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LISTA DAS ABADESSAS DO MOSTEIRO DE SANTA ANA DE VIANA
(Séculos XVI/XIX).

Lista feita com base nos registos de Luis Figueiredo da Guerra, Livro das Eleições das
Abadessas, Livro de Visitações e algumas informações avulsas.

Só a partir de 1672 temos documentação original disponível. Até àquela data
socorremo-nos das notas de Figueiredo da Guerra que pelo cotejo da informação
posterior prova ser credível.
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LISTA DAS ABADESSAS DO MOSTEIRO DE SANTA ANA DE VIANA
NOME
Margarida de Sousa
Isabel de Sousa
Beatriz de Sousa
Joana Correia
Isabel Correia2

ANOS
1514/1548
1548/15601
1560/1575
1575/1585
1585/1607 ou 1609

Antónia
de
S.Geraldo
Beatriz d’Abreu
Helena de S.Pedro
Joana de Magalhães

1610*

Ana de Vilhena
Maria de Noronha

1623
1626

Maria de Sousa
Isabel Cabral
Maria
do
Nascimento
Catarina de S.João
Catarina da Madre
de Deus4
Isabel de S.Tiago
Maria de S.José
Margarida do Prés
epio5

1629
1632
1635

1613/1614
1617*
1620

VOTOS

OBS
Perpétua – nomeada
Perpétua
Perpétua
Perpétua
Perpétua3
Trienais

Era
da
(indicação
F.Guerra

Beira
de

Era
de
(indicação
F.Guerra)

Lisboa
de

1638
1641
1644
1647
1650

1

Nas notas avulsas de F.da Guerra surge com o início do mandato mas sem término. Como a seguinte
começaria em 1560 aventamos a possibilidade de ser por aqui que Isabel de Sousa terá abandonado o
estado terreno.
2
Isabel Correia era abadessa em 1604 e já com idade muito avançada como se informa no Livro das
Visitas e Devassas 111-37(1604) do ADB, Fundo Monástico.
3
As três primeiras irmãs filhas ou parentes chegadas dos Abreu Lima e consequentemente do Visconde
de Vila Nova de Cerveira, grande protector do mosteiro. As duas últimas, Correia, eram igualmente irmãs
e filhas do fundador mas preteridas enquanto houve Sousas. Os derradeiros abadessados perpétuos foram
para além das normas tridentinas.
* Datas assinaladas por F.da Guerra, as outras são as prováveis contando os triénios. Como em 1672 há
indicação segura de eleição e na sequência anterior a última seria em 1671, poderão ter ocorrido
falecimentos precoces em alguns abadessados.
4
ADB, Fundo Monástico, Mosteiro Santa Ana Viana Castelo, Livro nº46, fl.1.
5
Idem, Ibidem, Livro nº23, fl.36
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ABADESSAS DO MOSTEIRO DE SANTA ANA DE VIANA (Continuação)

NOME

ANOS

Margarida
S.Martinho6
Clara do Céu7

1653

Inês dos Anjos8

1659

Ana da Graça
Lourença
de
S.Francisco
Mariana de S.Luis9
Isabel
de
10
St.Antonio
Joana de S.Filipe
Isabel Baptista
Ana de St.Antonio
Maria de S.João
Ana de Jesus
Maria
da
Misericórdia
Mariana de S.Luis
Leocádia
de
S.Plácido
Catarina de Jesus
Faustina de S.José
Teresa de Jesus
Margarida da Fé
Maria de S.Pedro
Maria dos Anjos13
Natália de Jesus
Margarida de S.José
Margarida de S.José

1662
1665

VOTOS

OBS

1656

1668
1671
1672
1675
1678
1681
1683
1686

27 Novembro11

1689
169212
1695
1698
1701
1704
1707
1710
1712
1715
1718

Reeleita
aclamação

por

6

ADB, Fundo Monástico, Mosteiro Santa Ana Viana Castelo, Livro nº24
Idem, Ibidem, Livro nº 25.
8
Idem, Ibidem, Livro nº 26
9
Idem, Ibidem, Livro nº27
10
Idem, Ibidem, Livro nº28.
11
A partir daqui os períodos estão confirmados.
12
F.da Guerra indica 1691
13
F.da Guerra diz que esta eleição foi tumultuosa. Não encontramos nada que o prove, mas não seria
anormal, porque motins por causa de eleições não era raro.
7
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ABADESSAS DO MOSTEIRO DE SANTA ANA DE VIANA (Continuação)
NOME

ANOS

VOTOS

OBS

Feliciana Baptista

1721

Mariana S.Rafael

1724

Ana Mª Trindade

1727

Ana Mª St.Antonio

1730

Ana Maria da
Trindade
Violante do Céu
Maria
de
S.Cristovão
Violante do Céu
Francisca Ventura
de S.Bento
Teresa de Jesus
Teresa de Jesus

1733

Segunda vez

1735
1738

Faleceu a anterior

1741
1744

Segunda vez

Francisca Ventura
de S.Bento
Teresa de Jesus
Mariana Josefa da
Nazaré
Joana Maria da
Trindade

1753

Teresa de Jesus
Maria15
Joana Clara da
Conceição
Joana Maria da
Trindade
Joana Luísa de
S.José
Isabel Mauricia de
St.Antonio
Joana Luísa de
S.José

1762

1747
1750

Reeleita
Breve14
Segunda vez

1756
1759

com

Terceira vez
Foi suspensa em
1761
Nomeada regente
para substituir a
anterior

1761

1765
1768

Segunda vez

1771
1774
177716

Com 38 votos

Segunda vez

14

As reeleições só eram permitidas com Breve, no entanto para 1718 não há indicação da dispensa. Pode
ter sido omissão por ser um costume tácito.
15
Não sabemos se é a mesma que fora eleita por 3 vezes. Embora medeiem alguns anos seria possível,
embora nada conste sobre as vezes anteriores.
16
Nesta data a fórmula modificou-se e passou a ser feita mediante uma lista das elegíveis: “e
porcedendose na auzencia de todas as religiozas aos votos das vogaes huma por huma na forma de huma
lista que a elle Reverendo Menistro tinha sido entregue e entre algumas religiozas que tiverão voto,
achando que a Madre Joanna Luiza de S.Jozé fora eleita pela mayor parte das religiozas com trinta e
outo votos...”ADB, Fundo Monástico, Santa Ana Viana Castelo, Livro nº252, Eleição das Abadessas, ano
1777.
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ABADESSAS DO MOSTEIRO DE SANTA ANA DE VIANA (Continuação)
NOME

ANOS

Isabel Mauricia de St.Antonio 1780
Joana de St.Antonio
Isabel Mauricia de St.Antonio
Francisca Josefa de Jesus
Maria
Isabel Mauricia de St.Antonio
Francisca Josefa de Jesus
Maria
Francisca Josefa de Jesus
Maria
Benta Bernarda do Espírito
Santo
Maria Ana Antónia Luís de
Castro
Benta Bernarda do Espírito
Santo
Francisca Gertrudes
Benta Bernarda do Espírito
Santo
Josefa Escolástica de Jesus
Benta Bernarda do Espírito
Santo
Benta Bernarda do Espírito
Santo

VOTOS

OBS

28 votos

Segunda vez

178317
1786
178918

25 votos
36 votos
29 votos em 43

1792
1795

35 votos
27 votos

Por maioria
Terceira vez
7 não votaram
por doença
Quarta vez
Segunda vez

1798

27 votos em 3819 Terceira vez20

180121

24 votos22

Segunda vez

1804

19 votos

Por maioria

1807

25 votos em 33

Segunda vez

1810
1813

15 votos em 25
19 votos em 23,

1816
1819

14 votos em 23
18 votos em 28

1822

20 votos em 25

Terceira vez
4 impedidas23
4 impedidas
Quarta vez
4 impedidas
Quinta vez
7 impedidas24

17

No Livro a data é 1780 o que é evidentemente um erro, porque a anterior não faleceu, foi de resto eleita
no triénio seguinte.
18
Nesta data assinalam-se pela primeira vez as impedidas de votar por doença ou por Breves.
19
Efectuaram-se duas votações em busca dos 2/3. Na primeira deu 25, insuficiente, na segunda 27
excedente.
20
Neste caso era necessário alcançar duas das três partes dos votos, além da dispensa do Breve. Fizeramse duas votações. Na primeira teve 25 de 38 votantes que não chegava e na segunda 27 dos 38 que
excedia já, segundo se diz.
21
As impedidas votaram por escrito. Em alguns casos o impedimento, se fosse canónico, excluía da
votação: votar ou ser votada.
22
As impedidas por doença votaram por escrito.
23
Legitimamente impedidas. Não seria por doença que estas votavam por escrito a partir de 1801.
24
O total das monjas era nesta data de 32.
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ABADESSAS DO MOSTEIRO DE SANTA ANA DE VIANA (Continuação)

NOME

ANOS

VOTOS

OBS

Benta Bernarda do Espírito 1825
Santo
Benta Bernarda Esp. Santo
1828

14 votos em 20

Benta Bernarda do Espirito
Santo
Angélica
Casimira
do
Coração de Jesus
Luzia do Sacramento
Luzia Antónia do Sacramento
Luzia Antónia do Sacramento
Luzia Antónia do Sacramento
Luzia Antónia do Sacramento
Luzia Antónia do Sacramento
Luzia Antónia do Sacramento
Madalena de S.Joaquim
Luzia Antónia do Sacramento

1831

16 votos em 23

Sexta vez
6 impedidas
Sétima vez25
3 impedidas
Oitava vez26

1831

14 votos

Eleição canónica

183427
1835
1836
1837
183829
183931
184033
1843
1846

16 votos
19 votos em 20
16 votos em 18
14 votos em 1628
13 votos em 1530
8 votos em 1532
7 votos em 1234
9 votos em 17
12 votos em 17

Luzia Antónia do Sacramento

1849

13 votos em 15

Luzia Antónia do Sacramento

1852

11 votos em 13

11 votos em 19

Segunda vez
Terceira vez
Quarta vez
Quinta vez
Sexta vez
Sétima vez
Oitava vez.
impedidas
Nona vez.
impedidas
Décima vez

4
3

25

Ainda foi necessário o Breve. Nota-se já um decréscimo da população, sobretudo elegível.
Recebeu 16 votos dados para “postulação da mesma reverenda Madre por conhecerem nella virtude,
honra, prudencia, religião e todos os requesitos de hûa verdadeira Prellada”. Em eleições anteriores
verificou-se idêntico panegírico. No entanto não deve ter tido confirmação porque dois meses depois foi
considerada antecanonicamente eleita e as eleitoras perdido a capacidade de votar. O Primaz delegou
poderes ao desembargador Pedro Barbosa Marques para absolver as monjas e reabilita-las para nova
eleição. Nova lista, nova abadessa. ADB, Fundo Monástico, Santa Ana Viana Castelo, Livro nº252, ano
1831.
27
Por decreto régio a eleição da abadessa passa a ser anual. D.Pedro IV era regente enquanto duque de
Bragança e durante este período os Cânones de Trento submeteram-se aos interesses políticos.
28
Havia 6 doentes, impedidas legitimamente e outra impossibilitada de o fazer. Serem irmãs de sangue
era impedimento.
29
É taxativo o aviso desta eleição “…deve governar este mosteiro por hum anno que se conta da dacta
prezente athe outra igual do anno futuro… na forma das reais ordens”
30
Estavam várias religiosas fora que não votavam.
31
Esta eleição foi repetida três vezes. Provavelmente punha-se a questão dos 2/3 que não foram atingidos
(na primeira e segunda voltas obteve a candidata 7 votos e na terceira 8.)
32
As mesmas continuavam fora.
33
A eleição da abadessa volta a ser trienal. Parece que o decreto foi suprimido pela rainha (D.Pedro IV
morre em 1834)
34
Mantinham-se algumas fora do mosteiro.
26

419

ABADESSAS DO MOSTEIRO DE SANTA ANA DE VIANA35 (Continuação)

NOME

ANOS

VOTOS

OBS

Luzia Antónia do Sacramento

1855

10 votos em 11

Luzia Antónia do Sacramento

1858

10 votos em 11

Maria Ventura do Coração de
Jesus
Maria Ventura Coração de
Jesus
Maria Ventura Coração de
Jesus
Maria Ventura Coração de
Jesus
Maria Ventura do Coração de
Jesus
Maria Ventura do Coração de
Jesus
Ana Miquelina do Coração de
Jesus37
Rita de Cássia de S.José
Brandão38
Rita de Cássia de S.José
Brandão
Rita de Cássia de S.José
Brandão

1861

9 votos em 11

Decima primeira
vez
Decima segunda
vez. 1 impedida
1 impedida

1864

9 votos em 1036

Segunda vez

1867

8 votos em 9

1870

7 votos em 8

1873

7 votos em 8

1876

6 votos em 7

1879

4 votos em 5

Terceira vez
1 impedida
Quarta vez
1 impedida
Quinta vez
1 impedida
Sexta vez
2 impedidas
2 impedidas

1882

3 votos em 4

1 impedida

1885

3 votos em 439

Segunda vez

1887

Por nomeação

Terceira vez

35

Figueiredo da Guerra contou 101 abadessas. Se incluirmos as reeleições o número está correcto.
Uma doente votou por escrito e outra impedida não votou.
37
Figueiredo da Guerra diz ser Ana Angélica do Coração de Jesus. Na realidade é Ana Miquelina do
Coração de Jesus. Aquele historiador deve ter-se confundido com uma anterior (1831). De resto não está
assinalado ser segunda vez, como seria de esperar.
38
Rita de Cassia foi a última abadessa falecida em 1892. Foi sendo sucessivamente nomeada e não eleita
devido ao défice de monjas. A partir de 1864 o mosteiro teve nove, sete e cinco religiosas e por fim
apenas 3. Com os noviciados estrangulados e a ordem de extinção, as mais novas acabaram por sair,
ficando as mais idosas, na maior parte dos casos sem família e algumas mesmo macróbias, com mais de
80 anos. O derradeiro abadessado foi o de 1887.
39
Uma não votou mas não diz porquê?
36
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VARIAÇÃO DO NÚMERO DAS RELIGIOSAS EM SANTA ANA NOS SECULOS
XVII E XVIII

421

NUMERO DE RELIGIOSAS EXISTENTES NO MOSTEIRO DE SANTA ANA DE
VIANA ENTRE OS ANOS DE 1672 E 17741

ANOS
1672
1675
1678
1681
1683
1686
1689
1692
1695
1698
1701
1704
1707
1710
1715
1718
1721
1724
1727
1730
1733
1735
1738
1741
1744
1747
1750
1753
1756
1759
1762
1765
1768
1771
1774

1

Nº RELIGIOSAS
79
86
87
89
93
96
122
124
123
123
117
119
116
114
111
109
109
107
96
95
91
84
83
83
83
78
75
73
56
-

ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana Viana Castelo, Livro da Eleição das Abadessas, 1704.

422

Nota:
É interessante notar a oscilação para um máximo em 1704. Depois deste pico a linha é
descendente sem declives acentuados. Embora sem dados para 1774 prevê-se que a
diminuição do número de religiosas se manteve, o que terá levado no triénio seguinte,
1777, a uma mudança na fórmula de eleição. Voto por maioria.
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ARTISTAS E ARTÍFICES NO ESTALEIRO DO MOSTEIRO DE SANTA ANA
NO SÉCULO XVI

424

ARTISTAS E ARTÍFICES NO ESTALEIRO DO MOSTEIRO DE SANTA ANA
NO SÉCULO XVI

NOME
Pêro Galego
Gonçalo Afonso

PROFISSÃO
Mestre Pedreiro
Mestre Carpinteiro

OBRAS
Fundação Mosteiro
Fundação Mosteiro

Notas
*
**

NOTAS
* e **
Estes artistas, os primeiros nas obras de Santa Ana são há muito do domínio público,
pelo que nos dispensamos de indicar autores. Pensamos que o primeiro a fazê-lo terá
sido Luís Figueiredo da Guerra, ainda em finais do século XIX, no “Archivo
Viannense” – 1895.
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ARTISTAS E ARTÍFICES NO ESTALEIRO DO MOSTEIRO DE SANTA ANA
NO SÉCULO XVII

426

ARTISTAS E ARTÍFICES NO ESTALEIRO DO MOSTEIRO DE SANTA ANA
SÉCULO XVII

NOME

PROFISSÃO

OBRAS

Notas

Domingos
Gonçalves
António Pires
Afonso Rodrigues
Domingos Pires
Alexandre Ferreira
Gonçalo Mendes
Francisco Alves
Amaro Gonçalves
Álvaro Fernandes
Simão Gonçalves
Lucas Gonçalves
Alexandre Ferreira
João Gonçalves
Domingos Freixes
João Moreira
Lourenço
Sebastião Lourenço
Gregório
Domingos
Gonçalo Mendes
Pascoal
Pita
Gaspar Lourenço
João Francisco
Miguel Rodrigues
Gregório
Domingos
Pêro Domingos
João Fernandes
Inácio Francisco
António (mestre)

Carpinteiro

Telhados

1

Ferreiro

Canos das fontes, alcatruzes
Paredes
Dormitório/varandas
Idem
Idem
Idem
Idem

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Manuel Alves
Manuel Francisco

Pedreiro

Marcos Alves
Manuel Pinto

Carpinteiro
Ferreiro?

Carpinteiro
Idem
Idem
Idem
Idem
Ferreiro
Tanoeiro

Conserto de sinos, castiçais,caldeiras
Telhados
Consertos Gerias

Serrador

Carpinteiro

Carpinteiros
Idem
Serrador
Carpinteiro

16
17
Serrar,tábuas, grades

Forros e estrutura da capela mor
Telhados
Telhados
Telhados
Telhados

Carpinteiro
Ferreiro
Pedreiro

Cadeiras da Igreja (conserto), alcatruzes
Frestas, paredes, azulejo e pinturas (pintar
azulejo)
Alcatruzes e conserto na cozinha
Conserto do Chafariz grande e do
pequeno
Conserto nos órgãos

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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SÉCULO XVII (Continuação)
NOME
Estêvão
Martins
(mestre)
Domingos
Enes (mestre)
António Enes
Pedro Enes
João
Rodrigues
José Lopes
António Luís

PROFISSÃO
Carpinteiro

Domingos
Martins
João Alves

Carpinteiro

OBRAS
Dormitório e Varandas. Juntas do
tecto Igreja, coro, “palratório”,
armários
Telhados e pedraria na igreja e
claustro, azulejo
Telhados do Dormitório, varandas
Idem
Chafariz da cozinha e canos.
Telhados.
Canos, água
Pintou o arranjo novo do tecto da
Igreja, arranjos sacristia
Varandas

Carpinteiro

Varandas

Manuel
Martins
Manuel
Gomes

Carpinteiro

Varandas

Carpinteiro

43

Domingos
Coutinho
António
Bernardes
Cunha
Manuel
Francisco
Francisco
Gonçalves
Brandão da
Cansela
Francisco
Fernandes
Carapina

Obreiro

Varandas, porta, coro e
“palratório”,grades e cadeiras
Coro. Uma estante tocheiro (1691)
Tribuna (1694, escadas, refeitório,
enfermaria
Extras no Coro e “palratório”

45 ***

Pedreiro?

Igreja de pedraria e madeirar
Portas do Coro. Mirante:paredes
Consertos Capela Mor
Conserto de postigo Igreja

Carpinteiro

Vendeu madeira para a tulha

48

Carpinteiro

Obra na tulha

49

Carpinteiro

Foles do órgão, varanda Capítulo

50

Pintor

Órgão,credencias, conserto
sacrário
Telhados, Mirante
Castiçais e prato p/galhetas
Varandas

51

Álvaro Pires
Manuel Pinto
Domingos
António

Pedreiro/carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Pedreiro ou ferreiro
Carpinteiro
Pintor

Pedreiro e
carpinteiro

Ourives de prata
Pedreiro ou
carpinteiro

Notas
33

34
35
36
37
38
39
40
41 há 2
com o
mesmo
nome
42

44

46
47

52
53
54
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SÉCULO XVII (Continuação)

NOME
PROFISSÃO
Lourenço da Costa
Veríssimo
Obreiro de
Alexandre
Francisco
Fernandes
Miguel Neto
António e João
Ajudantes
Domingos Ferreira Ferreiro
José Meira
Carpinteiro
Ambrósio Matos
Pedreiro
(mestre)
José Rodrigues
Pedreiro
(mestre)
Manuel
Idem
Rodrigues(mestre)
Domingos
Pedreiro
Gonçalves do
Rego (mestre)
João Rodrigues
Pedreiro
João Rodrigues da Pedreiro
Portela
Amaro Francisco e
filho
Martinho Afonso e
o Canelas
Manuel Alves
(Afife)
Luís Alves(Afife)
Manuel Pires
Álvaro Pires e
filho
Salvador
Gonçalves
Manuel Gonçalves Carpinteiro
(Afife)

OBRAS
Varandas
Dormitório,Varandas

Notas
55
56

Telhados
Dormitório Boa Vista

57
58
59
60
61

Dormitório Boa Vista
Janelas, frestas, portas,
cantareiras,frisos,entablamentos,chaminé.
Idem

62

Idem

63

Mirante:
Janelas,frisos,cunhais,arquitraves,arcos e
embasamento,esfera limpar armas reais.
Lajear o pátio e por baixo do mirante
Casa das moças e porteira e janelas
Mirante
Trouxeram pedra

64

Areia

68

Telhados

69

Idem
Rebocar a abobada e paredes Mirante
Telhados

70
71
72

Telhados

73

Rebocar a abobada e paredes do Mirante

74

65
66
67
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SÉCULO XVII (Continuação)

NOME
Baltazar de Araújo
Francisco Neto
Simão Parente
Francisco Coelho
Pascoal Moreira
Manuel Afonso
Pascoal Rodrigues
Mateus Barbosa
Sebastião
Gonçalves (Portela)
João
Gonçalves(Portela
Domingos
Fernandes(Portela)
Manuel Fernandes
(Qeuijada)
Francisco
Gonçalves
(Queijada)
Francisco
Fernandes
(Queijada)
António Fernandes
José Gonçalves
Francisco
Fernandes Cerdal
João Meira
Domingos Meira
Domingos António
Francisco Soares
Bartolomeu
Gonçalves
António Pereia
António Fernandes
Morouços
António Peixoto
João Soares
Sebastião
Fernandes

PROFISSÃO

OBRAS
Telhados

Alvaneiro
(emp.Ambrosio Matos)
Idem
Idem
Idem
Idem
Betumar, assentar canos, tirar
entulho
Cavador e tirar entulho

Nota
75
76
77
78
79
80
81

Serradores/Carpinteiros

82
83

Idem

84

Idem

85

Idem

86

Idem

87

Idem

88

Carpinteiro

89
90
91

Carpinteiro (a trabalhar
c/António Bernardes)
Idem
Idem
Idem
Idem

Dormitório e Mirante

92

Idem
Idem
Idem
Idem

93
94
95
96

Idem
Idem

Idem
Idem

97
98

Idem
Idem
Ferreiro

Idem
Idem
Parafusos,aldrabas,dobadiças.

99
100
101
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SÉCULO XVII (Continuação)
NOME
Manuel Ferreira
Manuel Cardoso
António Barbosa
Bento de Lima
Manuel Rodrigues
Madris
João Correia
Pedro Machado
António Araújo

PROFISSÃO
Caldeireiro
Pintor
Pintor
Pedreiro
Carpinteiro
Organeiro
Carpinteiro
Vigário
Carpinteiro

OBRAS
Raros confessionário
Portas, janelas, grades, gelosias.
Idem
Capela mór

Coro e Igreja
Arquitecto do coro e igreja
Coro e Igreja

Notas
102
103
104
105
106
107
108
109
110

NOTAS
1 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana Viana Castelo, Livro nº23,
1651,fls.82/85vº.
2 – Idem, Ibidem.
3 – Idem, Ibidem.
4 – Idem, Ibidem.
5 – Idem, Ibidem.
6 – Idem, Ibidem.
7 – Idem, Ibidem.
8 – Idem, Ibidem.
9 – Idem, Ibidem.
10 – Idem, Ibidem.
11 – Idem, Ibidem, 1652, fl.126.
12 – Idem, Ibidem.
13 – Idem, Ibidem.
14 – Idem, Ibidem, Livro nº24, 1654, fl.87.
15 – Idem, Ibidem.
16 – Idem, Ibidem.
17 – Idem, Ibidem.
18 – Idem, Ibidem.
19 – Idem, Ibidem.
20 – Idem, Ibidem.
21 – Idem, Ibidem.NOÉ, Paula, Os Mestres da Sé revisitados no mosteiro de Santa Ana,
Monumentos, 22, Lisboa, 2005, p.148
22 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana….., Livro nº24, 1655, fl.135.
23 – Idem, Ibidem.
24 – Idem, Ibidem. NOÉ, Paula, o.c., p.160
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25 – Idem, Ibidem. Idem, Ibidem.
26 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana….., Livro nº26, 1659, fl.40
27 – Idem, Ibidem, Livro nº27, 1666, fl.40.
28 – Idem, Ibidem, Livro nº28, 1671, fl.146. Para este ano temos obra na igreja de
pedraria e de azulejo assim como tudo o que lhes está associado entre paredes, reboco e
algumas pinturas de portas e de “pintar o azolheio do Cristo”ADB, Mosteiro…. Livro
da Tesoureira, 28, 1671, fl.46. “da obra de forrar a igreia he por painéis demos ao
mestre Antonio” 250 000 reis, Idem, Ibidem. Não sabemos se é António Araújo como
diz. Paula Noé, o.c.p.149.
29 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana…, Livro nº30, 1675, fl.40.
30 – Idem, Ibidem.
31 – Idem, Ibidem.
32 – Idem, Ibidem, 1676, fl.97
33 – Idem, Ibidem. Trabalhou na Matriz como carpinteiro, NOÉ, Paula, o.c., p.161
34 – Idem, Ibidem. Idem, Ibidem, fl.160
35 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana…, Livro nº30, 1676, fl. 97.
36 – Idem, Ibidem, Livro nº33, 1685, fl.155. NOÉ, Paula, o.c., p.160
37 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana…, Livro nº36, 1692, fl.78
38 – Idem, Ibidem, Livro nº30, 1677, fl.146. Pode ser o mesmo que fez o encanamento
das águas em 1674. CARDONA, Paula Cristina Machado, A actividade mecenática das
Confrarias nas Matrizes do Vale do Lima, séculos XVII/XVIII, Tese Doutoramento,
vol.III, FLUP, Porto, 2004, p.75.
39 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana…, Livro nº30, 1677, fl.146.
Também trabalhou na capela do Espírito Santo, na Matriz em 1683. Pintou a Última
Ceia, que estava na sacristia. NOÉ, Paula, o.c. p.149
40 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana…, Livro nº30, 1677, fl.146.
41 – Idem, Ibidem.
42 – Idem, Ibidem. NOÉ, Paula, o.c., p.154
43 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana…, Livro nº30, 1677, fl.146. Terá
trabalhado na Matriz. NOÉ, Paula, o.c., p.160. Fez um tocheiro/estante para o coro de
cima. ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana…, Livro Tesoureira, nº35, fl.137.
Poderá ter feito os frontais de altar da Igreja do Espírito Santo de Arcos de Valdevez.
GONÇALVES, Flávio, Inventário Artístico da Região Norte, Estudos Regionais, nº2,
1973.
44 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana…, Livro nº30, 1677, fl.146
45 – Idem, Ibidem, Livro nº33, 1684, fl.109. António Bernardes foi promovido a
ajudante de Manuel Pinto Vilalobos em 1704. REIS, António Matos, Caminhos da
História da Arte no Noroeste de Portugal no primeiro quartel do século XVIII, Viana
Castelo, 1995, p.36. ROCHA, Manuel Joaquim Moreira, Obras no Convento de Santa
Ana de Viana do Castelo (séculos XVII/XVIII) – os autores dos projectos de
intervenção, FLUP, Porto, 1999, p.289.
46 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana …, Livro nº34, 1686, fl.40.
47 – Idem, Ibidem, Livro nº35, 1690, fl.86
48 – Idem, Ibidem, Livro nº36, 1693, fl.78
49 – Idem, Ibidem.
50 – Idem, Ibidem, Livro nº37, 1697, fl.129
51 – Idem, Ibidem, Livro nº 36,1694, fl.134
52 – Idem, Ibidem.
53 – Idem, Ibidem, Livro nº38, 1699, fl.91
54 – Idem, Ibidem.
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55 – Idem, Ibidem.
56 – Idem, Ibidem.
57 – Idem, Ibidem.
58 – Idem, Ibidem.
59 – Idem, Ibidem.
60 – Idem, Ibidem.
61 – Idem, Ibidem, Livro nº140, 1696/99, fls.1/4vº. NOÉ, Paula, o.c., p.159.
CARDONA, Paula Cristina Machado, o.c. p.85
62 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana…., Livro nº140, 1696/99, fls.
1/4vº. CARDONA, Paula Cristina Machado, o.c., p.85
63 – MOREIRA, Manuel António Fernandes, O Barroco no Alto Minho, Viana Castelo,
2005, p.260. CARDONA, Paula Cristina Machado, o.c., p.85.
64 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana…., Livro nº140, 1696/99, fls.
1/4vº. Terá trabalhado com Vilalobos na fortaleza de Valença e na Misericórdia de
Viana. NOÉ, Paula, o.c., p.161
65 - ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana…., Livro nº140, 1696/99,
fls.1/4vº
66 – Idem, Ibidem.
67 – Idem, Ibidem.NOÉ, Paula, o.c., p.160
68 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana…., Livro nº140, 1696/99,
fls.1/4vº.
69 – Idem, Ibidem.NOÉ, Paula, o.c., p.160
70 – Idem, Ibidem. Idem, Ibidem.
71 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana…., Livro nº140, 1696/99,
fls.1/4vº.
72 – Idem, Ibidem. NOÉ, Paula, o.c., p.160
73 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana…., Livro nº140, 1696/99,
fls.1/4vº.
74 – Idem, Ibidem. NOÉ, Paula, o.c., p.160
75 – Idem, Ibidem.
76 – Idem, Ibidem, fl.6
77 – Idem, Ibidem.
78 – Idem, Ibidem.
79 – Idem, Ibidem.
80 – Idem, Ibidem.
81 – Idem, Ibidem, fl.7. Terá trabalhado na Matriz com o filho de Bento Rodrigues e
mais tarde em Paredes de Coura e em Viseu, NOÉ, Paula, o.c., p.161
82 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana…., Livro nº140, 1696/99,
fls.1/4vº.
83 – Idem, Ibidem, fl.17vº
84 – Idem, Ibidem.
85 – Idem, Ibidem.
86 – Idem, Ibidem.
87 – Idem, Ibidem. Terá trabalhado na Matriz. NOÉ, Paula, o.c., p.160.
88 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana…., Livro nº140, 1696/99, fl.17vº
89 – Idem, Ibidem, fls.18/19vº
90 – Idem, Ibidem. 1697, fls.18/19vº
91 – Idem, Ibidem.
92 – Idem, Ibidem. NOÉ, Paula, o.c., p.149
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93 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana…., Livro nº140, 1696/99,
fls.18/19vº
94 – Idem, Ibidem.
95 – Idem, Ibidem.
96 – Idem, Ibidem.
97 – Idem, Ibidem.
98 – Idem, Ibidem, 1699, fls.18/19vº
99 – Idem, Ibidem.
100 – Idem, Ibidem, fl.24vº
101 – Idem, Ibidem, fl.25.
102 – Idem, Ibidem, fl.27
103 – Idem, Ibidem.
104 – NOÉ, Paula, o.c., p.154
105 – Idem, Ibidem, p.160
106 – Idem, Ibidem, p.161
107 – Idem, Ibidem, p.154.
108 – Era de Santa Maria de Vermoim (hoje Famalicão). CARDONA, Paula Cristina
Machado, A actividade mecenática das Confrarias nas Matrizes do Vale do Lima …,
p.74.
109 – Era vigário da freguesia de Punhe, Viana. Idem, Ibidem.
110 – Era de Sanfins de Valença. Idem, Ibidem.
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ARTISTAS E ARTÍFCES NO ESTALEIRO DO MOSTEIRO DE SANTA ANA
NO SÉCULO XVIII
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ARTISTAS E ARTÍFCES NO ESTALEIRO DO MOSTEIRO DE SANTA ANA
NO SÉCULO XVIII

NOME
Luís da Cunha
José Meira
Pedro Francisco
Domingos Martins
Álvaro Pires
João Rodrigues
Francisco Rodrigues
Domingos Francisco
Pedro Francisco
Gaspar
Manuel Afonso e filho
Domingos Afonso
João Afonso
João Alves
João Pequeno
Coelho
Martinho Rodrigues
Manuel Gonçalves
Manuel Abreu
Manuel Pequeno
João Rodrigues
Francisco Fernandes
João Dinis
José Meira
Álvaro Pires
Amaro Francisco
António Pereira
João Meira
Costa
Lourenço da Costa
Domingos Pinto

PROFISSÃO
Carpinteiro
Carpinteiro
Pedreiro
Pedreiro
Pedreiro

Carpinteiro

Pedreiro

Moço
Moço
Carpinteiro
Pedreiro
Pedreiro

OBRAS
Telhados
Telhados
Telhados
Telhados
Telhados

Notas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Telhados
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Telhados
25
Telhados, chaminé 26
27
28
29
30
31
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SÉCULO XVIII (Continuação)

NOME
Alexandre
João
Francisco
Américo Esteves
e filho
Manuel Esteves
André Fernandes
Manuel Francisco
Gonçalves
João Gonçalves
Domingos
Lourenço
João Antunes

PROFISSÃO
OBRAS
Moço
Moço
Moço
Pedreiros/rebocadores Varandas e dormitório

Francisco
Carvalho
Manuel António
Bernardes
André Cardoso
Domingos
Francisco
Miguel Coelho

Francisco Froiz e
filho
António
Lopes
Trindade
Manuel Oliveira
Manuel
Pinto
Vilalobos
Manuel
Bartolomeu
de
Araújo
Ventura Alves
Manuel Oliveira

Pedreiros/estucadores

Notas
32
33
34
35

Pedreiro
Carpinteiro

Telhados
Chaminé e frestas
Casa do lagar

36
37
38

Idem
Carpinteiro

Idem
Dormitório (consertos)

39
40

Carpinteiro
Serralheiro

Idem e casa do sal, dormitórios, 41
mirante e igreja
42

Mestre

Direcção de obra

43

Pintor
Pedreiro

Altares
Entulho e paredes

44
45

Entalhador

Forro
refeitório,grades
dos 46
coros,altares
igreja,forro
capítulo,nichos nele
Cozinha, chaminé, lajear claustro
47

Mestre Pedreiro
Mestre Pedreiro
Engenheiro
Carpinteiro

Carpinteiro
Mestre Pedreiro

Manuel Francisco Ferreiro/Serralheiro
João Ribeiro
Pedro Vaz ou Pedreiro
Vasques e filho

Obra nova e medição e Coro, 48
cozinha
Obra nova e medição
49
Direcção da obra
50
51

52
Pedras: pias, salgadeira, “pedra do 53
mar”
Grades
54
55
Varandas, chaminé, dormitorios
56
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SÉCULO XVIII (Continuação)
NOME
Domingos
Froiz
Moreno
Manuel
Moreira
Martins
António
Francisco
Oliveira
Manuel
Alvares
Martins
Manuel
Ventura
Alvares
(Alves)
Domingos
Martins
Pereira
Luís
Gaspar
Pacheco
João
Borges de
Araújo
Santiago
Gonçalves
Luís
Barbosa
Brás
Soares
Manuel
Coelho
Francisco
Alvares
Oliveira
Costa1
Victorio
Soares

1

PROFISSÃO

OBRAS

Notas
57

Imaginário

Rosas no tecto coro, remate órgão

58

Entalhador

Escultura pedra Santa Ana no portal

59

Mestre Pedreiro

Carpinteiro

Fachada entre o coro e capela mor, 60
pirâmides dos cunhais, anjos nas armas,
frestas e cantarias e toda a obra a precisar.
Inspeccionou toda a obra
Lavrar traves no coro e frechais
61

Ferreiro

Grade de ferro coro de baixo

62

Serralheiro

Fechos,trincos,escapulas,fechaduras.
Ferragens da porta da igreja

63

Vidraceiro

Vidraças e redes da igreja e coros

64

Coro baixo – forros, portas, janelas, órgão.
No debaixo – cadeiras, tábuas. Arco igreja
Serralheiro/Ferreiro Acertar as grades da igreja (pau preto) com
ferragens – torneiro e chumbar
Pintor
Janelas, portas e escultura de S.Bento no
arco da roda e porta Igreja e rosas na casa
da roda
Entalhador
Acrescentos dos altares e arco, risco
púlpito,rosas nos painéis do forro igreja
Pintor/Dourador
Toda a obra em branco da igreja,retábulo de
S.Martinho e seu presépio, os acrescentos
de talha púlpito, grades coro, painéis do
tecto por cima delas, portas, oratório
Sra.Rosário(coro de baixo)
Idem
Idem
Pintor/dourador

65
66
67

68
69

70

Temos a impressão que são duas pessoas distintas. ADB, Livros trienais,Receita/Despesa, 51, fl.78.
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SÉCULO XVIII (Continuação)

NOME
Francisco
Mendes Lima
Bento Lourenço

PROFISSÃO
OBRAS
Pintor
Painel do transito de Santa Ana – tribuna do
altar mor
Pedreiro
Canos da fonte de abastecimento – mina e
uma dependência para o bacalhau
Pedreiro
Consertos vários – janelas do Mirante
Pedreiro
Telhados

João Amorim
Francisco
Fernandes
Manuel Azevedo Imaginário

Tecto da Capela mor

Notas
71
72
73
74
75

NOTAS
1 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana Viana Castelo, Livro nº39, 1703,
fl.166.
2 – Idem, Ibidem.
3 – Idem, Ibidem.
4 – Idem, Ibidem.
5 – Idem, Ibidem.
6 – Idem, Ibidem, Livro nº40, 1704, fl.25
7 – Idem, Ibidem.
8 – Idem, Ibidem.
9 – Idem, Ibidem.
10 – Idem, Ibidem, 1706, fl.83
11 – Idem, Ibidem.
12 – Idem, Ibidem.
13 – Idem, Ibidem.
14 – Idem, Ibidem. CARDONA, Paula Cristina Machado, A actividade mecenática das
Confrarias nas Matrizes do Vale do Lima, Tese de Doutoramento, Vol.III, FLUP, Porto,
2004, p.162.
15 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana Viana Castelo, Livro nº40, 1706,
fl.83.
16 – Idem, Ibidem.
17 – Idem, Ibidem.
18 – Idem, Ibidem.
19 – Idem, Ibidem.
20 – Idem, Ibidem.
21 – Idem, Ibidem.
22 – Idem, Ibidem.
23 – Idem, Ibidem.
24 – Idem, Ibidem, Livro nº41, 1707, fl.25.
25 – Idem, Ibidem.
26 – Idem, Ibidem, 1709, fl.90
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27 – Idem, Ibidem, 1709, fl.92
28 – Idem, Ibidem.
29 – Idem, Ibidem.
30 – Idem, Ibidem.
31 – Idem, Ibidem
32 – Idem, Ibidem.
33 – Idem, Ibidem.
34 – Idem, Ibidem.
35 – Idem, Ibidem.
36 – Idem, Ibidem.
37 – Idem, Ibidem, fl.94
38 – Idem, Ibidem, Livro nº47,1717, fl.43
39 – Idem, Ibidem.
40 – Idem, Ibidem, fl.43vº
41 – Idem, Ibidem.
42 – Idem, Ibidem.
43 – Idem, Ibidem, fl.102vº.ROCHA, Manuel Joaquim Moreira, Obras no convento de
Santa Ana de Viana do Castelo (séculos XVII/XVIII) – autores dos projectos de
intervenção, FLUP, Porto, 1999, p.295. NOÉ, Paula, Os mestres da Sé revisitados no
mosteiro de Santa Ana, Monumentos, 22, Lisboa, 2005,p.161. REIS, António Matos,
Caminhos da História da Arte no Noroeste de Portugal no primeiro quartel do século
XVIII, Viana Castelo, 1995, p.36
44 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana Viana Castelo, Livro nº44, fl.41.
45 – Idem, Ibidem.
46 – Idem, Ibidem, Livro nº48, fl.65. ROCHA, Manuel Joaquim Moreira, o.c., p.294.
NOÉ, Paula, o.c., p.149.
47 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana Viana Castelo, Livro nº44, fl.41.
48 – Idem, Ibidem. ROCHA, Manuel Joaquim Moreira, o.c., p.292. CARDONA, Paula
Cristina Machado, o.c., p.162. NOÉ, Paula, o.c., pp.152, 157.
49 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana Viana Castelo, Livro nº44,
fl.66.ROCHA, Manuel Joaquim Moreira, o.c., pp.291, 292, 295.
50 – Idem, Ibidem. Idem, Ibidem, p.292. NOÉ, Paula, o.c., p.147.
51 - ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana Viana Castelo,Livro nº44, fl.66 vº.
52 – Idem, Ibidem.
53 – Idem, Ibidem, fl.67
54 - Idem, Ibidem, fl. 68
55 – Idem, Ibidem, fl.69
56 – Idem, Ibidem.
57 – Idem, Ibidem, fl.69vº
58 – Idem, Ibidem, Livro nº50, fls.24vº/25
59 – Idem, Ibidem, fl.29. ROCHA, Manuel Joaquim Moreira, o.c., p.296. NOÉ, Paula,
o.c., p.161.
60 – Idem, Ibidem. ROCHA, Manuel Joaquim Moreira, o.c., p.292. NOÉ, Paula, o.c.,
p.150.
61- ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana Viana Castelo,Livro nº50,
fls.24vº/25.
62 – Idem, Ibidem, fl.30vº. NOÉ, Paula, o.c., p.150 (não foi em 1741 como diz, mas no
triénio anterior).
63 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana Viana Castelo,Livro nº50,
fls.24vº/25.
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64 – Idem, Ibidem, fl.31
65 – Idem, Ibidem. NOÉ, Paula, o.c., p.154
66 – Idem, Ibidem, fl.31vº. Idem, Ibidem, p.150 (Luís Barbosa era torneiro de metais e
fez o aumento das grades no que tocava a ferragens e não de madeiras).
67 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana Viana Castelo Livro nº51, fl. 76
68 – Idem, Ibidem, fl.77. 69 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana Viana
Castelo Livro nº51, fl.77. Este Manoel Coelho continuou o trabalho de Miguel Coelho.
Não sabemos se era Manoel Ambrósio Coelho e inclusivamente se terá sido lapso, por
ser pouco claro a destrinça dos trabalhos. Paula Noé afirma ser o conhecido entalhador.
NOÉ, Paula, o.c., p.149.
69 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana Viana Castelo Livro nº51, fl.77.
70 – Idem, Ibidem, Livro nº51, fl.78. ROCHA, Manuel Joaquim Moreira, o.c., p.294.
71 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana Viana Castelo Livro nº51, fl.78.
NOÉ, Paula, o.c., p.148.
72 – ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana Viana Castelo , Livro nº54, fl.59
73 – Idem, Ibidem, Livro nº 63, fl.75.
74 – ROCHA, Manuel Joaquim Moreira, o.c., p.291
75 – Estava no mosteiro em 1706.CARDONA, Paula Cristina Machado, A actividade
mecenáticas das Confrarias do Vale do Lima…, p.93.NOÉ, Paula, o.c., p.148
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LISTA DAS ABADESSAS DO MOSTEIRO DE SÃO BENTO DE VIANA
(Séculos XVI a XIX),

Esta resenha foi feita com base no Livro da Fundação do mosteiro, Livro das Eleições
das Abadessas e Livro de Obras das Igrejas anexas e ainda algumas informações
avulsas.
O referido Livro de Obras das Igrejas anexas está depositado no IANTT e tem o nº 271.
Os registos são vários, mas anotados de forma caótica. Em lugar de seguir uma linha
cronológica os apontamentos foram tomados onde havia espaço em branco e por vezes
não tem datas. Assim a lista das abadessas entre 1627 e 1673 pode conter erros.
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“LIVRO DAS ELEIÇOENS DO NOVO GOVERNO”
Este códice depositado no AMVC tem formato A4, com capa e um par de atilhos de
pergaminho. O material foi reutilizado de um outro qualquer documento. Faz parte do
espolio não classificado de Luís Figueiredo da Guerra que o consultou para as suas
notas.
Principia em 1673, sendo preciso recorrer a outros documentos para se conseguir formar
uma lista aproximada das abadessas que ao longo dos séculos governaram o mosteiro de
S.Bento de Viana do Castelo. O seu Termo de Abertura diz ter sido ordenado por Dom
Veríssimo de Lencastre, arcebispo de Braga e Primaz das Hespanhas no ano de 1673.
Na folha 123 encontra-se um registo de oferta de dinheiro para uma obra de cariz
particular a executar dentro da área das celas. A data 1693, governava o mosteiro
Margarida de S.Martinho (o que confere) . O texto foi posteriormente inutilizado e
como tal se vê em cima do lado esquerdo “a acta ficar sem efeito”1.
O processo de eleição não difere dos que tinham lugar em outros mosteiros femininos
da Ordem ou não. A diferença que encontramos aqui foi a forma directa de dar os votos.
Temos encontrado o uso da favas pretas e favas brancas quer colocadas em uma mesma
caixa ou em duas caixas diferentes. Estas caixas eram de madeira exótica e chapeadas a
prata no mosteiro de S.Bento de Ave Maria do Porto.
No dia da eleição “João de Souza conego cura na collegiada desta mesma villa e
mandou que se chamassem todas as freiras professas que conforme a Regra he estillo
tem voto e costumão votar em semelhantes eleiçois ao que foi…”2.rezava-se a missa no
altar mor “que todas ouvião e acabada essa e despejada a igreja de gente de fora se
despejou digo se fechou a porta da mesma igreja…”3. A missa era por isso pública e
todos saberiam que era o dia da escolha da nova governante. Dedicada e invocando o
Espírito Santo para que esclarecesse e iluminasse no momento de votar (idêntico
principio preside à eleição Papal). Provavelmente para o meio social o efeito seria
bastante parecido com o que acontece hoje quando se reúne o Conclave.
O arcebispo por intermédio do seu representante nomeado escrutinador exortava as
monjas a votar “sem se moverem de paixão algûa ou ódio e que somente tratassem do
que entendenssem hera milhor e mais conveniente ao bem do convento…”4. Não devem
votar “com soborno”5, não votar em quem tenha falta de juízo ou em quem estivesse
interdita. Estas interdições eram normalmente temporárias, permitindo a participação da
excluída na eleição seguinte ou seguintes.

1

Apesar de se dizer que não teve efeito, produziu informação valiosa para o que se fez ou que se poderia
fazer por parte das religiosas, dentro do mosteiro.
2
AMVC, Arquivo não classificado de F.Guerra, Livro das Eleiçoens do Novo Governo, Mosteiro de
S.Bento, fl.2. Como delegado do arcebispo à eleição das abadessas surgem vários personagens
eclesiásticos. Muitas das vezes é o cónego da colegiada da Matriz , igualmente aparecem párocos de
freguesias limítrofes que exerciam cargos administrativos de notariado ou eram doutores em qualquer
coisa.
3
Idem, Ibidem.
4
Idem, Ibidem.
5
Idem, Ibidem, fl.30vº
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Uma a uma, segundo a sua antiguidade registada numa lista que o presidente detinha,
metiam o voto pela “gradinha per onde se administra o Santissimo Sacramento da
Eucharistia…”6. As doentes impossibilitadas de se deslocarem enviavam o voto selado
pela mão da escrivã. Com o tempo e a falta de professas, a acumulação dos cargos
tornou-se vulgar e a emissária passou a ser uma das religiosas mais velhas que
entregava a intenção de voto da doente sem o violar. O número de religiosas que foi
diminuindo tornou os escrutínios por vezes inválidos por falta de “chorus”. Podiam
repetir-se sucessivamente até se apurar a maioria. Depois de meados do século XVIII a
votação passou a ser dada oralmente e em surdina ao escrutinador. Ao lado deste que se
mantinha do lado de fora da grade, estava uma mesa com as chaves do “governo” e uma
lista com os nomes das freiras, por antiguidade. Mais tarde juntou-se a lista das
possíveis candidatas e das vogais que as elegiam. Tinham direito a voto e a ser votadas
todas as que estivessem dentro da clausura e que nenhuma ordem interditasse. Só uma
vez encontramos a votar elementos que estavam ausentes do mosteiro, talvez pelo
reduzido numero de professas com direito a voto. Por vezes algumas escusavam-se a
participar na votação ou na candidatura invocando Breve. As exclusões permanentes
recaiam sobre as que sofressem de incapacidade mental, mesmo as doentes temporárias
ficavam aptas a exercerem as funções se a isso fossem chamadas.
Em caso de reincidência na eleição e dado que os estatutos não permitiam triénios
seguidos, no caso de São Bento exigiam 3 de intervalo e 2 para irmãs de sangue 7, a
escolhida ficava “vigaria in capita” até se obter dispensa Papal dada pelo Ordinário
aqui o Primaz de Braga. Por vezes era nomeada igualmente “vigaria in capita” a
prioresa para terminar um triénio no caso do falecimento da abadessa em exercício. Só
com a anuência do bispo ficaria canonicamente eleita. Para o final não há qualquer
problema com a reeleição. O delegado levava já a dispensa Papal ou episcopal. Em
1873 apesar de haver arcebispo em Braga (D.João Crisóstomo de Amorim Pessoa) a
eleita ficou “vigaria in capita “não a proclamando abbadeça por ter servido no triennio
findo e não haver indulto apostólico que auctorize a reeleição…”8
A eleita era levada em procissão debaixo de um palio até junto do cadeirão abadessal,
recebia das mãos do delegado episcopal “as chaves do governo e mais insígnias
prelatissias com as quais se ia sentar na sua cadeira rendendo lhe ahi immediatamente
a Communidade a devida obediência…”9
Aquele cadeirão estava junto da grade (no caso vertente). Não nos parece que fosse
elemento capaz de ser transportado, por fazer parte de um cadeiral. Noutros mosteiros
encontramos esta peça normalmente na parte central de uma das alas. A menos que para
a cerimonia, que se efectuava por razões óbvias no coro de baixo, se transportasse um
móvel próprio para se fazer a entronização da prelada.
A ultima “eleição” registada é em 1876. Rosa Cândida da Conceição é nomeada
“vigaria in capita”, previa-se que por dois anos. Todos os residentes deveriam
obedecer-lhe “religiosas, pupilas e pessoas seculares que vivem dentro da clauzura do

6

Idem, Ibidem, fl.2
AMVC, Arquivo não classificado de F.da Guerra, Livro da Fundação do convento de S.Bento, fl.27.
8
AMVC, Arquivo não classificado de F.Guerra, Livro das Eleiçoens do Novo Governo, Mosteiro de
S.Bento, fls. 105/105vº
9
Idem, Ibidem, fl.69
7
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mesmo…”.10 Como não temos mais informação terá sido a última e ficado até ao seu
falecimento e posterior extinção do mosteiro.

10

Idem, Ibidem, fl.106
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LISTA DAS ABADESSAS DO MOSTEIRO DE S.BENTO DE VIANA
NOME
Filipa de Melo
Isabel de Melo
Suzana Esp.Santo
Genebra Conceição14
Perpetua Santiago
Maria de S.Miguel16

ANOS
1545/6
1546/7….
1566
1570
1594/99
1608

Catarina de S.Miguel
Inês dos Anjos
Isabel da Conceição
Joana Sto. André
Guiomar da
Salvação
Natália de S.José
Escolástica S.Bento
Inácia de
St.Agostinho
Paula dos Anjos
Leonor de S.João
Inácia de
St.Agostinho
Mariana da
Assumpção
Maria de S.João
Inês Baptista
Ângela dos Serafins

1627
1630
1633
1636
1639

VOTOS

OBS.
A primeira segundo tradição11
A segunda, segundo tradição12
A última do mosteiro velho13
15

Agiologio, diz ter sido das
primeiras.

164117
1641
1644
1647
1650
1653
1656
1659
1662
167318

11

Filipa de Melo terá estado pouco tempo em S.Bento, regressando, por doença, a Vitorino das Donas
donde viera
12
Isabel de Melo parente de sangue da anterior foi, segundo a tradição, a que assegurou o cargo de
abadessa e durante largos anos.
13
Suzana do Espírito Santo é recordada como abadessa do mosteiro velho, no Livro da Fundação do
mosteiro novo. Ocupava então o lugar de prioreza neste ultimo. Em notas avulsas F.da Guerra diz que
esteve no cargo de abadessa em 1566, o que parece pouco provável já que nesta data a comunidade
habitava a nova construção.
14
Genebra da Conceição encabeçou a revolta no mosteiro novo e era abadessa pelo menos em 1573
aquando da visitação que despoletou toda a controvérsia. Dado que a anterior era viva ao tempo desta,
parece que não foi respeitado o principio do cargo vitalício. É abadessa numa escritura de 1579.
15
ADB, Colecção Cronológica, doc.2314 (1599). No doc.2050 há uma Ana da Cruz abadessa em 1587
mas que doc.2053 desmente dizendo ser Genebra da Conceição.
16
É possível que haja outras neste intervalo. CARDOSO, Jorge, Agiológio Lusitano, vol.II, 543m.
17
Com o mesmo ano é provável que a primeira tenha falecido e houve nova eleição ou Escolástica de
S.Bento era prioreza e ocupou o lugar até ao final do triénio.
18
O espaço de tempo para a anterior é muito longo e não sabemos o que aconteceu. No entanto a primeira
abadessa que surge no “Livro das eleiçoens do novo governo” (Livro da eleição das abadessas) é a
seguinte, Paula da Gloria.
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LISTA DAS ABADESSAS DE S.BENTO (continuação)19

NOME
Paula da Glória
Ângela de
S.Mauro
Ana Baptista
Paula da Graça

ANOS VOTOS VOTANTES
OBS
1673/76 62
1676
60
105
Votaram também as enfermas

Joana dos Reis
Inês de Jesus
Maria do
Nascimento
Margarida
S.Martinho
Mariana Baptista
Catarina
S.Tomás
Jeronima S.José
Violante
St.António
Ana Maria
S.Marçal
Ana Maria de
S.Marçal
Ana da Graça

1713

44

76

Teresa de
24
S.João
Margarida da
Trindade

1716

35

70

1719

…….

85

1679
1681

106
107

Não terminou o triénio
Eleição antecipada

1684
1687
1689

96
Não
tem
102
78
92

111
104
100

Não terminou o triénio20
Eleição antecipada

1692

87

90

1695
1698

96
53

99
93

1701
1704

74
87

92
90

1707

74

……

Havia uma doente
Uma estava privada de voto e
cinco estavam doentes

21

Reeleita, 2ªvez 22

1710

Três enfermas votaram por
escrito 23
10 não votaram e não diz
porquê 25
Foi eleita com a maioria dos
votos, diz o Livro26

19

A partir daqui segue-se segundo o registo do “Livro das eleiçoens do novo governo” - AMVC
Os votos das enfermas eram enviados por escrito, fechados, por mão da escrivã e mais tarde devido à
falta de professas, incumbia-se uma das mais velhas de o fazer.
21
Esta monja eleita era da família dos Cazados e por isso é chamada também Ana Cazada, foi a mentora
das grandes obras que renovaram o mosteiro
22
Pouco se tira desta folha que devido à acidez da tinta ficou ilegível.
23
A partir daqui são incluídas as outras candidatas com a respectiva votação, sendo eleita a que reunisse o
maior numero. Quando o número de professas desceu drasticamente era eleita a que tivesse mais de
metade dos votos.
24
Francisco Cyrne diz que era irmã de sangue de Catarina de S.Tomás que fora abadessa em 1698.
CASTRO, Francisco Cyrne de, O mosteiro de S.Bento da vila de Viana e foz do Lima, um século de vida
conventual (1707/1807) Arquivo Alto Minho, vol.21, Viana, 1975, p.94.
25
Para esta eleição ficaram excluídas pelo arcebispo, não podendo ser votadas, Leonor de S.João e
Margarida da Trindade “por lhe havermos declarado a inhabelidade que tinhão somente pera esta
prezente eleição” AMVC, Livro das eleiçoens do novo governo, fls.29/29vº
26
É curioso notar que esta eleita foi uma das excluídas na eleição anterior. Não se diz porque o terá sido
mas qualquer que fosse a razão era muito popular…..
20
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LISTA DAS ABADESSAS DE S.BENTO (continuação)
NOME
Ana S.Pedro
Margarida da
Trindade
Mécia
st.Antonio
Mariana de
St.André
Joana
St.Antonio
Mécia de
St.Antonio

ANOS VOTOS VOTANTES
OBS.
1722
38
82
A mais próxima Catarina de Sena
teve 33 votos
1725
58
83
2ªvez
1728

48

86

1731

45

…….

Lembra-se aqui que não pode ser
votada quem tenha falta de juízo

1734

55

88

27

1737

71

………

Ana de S.Pedro

1741

44

82

Isabel dos Reis
Maria do Bom
Despacho
Isabel dos Reis
Suzana do
Nascimento
Isabel dos Reis
Maria Bom
Despacho
Isabel dos Reis
Luísa Maria de
S.Pedro
Maria Bom
Despacho
Rosa Maria
S.Bernardo
Isabel Maria
Natividade
Maria Teresa
S.João

1742
1745

59
46

……
80

2ª vez. As duas excluídas
anteriormente continuaram
excluídas pelas mesmas razões
2ªvez. Duas tinham Breve para não
votar
Terá falecido a anterior

1748
1751

35
48

…….
77

2ªvez

1754
1757

50
59

72
73

3ªvez
2ªvez

1760
1763

38
43

71
67

4ªvez

1766

39

65

3ªvez

1769

52

62

1772

52

62

1775

35

…..

28

O número total dos votos para as
votadas soma 59 29

27

O Livro diz que 90 “que tem esta communidade de voto”, mas só votaram 88 porque não votou “madre
Maria Tereza de Sam Joseph por se achar fátua e a madre Dona Luiza Clara Redozinda por dezer tinha
Breve Appostolico para nam votar…” AMVC, Livro das eleiçoens do novo governo, fl.41
28
O notário/ escrivão presente era oficial do tribunal do Santo Oficio
29
A partir daqui apenas se fala em rol das religiosas mas não se regista o número total delas. É possível
que a soma dos votos dê aproximadamente o total da comunidade, contando com uma ou duas com Breve
ou interdita.
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LISTA DAS ABADESSAS DE S.BENTO (continuação)
NOME
Rosa Maria
S.Bernardo
Francisca Teresa
Sacramento

ANOS
VOTOS
1778
32

VOTANTES
……

1781

28 o maior
nº

…..

Maria Teresa
S.João Cunha
Josefa Luísa de
Jesus

1784

31

……

1787

36

….

Ana Maria de
Jesus

1787

29

Ana Maria de
Jesus32
Maria Teresa
S.João Cunha
Ana Maria de
Jesus
Ana Maria de
Jesus
Teresa Luísa
S.José
Maria Rosa
Sta.Teresa
Ana Maria Jesus

1790

30

1793

1799

26 o maior
nº
21 a “maior 38
parte”
26
…….

1802

22

Ana Maria Jesus

1808

Antónia Luísa
Sta.Rosa
Antónia Luísa
Sta.Rosa

1796

4533
2ªvez
2ªvez, 41 religiosas, uma
demente e outra com Breve
3ªvez

….

1804
……

1811

19 o maior
nº
19 o maior
nº
19

1814

22

O total dos
votos

1805

OBS
O número total dos votos
para as votadas foi 54
O número total dos votos
para todas as votadas foi de
5330
O numero total dos votos
foi de 50
Não terminou o triénio.O
numero total de votos foi de
46
Falecera a anterior. O
numero total de votos foi
3631

31
26

Eleita “vigaria in capita”
por falecimento da anterior.
4ªvez
5ªvez. A comunidade teria
34 elementos34
Das 28 uma tinha Breve e
outra estava fora
2ª vez 35

30

Nesta eleição houve empate no 1º escrutineo com 24 votos, no 2º o maior numero foi 22 “que não
chegava a metade ou mayor voto das que votarão e da communidade”. No 3º escrutineo Francisca Teresa
do Sacramento reuniu 28 votos e foi eleita “por ser a do maior numero”, AMVC, Livro do novo
governo, fl.59.
31
Diz que ao rol total se tirou Catarina Josefa S.Miguel impedida, Suzana Antónia da Conceição que
estava fora do convento e naturalmente Josefa Luísa de Jesus que falecera. Assim o total da comunidade
seriam 38
32
Figueiredo da Guerra diz nos seus apontamentos que esta abadessa foi nomeada “vigaria in capita”,
mas o encontramos foi uma eleição.
33
Este numero 45 é o total dos votos contados e dados vocalmente e de mais três das religiosas que
mandaram por escrito por estarem, talvez, doentes.
34
Destas 34 duas votaram por escrito por estarem doentes, outra não votou por ter Breve (Antónia Luiza)
e Maria Vitoria d’Assumpção estava “estoporada e demente”. Restaram as 31 que distribuíram os votos.
35
O numero das religiosas deveria ser 24. Uma não votou por estar “fora da clauzura a remedios se não
deu…” o outro “se não unio” (porquê não sabemos). AMVC, Livro das eleiçoens do novo governo, fl.78.
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LISTA DAS ABADESSAS DE S.BENTO (continuação)

NOME
Antónia Luísa
de Sta.Rosa
Antónia Luísa
de Sta.Rosa

ANOS VOTOS VOTANTES
1817
23
…….
1820

23

O total seria 26

Antónia Luísa
Sta.Rosa
Antónia Luísa
Sta.Rosa
Antónia Luísa
Sta.Rosa
Antónia Luísa
Sta.Rosa

1823

25

O total seria 28

1826

22

O total seria 25

1829

28

28

1832

23

25

Maria
Barbara da
Piedade36
Maria
Barbara da
Piedade
Maria
Barbara da
Piedade
Maria
Barbara da
Piedade
Maria
Barbara da
Piedade
Maria
Barbara da
Piedade
Antónia
Máxima da
Conceição
Maria Xavier
das Chagas

1833

22

25 total de votos

8ªvez. O total seria 26 mas
Antónia Luísa Sta.Rosa
apresentou Breve. Duas
estavam doentes mas votaram
por escrito.
Antónia Luísa falecera

1834

21

24 total de votos

2ªvez

1835

18

…….

1836

21

23 total de votos

3ªvez. A eleição passou a ser
anual por Lei do Reino (da
Rainha)
4ªvez. A eleição passa a ser
feita por vogais

1837

21

22

1838

21

22

1839

11

1840

9

20 se as ausentes
também
votassem
18

Maria Xavier
das Chagas

1841

19

…..

36

OBS
3ªvez. Deveriam ser 24. Dois
votos para outras duas.
4ªvez, 1 voto para outra e os
outros 2, uma tinha Breve e
outra estava fora.
5ªvez, 1 voto para outra e duas
religiosas estavam ausentes.
6ªvez, 2 votos para outras duas
e uma estava ausente
7ª vez. O total da comunidade

5ªvez, 1 voto para outra e duas
ausentes. A comunidade seriam
25
6ªvez. Do total seriam 22 pois
duas que estavam fora também
votaram.
Faleceu a anterior. Duas
estavam fora, outra teve 6 e
outra 1 voto
A comunidade seriam 18 com 3
que estavam fora ou 21 e só
votaram as presentes
2ªvez.Da comunidade eram 21.
Antónia Máxima estava doente.

Também chamada Maria Barbosa
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LISTA DAS ABADESSAS DE S.BENTO (continuação)37
NOME
Maria Xavier
das Chagas

ANOS VOTOS VOTANTES
1843
9
……

Maria Xavier
das Chagas

1846

9

17

Antónia Máxima
da Conceição
Antónia Máxima
da Conceição
Rosa Cândida da
Conceição38
Antónia Máxima
da Conceição
Antónia Máxima
da Conceição
Antónia Máxima
da Conceição
Antónia Máxima
da Conceição
Rosa Cândida da
Conceição

1849

10

17

1852

14

16

1855

8

14

1858

11

1861

11

12 total dos
votos
12

1864

11

12

1867

11

12

1870

9

…..

Rosa Cândida da 1873
Conceição

4

6 votos no
total

Rosa Candida da 187641
Conceição

OBS
3ªvez. Onze votos distribuíramse por outras três. A
comunidade teria 20 elementos.
4ªvez.Oito votos distribuídos
por outras mas três religiosas
estavam fora
2ªvez.Duas ausentes que daria
19.
3ªvez. Dois votos para outras
duas e uma ausente
O total dos elementos39
4ªvez
5ªvez,1 voto para outra e uma
ausente. Logo seriam 13
6ªvez. Uma doente votou por
escrito
7ªvez. Duas estavam doentes,
votaram por escrito
2ª vez,1 voto para outra e uma
doente. Seriam 10 ou 11
elementos.
3ªvez, 2 para outras duas, com
uma doente. Seriam
provavelmente as 6 no total.40
4ªvez

37

A partir de 1841 volta a fazer-se eleição trienal.
A eleita recusou a eleição não comparecendo ao acto, permanecendo na cela e nem as instancias das
religiosas e do representante episcopal a demoveu. Manteve a decisão “a ponto de se incommodar…” o
delegado mandou que se lavrasse a acta, pelo secretário o prior de Darque, para enviar ao arcebispo.
Alguns dias após reuniu-se o delegado com as freiras “para fazer çaber a communidade as
determinaçoens do Exmo. e Rev. Cardeal Arcebispo, no caso que a mesma Exma.D.Rosa Candida
insistire no proposito de não aceitar o cargo d’abbadeça…” não diz o que se faria mas ela aceitou….
AMVC, Livro das eleiçoens do novo governo, fls.98,98vº e 99.
39
Diz na margem, no sentido da altura, que a eleição não teve efeito. AMVC, Livro das eleiçoens do novo
governo, fl.97vº/98
40
O delegado obrigou a nova votação que deu igual resultado. Assim sendo nomeou a escolhida para
“vigaria in capita” até o assunto se resolver. Ficava o mosteiro entregue no espiritual e no temporal à
indigitada. Em Julho do mesmo ano Rosa Cândida é confirmada como “vigaria in capita” por ter servido
no triénio anterior e não haver possibilidade de conseguir indulto apostólico que autorizasse a eleição,
ficando esta suspensa até à confirmação apostólica.
41
É nomeada “vigaria in capita” por dois anos. Pensamos no entanto que por falta de professas com
perfil para abadessa e pelas condições instáveis do reino terá ficado até à extinção no leme do mosteiro,
porque não há mais nomes no livro.
38
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ARTISTAS E ARTÍFICES NO ESTALEIRO DO MOSTEIRO DE S.BENTO
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ARTISTAS E ARTÍFICES NO ESTALEIRO DO MOSTEIRO DE S.BENTO
NO SÉCULO XVI

NOME
Fernão Pires

PROFISSÃO
Pedreiro

João Domingues Carpinteiro
Pêro
Carpinteiro
Carvalhinho
Baltazar Luis
Dourador de
Braga
Francisco
Carpinteiro
Gonçalves
André de
pintor
Padilha
Baltazar
Entalhador
Moreira

OBRAS
Dormitório,refeitório,escadas, portão,
armário p/livros
Idem
Idem

Notas
1

Grades Coro baixo e portaria

4

Obra de duas alas do claustro

5

Pintar grades do mosteiro

6

Fez o 1ºretábulo

7

2
3

NOTAS
1, 2 e 3 - Estas Obras são dadas como começadas em 1549 e terminadas em 1587.
VALE, Manuel, Algumas Notas para a História do extinto Convento de S.Bento de
Viana, CER, Viana, 1986, pg.36
Parece-nos muito tempo para a vida útil dos artistas. De resto o Livro da Fundação do
Mosteiro de S.Bento dá datas mais compatíveis – 7 e 14 de Outubro de 1567, quando se
terão registado as primeiras verbas pagas pelas referidas obras aos referidos artistas,
AMVC, arquivo não classificado de Figueiredo da Guerra, Livro da Fundação do
mosteiro de S.Bento, fl.4
4 – Em 24 Fevereiro de 1568, AMVC, arquivo não classificado de Figueiredo da
Guerra, Livro da Fundação do Mosteiro de S.Bento, fl.4vº
5 - Escritura de 1579 de ajuste da obra de duas das alas do claustro. DOC.3, IANTT,
Mosteiro de S.Bento de Viana do Castelo, OSB, maço 26, obras 1575/1595
6 – Este pagamento está sem data mas no rol do mesmo mordomo Fernão Rodrigues
(Roiz) pelo que se enquadra no mesmo tempo.
7 – Escritura de 12 Agosto 1595, DOC.5, IANTT, Mosteiro de S.Bento de Viana do
Castelo, OSB, maço 26, obras 1575/1595
PESSANHA, José, O Arqueólogo Português, vol.4, Lisboa, 1894, p.64. b)
VALE, Manuel, o.c., pg.36
Serviu de Fiador para obras de João Lopes – o moço, em 1589. RUÃO, Carlos,
Arquitectura Maneirista no Noroeste de Portugal: Italianismo e Flamenguismo,
Universidade Coimbra/EN(electricidade do Norte), Coimbra 1996, pg.112.
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Baltazar Moreira trabalhou para a Misericórdia de Viana em 1559/64 e 1586. Para a
Confraria do Santíssimo da Matriz em 1591/92.
CARDONA, Paula Cristina Machado, A Actividade Mecenática das Confrarias nas
Matrizes do Vale do Lima nos secs.XVII/XVIII, Doutoramento, vol.III, Porto, 2004,
p.17.
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ARTISTAS E ARTÍFICES NO ESTALEIRO DO MOSTEIRO DE S.BENTO
NO SÉCULO XVII

NOME
João Canhoto
João Roiz
Baltazar Gonçalves
André Alvares
Amaro Francisco
Domingos Neto
João Afonso
Domingos Pires
António Pires
Domingos Afonso
Manuel Alvares Costa
Bento Gonçalves
Domingos Lourenço
José Meira
Coutinho
Jerónimo Campos
Domingos Ferreira
Sebastião Fernandes
Matos
João Barbosa
Jerónimo Pires
Simão Roiz

PROFISSÃO
Carpinteiro
Pedreiro (freg.
Sopo)
Pedreiro
(freg.Sopo)
Mestre pedreiro
Pedreiro
Alvaneiro
Alvaneiro/Ped.
Alvaneiro
Servente
Servente
Mestre Carpinteiro
Carpinteiro?
Carpinteiro?
Carpinteiro
Carpinteiro?
Carpinteiro?
Ferreiro
Ferreiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro

Paio Gonçalves
João Martins – o novo
Domingos da Costa
Domingos Fernandes
Lourenço da Costa

Carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro

Francisco Pereira
Coutinho
Pascoal Francisco
Gonçalo Roiz
João
Manuel
Miguel Gomes
Lourenço Barbosa

Carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Obreiro
Obreiro
Carpinteiro
Carpinteiro

OBRAS
Dormitório

Notas
1
2
2

Escada do coro/claustro
Assento pedra p/órgão
Paredes do Coro
Paredes do Coro
Paredes do Coro
Paredes do Coro
Paredes do Coro

Ferragens e vidraças
Dobradiças e trabalho

Obras gerais e cadeiras coro
baixo

Obras gerais e cadeiras coro
baixo

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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SÉCULO XVII (continuação)

NOME
Clemente Soares
Constantino
João Martins – o velho
Francisco Soares
Manuel Anes
Brás Gonçalves
Manuel Roiz
Álvaro Pires
Manuel Ribeiro
Manuel Fernandes
Trigo
João de Santa Marta
José Cardoso
Francisco Costa
Paulo Araújo
Francisco do Porto
Manuel Alvares
Carvalho
Francisco F[?]
Domingos Gonçalves
Lourenço Francisco
Domingos Álvaro
Manuel Alvares Costa
Manuel Alvares b)
Alexandre da Rocha
Domingos Barbosa
Luís da Cunha
Manuel Amorim
Domingos Roiz
Manuel Pereira
Francisco Brás
Manuel Alexandre
Torres
José Correia
André Cardoso
Manuel Francisco

PROFISSÃO
Enxambrador
Enxambrador
Enxambrador
Enxambrador
Serrador
Serrador
Serrador
Retelhador
Retelhador
Retelhador
Retelhador
Pintor/dourador
Vidraceiro
Entalhador?
Entalhador?
Carpinteiro
Serrador
Serrador
Serrador
Serrador
Serrador
Mestre da
Obra/carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Imaginário
Imaginário
Imaginário
Carpinteiro

OBRAS
Coros
Coros
Coros
Coros
Coros
Coros
Coros

Cadeiras Coro baixo
Cadeiras Coro baixo

Fez o risco das cadeiras
coro
Cadeiras coro
Cadeiras coro
Cadeiras coro
Cadeiras coro
Cadeiras coro
Cadeiras coro
Cadeiras coro

Notas
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

a) Este rol de artistas trabalhou na Obra dos Coros que começou em 1699 no triénio de
Catarina de São Tomás que principiara em 25 Outubro de 1698. O trabalho deve ter-se
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estendido pelo menos até 1706. O encerramento do livro é de Agosto de 1710, mas
depois de 1706 não há mais registos.
b) Muitos destes nomes serão duplicados ou triplicados. Os artistas estarão
denominados por nomes, apelidos e mesmo alcunhas. Por outro lado muitos eram
polivalentes, mesmo os mestres.

1- Este carpinteiro assegurou as primeiras obras de recuperação do edifício conventual,
aquando do inicio da sua degradação (1615), CARDONA,Paula Cristina Machado, A
Actividade Mecenática das Confrarias nas Matrizes do Vale do Lima nos séculos
XVII/XVIII, Doutoramento, Porto, 2004, vol.I, pg.601. MOREIRA, Manuel António
Fernandes, O Barroco no Alto Minho, CER, Viana do Castelo, 2006, pg.257.
2/4- IANTT, OSB, S.Bento Viana, Livro Obras, nº270, fl.1
5/11 – Idem, Ibidem, fl.3
12/15 – Idem, Ibidem, fl.3vº
16 – Idem, Ibidem, fl.4
17 – Idem ,Ibidem, fl.5
18 – Idem, Ibidem, fl.6
19/20 – Idem, Ibidem, fl.8
21 – Idem, Ibidem, fls.8 e 25
22/25 – Idem, Ibidem, fl.8
26 – Idem, Ibidem, fls.8 e 25
27/29 – Idem, Ibidem, fl.8.
30/41 – Idem, Ibidem, fl.8vº
42/45 – Idem, Ibidem, fl.9
46 – Idem, Ibidem, fl.11
47 – Idem, Ibidem, fl.12
48/50 – Idem, Ibidem, fl.22
51/55 – Idem, Ibidem, fl.23
56 – Idem, Ibidem, fls.23 e 27
57/63 – Idem, Ibidem, fl.25.
64/66 – Idem, Ibidem, fl.26
67 – Idem, Ibidem, fl.27
Muitos dos artistas dos séculos XVII e XVIII serão os mesmos. O período registado está
dentro da vida útil de muitos ou mesmo da maioria deles.
Alguns Artistas trabalharam em simultâneo no estaleiro de Santa Ana e em outros:
Amaro Francisco (5)
1700/1701 – Consertos nos telhados, pintura e miudezas na sacristia (para a Confraria
do Espírito Santo)
CARDONA,Paula Cristina Machado, A Actividade Mecenática das Confrarias nas
Matrizes do Vale do Lima nos séculos XVII/XVIII, Doutoramento, Porto, 2004, vol.III,
pg.89.
João Afonso (7)
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1689 – Igreja S.João do Outeiro
1690/91 – Confraria Espírito Santo – Torre da Matriz (continuação)
1691/92 – Remate das obras da sacristia
CARDONA, Paula Cristina, o.c. pgs.78,79 e 81
Domingos Pires (8)
1692 – Confraria do Santíssimo – paredes da sacristia
CARDONA, Paula Cristina, o.c.pg.81
Manuel de Azevedo – imaginário. Não aparece nomeado mas a similaridade das
cabeceiras de Santa Ana e de S.Bento perspectiva-o em ambas as obras assim como na
Matriz como diz Paula NOÉ
José Meira (14)
1707/08 – forro na Capela do Espírito Santo da Matriz. Forrar as costas da tribuna
1709/10 – estrutura do retábulo Capela do Espírito Santo da Matriz e porta da Capela
dos Inocentes .
1711/12 - Trabalhos na tribuna e 2 caixotões para os anjos e forros da sacristia
(Confraria do Espírito Santo).
1716/17 - Tribuna do Senhor dos Passos, banquetas e peanhas (Conf.Espirito Santo).
1718/19 – Retábulo e tecto da Capela Espírito Santo
1721/22 – Trono – guarnições e folhagens, anjos e tintas (Conf.Espirito Santo).
CARDONA,Paula Cristina, o.c., pgs.96,99,100,101,104,111,115,122 e123.
Sebastião Fernandes de Matos (18)
1690/91 – Confraria do Espírito Santo – ferragens para a porta da torre
CARDONA, Paula Cristina, o.c., pg.80
Paio Gonçalves (22)
1690/91 Confraria do Espírito Santo – torre e sacristia 80
1691/92 - “
“
- janela da sacristia 81
1693/94 - “
“
- travejamentos 82
CARDONA,Paula Cristina, o.c., pgs.80, 81 e 82.

Domingos Fernandes (25)
1690/91 – Confraria Espírito Santo – torre e sacristia 79
1693/94 –
“
“
“
- travejamentos 82
CARDONA, Paula Cristina, o.c., pgs.79 e 82
Lourenço da Costa (26)
1700/1701 – Confraria do Espírito Santo – vestiário, tarimba, porta da torre
CARDONA, Paula Cristina, o.c.,pg.89
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Manuel Alvares (56)
1682/83 – Confraria Espírito Santo – Caixilho para espelho, conserto de bancos e
imagens de S.Pedro e S.Paulo
CARDONA, Paula Cristina, o.c.,pg.77
André Cardoso (66)
1711/12 – Confraria Santissimo – pintar, dourar os quadros do Presbitério, encarnar
imagens.
1713/14 – Conf.Santissimo – pintar tapetes e alfaias e anjos da tribuna.
1717/19 – Conf.Espirito Santo – dourar e estofar imagens
1720/21 - “
“
- pintar os assentos dos anjos grandes e reparar imagens
1721/22 - Encarnar o Senhor dos Passos
1722/23 – Estofar anjos
1724/25 – Pintar guarda-roupa, dourar partes da banqueta, da tribuna, grades, sacristia,
capiteis e mesa do trono – para a Confraria do Santíssimo.
1726/27 – Dourar o sacrário
CARDONA, Paula Cristina, o.c., pgs.103,104,107,112, 113, 114, 119, 123,124, 127,
128, 129 e 130.
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ARTISTAS E ARTÍFICES NO ESTALEIRO DO MOSTEIRO DE S.BENTO
NO SÉCULO XVIII
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ARTISTAS E ARTÍFICES NO ESTALEIRO DO MOSTEIRO DE S.BENTO
NO SÉCULO XVIII

NOME
André Cardoso do Vale
Custódio Oliveira
Manuel de Oliveira

PROFISSÃO
Carpinteiro
Serralheiro
Mestre Pedreiro

Manuel Gonçalves Tropa
António Francisco
António da Silva
Manuel Pires
Domingos Afonso Banha
Manuel Gonçalves
Domingos Lourenço
Alexandre Pires
Bartolomeu Araújo Lima
Custódio Oliveira
José Roiz
Francisco Roiz
Pedro Pires
Salvador Francisco
António Oliveira
Manuel da Rocha

Rebocador/Pedreiro
Rebocador
Mestre (Pedreiro?)
Mestre Pedreiro
Rebocador
Rebocador
Rebocador
Ferreiro
Mestre Carpinteiro
Ferreiro/ Serralheiro
Carpinteiro?

O Cazado
Domingos Moreira
Domingos Lourenço
Antonio Francisco
Domingos Afonso
Pedro Gonçalves
Domingos Gonçalves
Isidoro Francisco
Domingos Miz (Martins)
João Gonçalves
Luís António
Fidalgo (António
Lourenço)
Pedro Pires
Manuel João
Preto (Pascoal
Rodrigues?)

Carpinteiro
Não definida ou
polivalente
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

OBRAS

Fez a medição da
obra.

Telhados e pias

Era de Braga

Notas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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NO SÉCULO XVIII (Continuação)

NOME
O Cazado grande
O Cazado pequeno
Montenegro
Félix
Pedro Francisco
Domingos Dinis
Manuel Correia
Caetano Roiz
Manuel Roiz
João Garrido
Lucas Gonçalves
João Miz (Martins)
Manuel Reis (será o Roiz?)
Joana (moça da mula)
Manuel Afonso
José Gonçalves
Pedro Antonio
Diogo Gonçalves
Miguel Lourenço
Manuel da Torre
Domingos Parente
António Perre
Sebastião Dinis
Matias Cristóvão
Bento Rodrigues
Francisco Gonçalves Valinha
Manuel Alves da Costa
Manuel Pinto Vilalobos
Francisco Pires Oliveira
Francisco Fernandes Serdal
Silvestre da Costa
Domingos da Costa

PROFISSÃO

OBRAS

Notas
35
36
37
38
Carpinteiro?
39
Polivalente?
Entulhos
40
“
“
41
“
Entulhos/telha
42
“
Entulhos
43
“
“
44
“
“
45
“
“
46
“
“
47
48
Polivalente
Entulhos
49
“
“
50
“
“
51
“
“
52
“
“
53
“
“
54
“
“
55
“ (deve ser freg.Perre)
“
56
“
“
57
“
“
58
“
“
59
Carpinteiro
60
Carpinteiro
61
Coronel/engenheiro
Medições
62
Carpinteiro
Dormitório/Mirante 63
Carpinteiro
Dormitório/Mirante 64
Obreiro/carpinteiro
65
Obreiro/carpinteiro
66
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SÉCULO XVIII (Continuação)

NOME
Manuel Afonso
Lourenço da Costa
Domingos Francisco
João de Miranda
Vicente
Vicente Roiz
Manuel Fernandes da Silva
Manuel Pires (Pinho?)
António Franco (Francisco?)
Domingos Afonso Bamba
(Banha?)
João Roiz
Vicente Alvares
Domingos Barbosa
Frei Gabriel S.Tiago
Teodósio de Hemberg
Manuel Alvares
Baltazar da Silva
Domingos Gonçalves
João Alvares
Manuel Pedreiro?
Manuel Alvares Martins
Domingos Lourenço
Teotónio dos Santos
Manuel Martins Conde
Ventura Alvares
Manuel Rodrigues
Bernardo Araújo
Simão Gonçalves
António Cazado
Francisco Barros
Lourenço Vicente
Manuel Afonso Trigo
Albino da Silva
António Alves

PROFISSÃO
Oficial
carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Capinteiro
Moço de
carpinteiro

OBRAS

Notas
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Pedreiro

Organeiro
Organeiro

Carpinteiro?
Mestre
Rebocador
Azulejador
Mestre
carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Rebocador
Rebocador
Carpinteiro
Carpinteiro
Pedreiro
Pedreiro

Fez o órgão/afinador
órgão/afinador

Fez o revestimento da
capela mor
Forros do coro, grades,
portadas
Idem
Idem
Idem
Idem
Coros e Igreja
Idem
Portas, telhas, grade coro
Idem
Refeitório
Idem

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
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SÉCULO XVIII (Continuação)

NOME
Dionísio da Silva
António Lobato
Bento Martins
Francisco Martins
Pedro Pires
João Ferreira
Bento Rodrigues
Manuel de Castro
Manuel Gonçalves
Luís de Brehe
Francisco Gonçalves
Manuel
António
João Lourenço
Domingos Costa
Domingos Alvares
Feliciano
Domingos Alvares Giesteiro
Domingos Afonso Gajão
Miguel Domingues
Manuel Pires
Manuel Afonso
Manuel Simão Gonçalves
José
Pedro Gonçalves
Gonçalves Sebastião Rodrigues
Inácio Gonçalves
António Gonçalves
Pedro Dias
Domingos Ramos
Pedro Luis
Roque
Torrão
Manuel Baganha
Silvestre
Clemente
António Rodrigues
Francisco Ribeiro

PROFISSÃO
Pedreiro
Pedreiro
Pedreiro
Pedreiro
Pedreiro
Pedreiro
Pedreiro
Pedreiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Aprendiz
Aprendiz
Carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Servente
Pedreiro
Pedreiro
Pedreiro
Pedreiro
Pedreiro
Pedreiro/carpinteiro
Moço
Pedreiro
Pedreiro
Pedreiro
Pedreiro
Pedreiro
Pedreiro
Pedreiro
Servente
Servente
Servente
Retelhador/oficial
Carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro

OBRAS
Refeitório
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Fonte Velha e Horta
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Tulha e Noviciado
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Reboques e telhados
Janelas, portas e vidros
Idem
Idem

Notas
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
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SÉCULO XVIII (Continuação)

NOME
António Gomes
José Ferreira
Francisco Fernandes
Manuel Afonso Barbado
José Rodrigues
Simão
Preto
João Alves
Domingos Sires

PROFISSÃO
Carpinteiro
Carpinteiro
Carpinteiro
Retelhador
Fundidor

Retelhador
Retelhador

OBRAS
Janelas, portas e vidros
Idem
Idem
Telhados
Sinos em Braga
Conserto órgão
Conserto dos foles órgão
Telhados
Telhados

Notas
139
140
141
142
143
144
145
146
147

Este rol de Artistas está disseminado em vários documentos avulsos, muitos deles sem
data nem lugar. AMVC, Fundo Figueiredo da Guerra, arquivo classificado, Cx 11(2)
Manuel de Oliveira foi empreiteiro na obra do Mirante – Maio 1715 e noutra obra de
pedraria 1716/17. IANTT, OSB, S.Bento Viana, rec./desp., liv.223, 29vº e 31vº, 1737
(3)
Manuel Pires foi empreiteiro com Manuel de Oliveira – Maio 1715 e noutra obra de
pedraria 1716/17 (7)
Manuel Pinto Vilalobos – aparece como medidor das obras de pedraria nos anos de
1710/11 (2ªmedição), 1714/15 (3ªmedição) e de carpintaria no ano de 1714 (escritura,
21.07.1714 – obra de madeiramento do dormitório e mirante) (62).
Manuel Pinto Vilalobos trabalhou em vários pontos do norte do país. Conhecem-se
entre outras: Peritagem para decidir do derrube da Igreja Misericórdia Viana (1714),
execução de caixa de órgão(1721), douramento do arco do retábulo da Confraria do
Santíssimo da Matriz (1722). CARDONA, Paula Cristina Machado, A Actividade
Mecenática das Confrarias nas Matrizes do Vale do Lima nos séculos XVII/XVIII,
doutoramento, Porto, 2004, vol.III, pgs.109, 121, 124.
Bartolomeu Araújo Lima1 (12)
Francisco Gonçalves Valinha2 (60)
Manuel Alves (ou Alvares) da Costa (61)
Francisco Pires de Oliveira (63)
Francisco Fernandes Serdal (Cerdal) (64)

1

Também Bartolomeu Araújo Lima é referido em VALE, Manuel, o.c. mas sem especificar obra. Este
mestre aparece em muitas obras não só em trabalho directo como adjudicador, medidor e intermediário de
outros artistas (talvez de menor importância)
2
Francisco Gonçalves Valinha é outro caso idêntico embora sem a relevância de Bartolomeu Lima (não
constam medições suas)
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São os contratados na escritura de madeiramento do dormitório e mirante – 21.07.1714,
medição de Vilalobos.
Manuel Fernandes da Silva aparece documentado em 1717. Manuel do Vale indica-o
mas sem qualquer data nem obra específica. VALE, Manuel, Algumas notas para a
História do extinto Convento de S.Bento de Viana, CER,Viana, 1986, pg.41.
Sem especificações e no mesmo local surgem também os mestres Bartolomeu Araújo
Lima (12), Manuel Alves da Costa (61), António da Silva (6), Manuel Oliveira (3)
Bartolomeu Araújo Lima foi responsável por toda a obra de madeiras de forma directa
ou indirecta, como intermediário nas medições
Deve ser António Francisco e não António Franco (75) como em VALE, Manuel, o.c.
pg.41. IANTT, OSB, S.Bento Viana, rec./desp. Liv.217, fls.29vº e 34vº
Deve ser Domingos Afonso Banha (76) e não Bamba, Idem, Ibidem
77 e 78 – IANTT, OSB, S.Bento de Viana, rec/desp, liv.217, fls.28/28vº (1719).
Bartolomeu Araújo Lima também é referenciado.
79 – Idem, Ibidem, liv.223, fls.34/34vº (1737)
80/84 Idem, Ibidem, fl.34vº
85 – Idem, Ibidem, fl.31vº
86 – Idem ,Ibidem, liv.226, fl.57
87 – Idem, Ibidem, fls.60/62
88 – Idem, Ibidem, fl.62
89 – É a assinatura dele que está nos azulejos historiados da capela mor. VALE.
Manuel, Algumas notas para a História do Mosteiro de S.Bento de Viana, CER, Viana
Castelo, 1987, pg.26.
90/94 - IANTT, OSB S.Bento Viana, Rec./Desp., Livro 228 (1748/51), fl.29vº.
95/96 - Idem, Ibidem, fl.30
97/98 – Idem, Ibidem, fl.30vº
99/ 108 - Idem, Ibidem, Livro 229 (1751/54), fl.25
109/115 – Idem, Ibidem, fl.26
116/122 – Idem, Ibidem, fl.26vº
123/124 – Idem, Ibidem, fl.27
125/134 – Idem, Ibidem, Livro 232 (1762), fl.24vº
135 – Idem, Ibidem , fl.25
136/141 – Idem, Ibidem, fl.25vº
142 – Idem, Ibidem, fl.26
143 – Idem, Ibidem, fl.27
144/145 – Idem, Ibidem, Livro 235, fl.20vº
146/147 – Idem, Ibidem, Livro 238, fl.26vº
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Advertência
Utilizamos as regras de transcrição de documentos “Normas Gerais de Transcrição e
publicação de documentos e textos medievais e modernos”do Padre Avelino Jesus da
Costa: substituição/actualização de u por v, i por j, separação de palavras mal juntas ou
junção de palavras mal separadas, utilização de dois i em caso de terminação de ij ou y,
respeitando-se no entanto a grafia de y quando no meio de palavras. Indicação de
qualquer nota nas margens do texto. Suprimiu-se o uso da maiúscula no inicio de cada
folha, quando isso não for obrigatório por pontuação e igualmente se suprimiu a
repetição de palavra no inicio da folha seguinte. Actualizou-se o uso de maiúsculas para
nomes próprios, topónimos, nomes e atributos de santos ou referentes a Deus e
substituindo-se as maiúsculas nas palavras que por direito o não devam ter. Usou-se a
maiúscula para palavras que não o tendo por direito exercem a função de nomes
próprios. Colocaram-se entre aspas algumas expressões latinas ao longo do texto.
Aplicou-se o apóstrofe nas palavras contraídas. Desfizeram-se, sempre que possível, as
abreviaturas. Eliminaram-se as consoantes duplas no inicio das palavras, substituindo
por uma só, nos casos de palavras correntes ou pela maiúscula respectiva no caso de
nomes ou topónimos. Fez-se alguma pontuação. Colocaram-se acentos para evitar
dúvidas e o ifen para expressões reflexas.
Substituíram-se sinais gráficos pela expressão “convem a saber” e sempre que
conveniente, colocaram-se expressões em itálico.
Manteve-se a disposição gráfica do texto (texto corrido), não incluindo os títulos nos
temas definidos no Índice apenso.
Utilizaram-se os seguintes:
[?] – palavra, expressão ou expressões ilegíveis
[…(?)] – substituição de palavra ou palavras riscadas ou esborratadas por outras
prováveis
[…] – palavra ou palavras acrescentadas no texto
[…] – omissão de texto numa citação documental ou bibligráfica
<…> - palavra ou palavras entrelinhadas no texto
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DOCUMENTO 1

1510, Janeiro/Junho, 21/2, Viana do Castelo

SUMÁRIO:
Documentos referentes à fundação do mosteiro de Santa Ana de Viana

Notas - este documento do Arquivo Municipal de Viana do Castelo está inserido no
fundo não classificado de Figueiredo da Guerra
É um documento original que pretende ser do inicio do século XVI (1510). No entanto
deve ser já um treslado, tanto pela letra nos parecer mais moderna, como pelo papel. De
resto ao longo do texto vão surgindo indicações de ser uma cópia. Tem algumas notas à
margem escritas por Figueiredo da Guerra.
Figueiredo da.Guerra escreve que este documento é “Fundação do convento de S’Anna
de Vianna” e na margem direita acrescenta “21 Janeiro 1510, 2 de Junho de 1510”.
A forma como se inicia o texto leva-nos a suspeitar de estar incompleto.

FONTE – AMVC, Fundo não classificado de Luís Figueiredo da Guerra, Acórdãos e
Escritura da fundação de Santa Ana de Viana
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“Assi e a todos os seus bens e assi o outorgarão e em testemunho de verdade mandarão
assi ser feitos a cada hum seu instromento testemunhas que erão prezentes Martim da
Rocha escrivão da Câmara e João Ennes e Gonçalo Vas da Portella e eu João Gonçalves
que o escrevi.
Acordão 1
Nos seis dias do mes de Julho do anno de 1510 estando juntos em Camara no Paço do
Concelho da villa de Vianna da fos do Lima os muito honrados, o bacharel Antonio
Correa juis de fora com alçada e Alvaro Ennes de Villasboas Francisco Roiz e Gaspar
Martins1 vreadores, procurador Geraldo Affonço e Diogo Barros, Fernão Barbosa e
Martim Pires deputados da Camara e dos Misteres Affonço Gil, Diogo Pires e Gonçalo
Ennes: acordarão o que ao diente se segue. Assi João Martins e Ruy Suares que despois
vierão: acordarão; por quanto a Camara dita villa e homens honrados della ordenarão
de fazer hum mosteiro assima da rua da Oliveira e se faz às custas e despezas suas de
suplicarem ao Papa que lhe de consentimento que se possa poer nelle abbadessa senão
aquella que aprouver a Camara da dita villa e homens honrados della e que se fassa por
seu consentimento doutra maneira não: porque com esta condição edificarão o dito
mosteiro e davão para isso a despeza he cham e hordem como se fizesse e quando a
Camara não requerir a ditta suplicação; que os herdeiros dos que derão os dittos chans
os possam para si sos haver e assi aquelles que dinheiro derem para a dita obra outro
tanto dinheiro derem como valer apropindade que cada hum der isso mesmo acordarão
quer as pessoas que derão ajuda e esmolla para se o ditto mosteiro fazer assi dinheiro
como de bens como de outras couzas as derão com condição que pudecem meter
algumas mulheres de sua linhagem e os que estas ajudas derão se acharão no livro do
recebimento e despeza de que João Gonçalves he escrivão que se fes para se saber o que
cada hum
Fl.1vº
dava e assi a despeza, que sobre o ditto mosteiro se faz os nomes dos quais se tirarão do
ditto livro por instrumento publico para se meter no thesouro da igreja da ditta villa para
em todo o tempo receber cada hum o que deu.
E logo em 20 de Janeiro de 1511 se obrigou Gonçalo Affonço carpinteiro da porta das
Athafonas em madeirar toda a caza do dormitorio e corredor e coro do corpo ditta igreja
de caibro e ripe limpo de machado de tres em talha com seus tirantes necessarios a vista
de officiaes de impreitada e para toda a madeira que for necessaria e pregadura e fara
duas portas comvem saber a que sae do dormitorio para o corredor e outra que sae para
a crasta a qual obra dara acabada athe dia de S.Lazaro primeiro2 que vem da prezente
hora e avera de empreitada 6 500 reis dos quais lhe darão logo dante mão dois mil e
quinhentos reis para comprar madeira e em comessando a emmadeirar lhe darão mil reis
e o mais a obra acabada os quais 6 500 reis se pagarão do dinheiro que Maria Dias
beatta ha de esmolla para o dito mosteiro. Testemunhas que erão prezentes Gonçalo
Pereira, João de Villanova e outros e eu João Gonçalbes que o escrevi concertado
comigo Alvaro da Rocha.

1
2

Pode ser Moreira
Isto indica que já eram festejados os dois dias do Santo, mas não dá indicação de qual seria.
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Cordão 2 (sic)
Ao primeiro dia do mes de Março de 1512 estando juntos em Camara os muito
honrados senhores o bacharel Pedro de Aguiar corregedor com alçada nesta comarca
Dentre Douro e Minho e o bacharel Antonio Correa Juis de Fora com alçada nesta ditta
villa de Vianna e João da Noya vereador, Thomas Affonço procurador do concelho,
Fernão Barboza, João Moreira, Pedro Pinto, Diogo Vas, João Madry, João Lopes
Jacome, Francisco Roiz, Gaspar Dias e o bacharel Affonço Ennes
Fl.2
e dos misteres Martim Ennes, João Francisco, Gonçallo Affonço Fernão do Porto e
outros muitos homens bons e povo da ditta villa acordarão o que adiante se segue.
Acordarão que por quanto o bacharel Antonio Correa fora o começo de se fazer o
mosteiro de Santa Anna e dera elle muita ajuda para se aver de fazer; que avião por bem
que fosse hum dos padroeiros do ditto mosteiro e que em quaisquer couzas e contratos
que os juízes e homens bons e officiaes da Camara desta villa fizeçem, fizessem (sic)
memoria do bacharel Antonio Correa e tivesse nisto tanta parte como cada hum dos
dittos officiaes e homens bons da ditta villa, assi para querer meter suas filhas ou
parentas, como para quaisquer couzas que ao ditto mosteiro tocarem.
Acordão 3
Aos vinte e tres dias do mes de Mayo de 1513 estando juntos em Camara no Paço do
Concelho da villa de Vianna João Moreira e João Jacome juízes, Antonio J[?] R[?]e
Francisco do Rego vreadores e o bacharel Affonço Lopes, Bartholomeu Roiz e outros
acordarão o que se segue; acordarão que a capella do mosteiro de Sancta Anna se
correja muito bem e a fação de asnas e livellada por asertar hora cahir e por sentirem
por serviço de Deos, e honra e o nobricimento desta villa se correja como ditto he a
custa do Concelho e que Francisco Roiz tenha cargo de mandar fazer e buscar official
que o faça assi o que para ella for necessario e o Concelho lhe dara dinheiro para isso.3
Escriptura
Saibam quantos este instromento de contrato virem, que no anno do Nascimento do
Senhor de 1512 a dezasette de Agosto em a villa de Vianna he no mosteiro de Sancta
Anna em prezença de min tabalião e das testemunhas adiente nomeadas parecerão ali
prezentes
Fl.2vº
partes de hûa parte João Martins da Riqua e João Jacome escudeiros e juizes ordinarios
na ditta villa e termo, por el Rey Nosso Senhor e João do Rego o moço escudeiro e
vereador em ella, o bacharel Affonço Ennes procurador da Câmara da ditta villa e Pedro
Pinto Cavaleiro4 e almoxarife na ditta villa pello ditto senhor e João do Rego escudeiro
e Martim da Rocha outro si e escrivão da Camara da ditta villa e da outra a senhora
Dona Margarida de Souza filha de Fernão de Souza da Botelha que Deos tem, freira
professa da Ordem de Sancta Anna; pellos quais todos foi ditto que elles herão
contratados em esta maneira, comvem a saber: que a ditta villa aprouvera della
D.Margarida entrar hora novamente como de feito entrou no ditto mosteiro de Santa
3

À esquerda existe um acrescento “he seu lugar adiante” – que tem a ver com a nota 2. Este paragrafo
estaria fora do seu lugar. Do lado direito há outra nota “ juis ……”
4
Não sabemos se o apelido deriva de ser cavaleiro de qualquer Ordem, mais propriamente de Cristo, ou
se é apenas apelido.
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Anna para governança e adeministração delle por ella ser para isso auta e pertencente
com tal guiza e condição que nella sera abbadessa do ditto mosteiro que ella nem as
abadessas depois della não poção tomar nem tomem nem recebão no ditto mosteiro nem
para elle nehuma freira nem mulher nem mossa para isso somente a quem ella e a quem
as que por os officiaes e regedores da Camara da ditta villa e com ella abadessa em
camara acordarem de tomar e receber e que mais estas que assi ouverem de ser
recebidas serão moradoras na ditta villa sendo para isso aptas e pertencentes e não as
avendo ali tais que antão possão na ditta Câmara tomar outras de fora para isso aptas e
pertencentes e que mais posto que na avocação do ditto mosteiro seja de Santa Anna a
relligião delle sera de Santo Amaro sugeito ao mosteiro da ditta Ordem e he a outrem
não e que por serem ellas partes de todo contentes della D.Margarida pormetia como de
feito pormeteu e se obrigava como de feito obrigou de trazer a sua propria custa
comfirmação en provimento del Rey Nosso Senhor este contrato com as condiçoens
sobredittas e assi o Ministro da dita Ordem para que ficace esse contrato forte firme e
valioso assi ao prezente como despois delles para todo o sempre, e que a ella aprazeria
que não havendo as confirmaçoens e consentimento e aprovimentos sobredittos ella se
sahiria logo do ditto mosteiro sem outra nenhuma cautella nem condição e que por a
isso todos aprazer
Fl.3
assi o outorgarão e mandarão ser feito este instromento, testemunhas que a todo forão
prezentes o honrado Rodrigo Ennes arcepreste da ditta villa e Domingos Gonçalbes
Villasboas morador na ditta villa e eu Gonçalo do Rego tabalião que o escrevi
Pertence a este lugar o acordão 3 por erro se pos primeiro que a escriptura atras5
Carta de El Rey a Camara
Juízes officiaes homens bons e povo: nos el rey vos inviamos muito saudar. Vimos a
vossa carta sobre D.Margarida de Souza freira e sua irmans que estavão no mosteiro que
hora nessa villa fazeis as quais por termos mandado que se sahissem e não estevessm
nelle; nos pedio por merce que para com mais vontade dardes fim a obra do ditto
mosteiro e se acabar e não perderdes a devoção que nisso tendes e por ellas serem tais e
tam virtuosas de que sois muito contentes hajamos por bem de se tornarem a elle pelo
qual por nos assi paresser serviço de Deos e nosso e ennobricimento dessa villa e pella
informação que nos dais e temos da ditta D.Margarida e suas irmans: havemos por bem;
se tornem ao ditto mosteiro e estem nelles como dantes estavão as quais estarão a
obidiencia do Provincial da ordem da S.Francisco notificamo-vos lo assi. Escripta em
Lisboa a 4 de Agosto Diogo Anrrullo o fes de 1513.
Rey
Acordão 4
Aos desenove de Agosto de 1513 estando juntos em Camara João Moreira, João do
Rego, João Dias, Francisco Roiz deputados da Camara João do Rego juis, Affonço
Lopes, Gaspar Dias vreadores e o bacharel Affonço Ennes procurador do concelho e os
misteres Gonçalo Ennes e Bieito(sic) de Deos acordarão que se D.Margarida quizer
mandar ao ministro para que confirme a abbadessa do mosteiro desta villa segundo
forma do nosso con5

Ver nota 3
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Fl.3vº
contrato ; que o concelho lhe dava carta e procuração para o ministro haver de
confirmar em abbadessa por o sentirem assi por serviço de Deos e honra e
ennobricimento deste villa e eu Martim da Rocha escrivão da Camara desta villa que o
escrevi.
Acordão 5
A 17 de Oiptubro de 1513 estando juntos em câmara nas cazas de João Affonço
Peixoto, Affonço Lopes vreador [?]do juis e Gaspar Dias vreador o bacharel Affonso
Ennes procurador do concelho, João Moreira o arcipreste, e Alvaro Ennes Villarinho e
outros acordarão: de darem para as letras do mosteiro de Santa Anna 20 cruzados que se
pagarão do primeiro dinheiro das rendas do concelho e por não haver ao prezente
dinheiro para as dittas letras: acordarão de o pidirem emprestado; e logo emprestou para
as dittas letras Pedro Vas Manco que prezente estava oito cruzados e João Moreira hum
cruzado e o arcipreste outro cruzado e Alvaro Ennes Villarinho outro cruzado e tomarão
2 700 reis que estavão em mão de Francisco Roiz e o que fallecer para os dittos vinte
cruzados se tomarão das rendas do concelho não se podendo achar mais emprestados os
quais cruzados emprestados se pagarão do primeiro dinheiro das rendas do concelho
antes de se fazer outro pagamento nenhum; Diogo Pais emprestou outro cruzado.
Acordao 6
A treze de Dezembro de 1513 estando junto em camara João Moreira juis, João Jacome,
Affonço Lopes, Gaspar Dias vreadores e o bacharel Affonço Ennes procurador do
concelho, João Lopes, Bartholomeu Roiz, Diogo Vas, João Madris, Antonio Dias, João
do Rego, Gonçalo da Rocha, Martim Francisco e outros acordarão que para a caza do
dormitorio que necessario se fazer no mosteiro das freiras que ordenavão que João
Moreira e Diogo Vas tenhão cargo de o mandar fazer assi as paredes para o ditto
dormitorio como a madeira para elle e assi fazerem os contratos com os officiaes que o
hajão de fazer.
Fl.4
Acordao 7
A 6 de Março de 1514 estando juntos em camara João Allvaro, João do Rego juises, e o
bacharel Affonço Ennes procurador do concelho o arcipreste João Moreira, Diogo Vas,
Diogo Lopes, Martim Francisco, João Lopes, João do Rego e outros acordarão: que por
sentirem por serviço de Deos desse dizer no mosteiro de Santa Anna todolos domingos
e festas missa de tomarem para isso hum capellao que a diga e que emquanto o mosteiro
não tever renda ou dinheiro donde se possa pagar o ditto cappelao ouver de levar se tire
a custa do concelho.
Acordao 8
A onze de Abril de 1514 estando juntos em camara João Allvaro juis, Affonço Lopes,
Gaspar Dias, João Jacome vreadores, Ruy Suares, João Moreira Gomes da Rocha, João
Madris, Gonçallo Affonço Peixoto, Fernão do Porto e outros acordarão: que todo o
dinheiro que darem para o mosteiro de Santa Anna se meta em hum cofre e este na mão
de D.Margarida abbadessa do ditto mosteiro e a chave delle tenha João Moreira vreador
da obra; e todo o dinheiro que se der para o ditto mosteiro ou se ouver de receber se
meta no ditto cofre e se fara hum livro da receita e despeza e se não receba dinheiro nem
despendera senão perante o escrivão da Camara e se tomara conta do ditto dinheiro
pellos officiaes da Câmara.
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Acordao 9
6
A 24 de Março de 1515 estando juntos em camara Alvaro Barboza juis e Francisco
Roiz juis Gaspar Moreira, Fernando Rego vreadores, Diogo Gonçalves procurador
Fl.4vº
o bacharel Affonço Ennes procurador do concelho, João da Rocha, Diogo Vas, Martim
Francisco, Antonio Francisco e outros muitos, acordarão: que tanto que as letras do
mosteyro vierem e se se fizerem a cerqua delle; de tomarem a Pedro Vas Manso hûa
filha no ditto mosteiro e elle ditto Pedro Vas dara com ella aquillo que for honesto assi
como darem cada hum dos honrados da ditta villa que ahi metterem suas filhas; e sera
renda de pam a que na ditta Camara virem que he honesto; e outra que de fora da ditta
villa seja não tomarão athe as da villa não serem recolhidas as que ouverem de entrarem
ou ordenarem as que entrem. Testemunhas que herão presentes Martim da Rocha
escrivão da Camara, Fernão Teyxeira porteyro Diogo Vaz escudeyro e eu João
Gonçalves escrivão do publico nesta villa.
Carta de El Rey a Camara
Juízes e vreadores, procurador e homens bons da nossa villa de Vianna. Nos el rey vos
inviamos muyto saudar. D.Pedro de Mello D.abbade do mosteiro de Refojos de Lima
nos disse como elle no mosteyro das freyras dessa villa queria meter hûas suas irmãs
para freyras e que porquanto para elle hera necessario vosso consentimento: nos pedia
vos escreve7 sobre elle e por ser cousa de serviço de Nosso Senhor nos approuve delle e
vos rogamos e emcomendamos que pello nosso vos queyrais haver por bem que
abbadessa do ditto mosteyro tome nelle para freyras as irmãs do ditto D.Pedro e de assi
o fazerdes como esperamos que fareis vollo agradeceremos muito e termos em serviço.
Escripta em Almeyrim a 30 de Março, Simão de Mattos a fés, de 1519. Rey
Carta do Arcebispo de Braga a Camara
Senhores e como irmãos muito amigos Leol8 de Abreu meu sobrinho e cunhado queria
por em casa da abbadessa sua tia hûa irmã não para ser freyra mas para estar alguns dias
athe lhe dar aviamento que della vem ordenado porque isso faz agora somente
esperando de tomar sua casa e mulher muy sedo do que eu sou boa testemunha; e
porque não sey se a abadessa tera pejo em a receber ainda que não seja para freyra como
digo sem vosso parecer e concentimento, vos encomendo muito e rogo que ajaes por
bem de lho dar; porque ella sera repayrada de feyção que não haja mister mais que o
encino da casa esses dias que ahi estiver. Nosso Senhor tenha em Sua guarda e vos de
Sua benção e a minha vos
Fl.5
envio com verdadeyro amor de pay e prellado e assi me aveis de achar em tudo quanto
me requerirdes e assas desejo de vos ver nem espero sahir desta cidade sem vossa
vizitação ser primeyra que todas desta minha cidade de Braga a 26 de Março de 1520
que pello tempo da data da carta foy D.Diogo de Souza que governou Braga de o anno
de 1506 athe o de 1532 em que falleceo.9

6

As primeiras duas linhas e meia foram riscadas – pelo que se vê os nomes inscritos estavam mal.
Palavra esborratada, deve ser “escrever”
8
Deve ser Leonel.
9
Com esta nota pensamos ficar provado que este documento é já um treslado.
7
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Carta de El Rey a Câmara
Juiz vreadores procurador e officiaes da nossa villa de Vianna; nos el rey vos inviamos
muyto saudar. Nos escrevemos a D.Margarida de Souza abbadessa do mosteyro das
freyras dessa villa que lhe praza recolher nelle por freyras duas irmãs de D.Pedro de
Mello prior do mosteyro de Refojos: e porque nos disserão que he necessario tambem
para isso vosso consentimento: vos agradeceremos muito dardello para que se fassa:
porque por serem irmãs do ditto D.Pedro a que dezejamos fazer merce folgariamos que
se lhe tomacem e mais a elle lhe praz de dar mais dês mil reis a cada hûa do que desse
nenhuma freyra que na ditta casa esta; e por todas estas vias e ser causa de nosso Senhor
contentamento he rezão que flogueis de dar para isso vosso concentimento como cremos
que fareis. Escripta em Lisboa a 3 de Fevereiro, Sebastião da Costa a fiz anno de 1522.
A 3 do mes de Junho de 1529 assinarão e avallizarão frey João da Barreira guardião do
mosteyrov de S.Francisco e frei Pedro de Sam Pedro pregador, frades do mosteyro de
S.Francisco junto a ditta villa e assignarão com o ditto juis e com João Moreira da
Riqua e Rodrigo Annes arcepreste e com o ditto Pedro Gallego mestre da obra por
donde e como se fizesse o ditto mosteyro e derão para isso o molde que se segue eu
João Gonçalves o escrevi. E logo pellos dittos frades juiz e arcepreste da ditta villa e
João Moreira da Riqua foy mandado abri os allicerses e abertos o ditto guardião e
arcepreste lançarão no licerse a primeira pedra e elle ditto juis e João Moreira da Riqua
a segunda e Fernão Barboza e Pedro Pinto outra e Gonçalo Pereyra outra <Antonio
Fernão Rego> e outros que ali se achavão cada hum lançou sua, eu João Gonçalves
taballião o escrevi.10 “

10

Na margem direita – “ ver o original” que não encontramos. Confirma-se ser então uma cópia
posterior.
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DOCUMENTO 2

1599, Novembro, 25, Viana do Castelo

SUMÁRIO:
Visitação efectuada pelo Arcebispo Primaz, coadjuvado pelo Bispo de Fez, D.Jorge
naquele qur foi o último abadessado perpetuo no mosteiro de Santa Ana de Viana.
Nota – este documento tem a numeração seguida, omitindo os “versus” que
acrescentamos.

FONTE – ADB, Visitas e Devassas (110), Mosteiro de Santa Ana de Viana do Castelo
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[1ª PARTE]
Fl.1
“Caderno primeiro
Aos 25 de Novembro de mil e quinhentos e noventa e nove anos começou o
reverendissimo senhor Arcebispo Primas visitar o mosteiro de Santa Ana desta villa de
Viana com a madre abbadessa dona Izabel Correa e as religiosas do mosteiro, foy
scrivão o lecenceado Paulo de Pino.
Testemunhas
1º Primeiramente veo a visitação a dita madre abbadessa à qual foi dado juramento dos
Santos Evangelhos e disse que a renda deste mosteiro era muito ma de arrecadar e que
ella não tinha pessoas que o pudesse fazer competentemente a que os lavradores
tivessem respeito e pedio a sua Senhoria Reverendissima quisesse prover nisso como
lhe parecesse, encomendando o governo desta casa a algûa pessoa de confiança a quem
se entregarião todos os livros das ditas rendas pera tudo correr por sua mão.
- Disse mais que posto que as officieiras do dito mosteiro se podião mudar cada anno,
lhe parecia melhor governo não andar o officio de escrivam de mão em mão senão em
hûa pessoa que melhor a entendesse.
- Pedio mais que antes que se acabasse a visitação se fizesse hûm concerto com
escritura sobre hûa terra que se chama sollevada com o marido e molher que nella estão
e al não disse e assinou aqui com sua Senhoria Reverendissima.
Primas; Joana abbadessa1 .
[Fl.1vº]
2º A madre Ana de Santa Maria prioressa do dito mosteiro testemunha jurada disse
- Primeiramente que o choro he mal servido das religiosas às Laudes e às Completas
porque as mais das vezes acontece não aver às Laudes no coro da madre abbadessa mais
que tres ou quatro religiosas e que a causa disto he não se dar penitencia nenhûa a quem
falta polla muita brandura da condição da madre abbadessa que são mal despostas e
fracas as religiosas e que a resão porque faltão muitas às Completas he porque naquelle
tempo vão as religiosas tomar os recados que lhe vem de casa de seus pais e mais o que
se podia fazer antes ou depois.
- Disse mais que se devia mandar em visitação que em todo o tempo se fechasse a
portaria às Ave Marias porque assi o fazem os leigos em sua casa.
- Disse mais que as porteiras e sancristans chamão as religiosas pera falarem a algûas
pessoas sem licença da madre abbadessa o que se devia defender em visitação.
- Disse mais que se deve mandar a madre abbadessa que mande logo fazer hûa chave ao
locutorio velho das grades que esta

1

Há incongruência entre a abadeça nomeada e a que assina como tal
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Fl.2
a par da roda e a traga na sinta com as outras dos outros locutorios pera não falar
ninguem nelle sem sua licença.
- Disse mais que se deve mandar que as leigas que não tem ainda Bentinho não digam
versos ou antífonas no coro porque he desautoridade da religião fazerem estes officios
sem terem habito da religião.
- Disse mais que as porteiras2 metem dentro meninos e meninas [?] o qual esta
prohibido por Breves intimados neste mosteiro o que se deve evitar.
- Perguntada se hião as religiosas pella grade do coro à igreja disse que não hião senão
pellas endoenças por licença que tinhão pera isso do senhor arcebispo Dom João que
Deos tem.
- Lembrou que as religiosas não estavão no refeitorio assentadas por suas antiguidades.
- Disse mais que os votos que devem ser secretos nas entradas das religiosas e
profissões se dão primeiro às parentes das religiosas e assi não se guarda nisto o segredo
devido a religião e al não disse e assinou aqui com o sua Senhoria Reverendissima.
Primas; Ana de Santa Maria prioresa.
[Fl.2vº]
3º A madre Maria do Salvador testemunha jurada disse que a Regra de S.Bento se
guarda muito bem nesta casa somente lhe falta hum particular que manda a Regra que
aja toda a noute lume nos dormitorios o que se não faz por serem muitos e a casa muito
pobre.
- Disse mais que as madres Breatis dos Santos e Marguarida de Jesus erdarão certa
fazenda de seus pais a qual avera dous annos pedirão ao convento pera seus parentes e
se lha deu contra a vontade das religiosas deste mosteiro por a madre abbadessa não se
atrever com ellas porque são parentes das primeiras abbadessas deste mosteiro.
- Disse mais que neste mosteiro se da recão de vinho pera cada dia a cento e tantas
pessoas; que as freiras de veo todas posto que sejão muito moças e a todas as moças e
negras de serviço e que o convento o não tem de sua colheita e o compra e se gasta
muito nisto o que se podia escusar salvo dar-se a algûas velhas e doentes.
- Disse mais que nesta casa ha quatorze servidores do convento a quem se daa recão
cada dia e que de pouco tempo pa (sic) ca começou hûa celeireira avera tres annos a dar
a cada hûa das servidoras cada semana dous tinchos de farinha, hum de centeo e outro
de milho alem da sua recão e que as celeireiras que se seguirão lhas quizerão tirar e ellas
servidoras se chamarão à posse e ouve nisso tanta grita que lhes
Fl.3
tornarão a dar as celeireiras que ora servem ainda que a madre abbadessa lhe tem posto
obediencia que lhos não dem e ellas não se atrevem, digo que o mandou em obediencia
à celeireira passada e por cima disso lho dava e essa celeireira assi o faz e que hûa
2

Palavra riscada “não”
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dessas servidoras por nome Cecilia se tirou de todo o serviço do carreto e serve a
prioressa e suas sobrinhas e todavia tem recão ordinaria do convento.
- Lembrou mais que se mandasse em visitação que se lançasse o Bentinho às moças que
aqui estão pera professar.
- Disse mais que hûa das servidoras de fora vem cada dia dentro levar a caldeira pera os
sevados e lavar a louça da cea porque o não querem fazer as servidoras de dentro.
- Disse mais que as porteiras metem dentro os meninos e meninas dos parentes das
freiras o que he contra os Breves Apostolicos e que se escondem da madre abbadessa
porque peleja se o sabe e al não disse e assinou aqui com sua Senhoria Reverendissima
Primas; Maria do Salvador
4º A madre Maria de S.Gregorio testemunha jurada disse que a madre abbadessa manda
dar recão de vinho às servidoras recão de vinho3 mas que se não compra nunca porque
não tem o convento por onde e disse que as servidoras Madalena de S.Francisco e hûa
sua sobrinha sam mal ensinadas às religiosas.
- Disse mais que muitas vezes entrão molheres desta villa a fazer serviços às religiosas
deste mosteiro e outras a buscar agoa a fonte de sollevado pera as casas particulares que
folgão de a beber sem nenhûa necessidade do convento nem das freiras e al não disse e
assinou aqui com o S.S.Reverendissimo.
Primas; e me rogou que assinasse por ella por não saber escrever. Lecenceado Paulo de
Pinna por Maria de S.Gregorio.
[Fl.3vº]
5º A madre Beatris dos Santos supprioressa deste mosteiro testemunha jurada disse que
se guardava mal o silencio no coro e refeitorio e que se deve mandar que o dito silencio
zele a prioressa ou supprioressa em sua ausencia e não as cantor mor que não he seu
officio.
- Disse mais que a filha de Paulo da Cunha avera hum anno que esta neste mosteiro sem
lhe lançarem o Bentinho.
- Disse mais que quando se tomão os votos pera as freiras que hão de entrar nesta casa
pedem os parentes das freiras os votos às religiosas e assi quando se chega a votar tem
ja os votos nos puquaros e não se guarda o segredo devido.
- Disse mais que no dia do Spirito Santo e de Santa Ana fazem os mordomos das duas
confrarias suas festas e vem aqui a porta do convento a correr touros e lanção fugetes o
que se deve mandar se faça em outra parte.
- Perguntada o que se gastaria na festa de Santa Ana disse que ella gastara trinta mil reis
e que as outras gastavão o que podião. E al não disse e assinou com sua Senhoria
Reverendissima.
Primas; Britiz dos Samtos
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6º A madre Ana de Jesus testemunha jurada disse que as servidoras de dentro que são
quatorze tem cada somana alem de recão ordinaria dous trinchos de farinha cada
semana que se lhe não costumava dar no tempo das outras abbadessas em outros tempos
mais largos o que se lhe não deve dar agora que são os tempos apertados e se devem
contentar com a recão ordinaria e que hûa das servidoras que chamão Cecilia teve hûa
doença e sarou dela e esta muito sam e bem desposta e hora não serve nem quer servir a
comunidade em cousa algûa e se lhe
Fl.4
deve mandar que sirva como as outras ou despedida de casa.
- Disse mais que lhe parece em sua consciencia que se não deve fazer outro dormitorio
pollos annos trabalhosos que vão e por quanto estão agasalhadas sufficientemente.
- Disse mais que algûa demasia ha em falar aos parentes e se deve mandar que se
moderem essas licenças e que não falem senão de quinze em quinze dias ou no tempo
que parecer a sua Senhoria Reverendissima.
- Disse mais que as Laudes são mal servidas por quanto se tange muito cedo a ellas e se
deve tanger às sinco horas no verão e às seis no Inverno e que ja o senhor arcebispo
Dom Frei Bertolameu dos Martires o mandou assi se fizesse tendo respeito a isto e al
não disse e assinou aqui com sua Senhoria Reverendissima.
Primas; Ana de Jesus
7º A madre Joana do Spirito Santo testemunha jurada disse que ouvio dizer as molheres
do terreiro da portaria de fora que se chama Ana Martins tem roim fama.
- Disse mais que algûas noviças antes de fazerem profissão no anno de aprovação se vão
fora despedir de seus pais o que se deve prohibir por visitação. E al não disse e assinou
aqui com sua Senhoria Reverendissima.
Primas; e rogou-me por não ter vista para escrever assinasse per ella, o lecenceado
Paulo de Pinna per Joana do Spirito Santo.
[Fl.4vº]
A madre Francisca de Santo Andre testemunha jurada disse que não tinha que o visitar.
8º A madre Francisca de S.Martinho testemunha jurada disse que avia falta de silencio
no coro e nas outras officinas onde pela Regra se deve guardar e tembem disse que se
dava licença a algûas pessoas pera falarem nas grades da igreja o que se deve mandar se
não consinta porquanto não he decente que se fale em lugar tam sagrado e impidão a
oração que as religiosas fazem ou podem fazer a todas as horas perante o Santissimo
Sacramento.
- Disse mais que se costumava nesta casa andarem as freiras per todo o convento em
seus negocios sem Bentinho vestidas com sayas e vasquinhas e que ao coro não levão as
cogulas senão nas festas solenes e dias de comunhão e que nos outros dias vão somente
com Bentinho e às vezes vão algûas religiosas sem o mesmo Bentinho; e que quando
comungão as freiras se ajuntão todas à grade confusamente e he necessario que aja
ordem e vão de duas em duas per seus graos e logo tornando o lavatorio se recolhão a
seus lugares.
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- Disse mais se hião as vezes descuidando e que as vezes se passa o mes sem comunhão
e ha nisto descuido e que se deve lembrar não se esfrie esta devoção tam devida à
religião e al não disse e assinou aqui com sua Senhoria Reverendissima.
Primas; Francisca de São Martinho
Fl.5
9º A madre Elena de S.Pedro testemunha jurada disse que he muito necessaria a esta
casa hûa enfermeria ainda que não seja senão de tres ou quatro leitos pera se curarem as
enfermas porque inquietão muito os dormitorios.
- Disse mais que a honra desta casa estava em perigo por causa da porteira da porta do
terreiro a qual disse havia annos que tem roim fama com hum clerigo por nome Thome
Vaz e que sendo ella testemunha, provisora ha tres annos corria ja esta fama e que
ontem falando ella testemunha no celeiro com as moças do terreiro que sam quatro lhes
perguntou se era ja esta conversação acabada e todas disserão que era como de antes e
que ellas se fossem chamadas o dirião porque não quererião meter as almas no inferno
per encobrir a dita porteira e que disto sabem tambem os criados desta casa que morão
neste terreiro como são Domingos Martins e Pedro Martins.
- Disse mais que se deve mandar na visitação que as portas se fechem todas as Ave
Marias porque estão abertas muito tarde e sae gente a desoras e pode ser ocasião de se
murmurar na villa.
- Disse mais que o dinheiro que vem não esta no deposito e que o tem a madre
abbadessa na sua mão; e que se deve mandar que se não quite dos dotes nada na
profissão.
- Disse mais que se devem mandar por as rendas em pregão.
- Disse mais que as religiosas não trazião per casa escapularios sobre as vasquinhas e
ainda algûas vezes hião ao coro sem elles.
- Disse mais que os da villa continuão muito nos locutorios e que se deve por algum
limite de tempo no falarem e al não disse e asinou aqui com sua Senhoria
Reverendissima.
Primas; Ilena de São Pedro.
[Fl.5vº]
A madre Maria de Jesus testemunha jurada disse que não tinha que visitar.
10º A madre Ana de Santa Caterina testemunha jurada disse que no coro se não guarda
bem o silencio.
- Disse mais que todas as servidoras sam mal ensinadas às religiosas e lhe respondem
mal e descortesmente.
- Disse mais que as Matinas e Laudes que se dizem de noute não há no coro maes que
hûa lampada de cada parte e assi as religiosas não podem ver o que rezão e se paga mal
o Officio Divino e pello menos se devem por duas lampadas de cada coro.
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- Disse mais que nesta casa ha hûa servidora que chamão Cecília de Santa Maria que per
hûa doença que teve se libertou do serviço da communidade e tem ja saude pera servir
como serve a algûas freiras amigas e assi se deve mandar que sirva a comunidade como
de antes pois tem recão e al não disse e assinou aqui com sua Senhoria Reverendissima.
Primas; Ana de Santa Caterina.
11º A madre Juliana dos Martires testemunha jurada disse que nos dias de festa e de
guarda as missas do dia no coro não se guarda o silencio devido e gravidade religiosa e
lhe parece se deve lembrar à madre abbadessa faça guardar o silencio.
- Disse mais que no refeitorio se não assentão por suas ancianidades da qual desordem
procede as servidoras que servem na comunidade irem acima levar as recões e tornarem
abaxo e variarem os serviços muitas vezes o que he desordem e outro si ao sair da porta
do refeitorio pera as gracas ha detença e confusão pera se tornarem as religiosas a seus
graos e disse que isto se não fazia assi antigamente antes avia nisto ordem e concerto.
- Disse mais que sam necessarias mais duas lâmpadas no coro pera se resarem as
Matinas e se poderem bem ver as horas e psalmos.
Fl.6
- Disse mais que se costuma nesta casa fazer fogos nas varandas de cima e castras de
baxo pera se fazer de comer e doces e que muitas vezes sobe o fumo ao coro e às casas e
molesta as religiosas. Isto se deve prohibir pois ha outros lugares em que se possa fazer.
- Disse mais que sam as servidoras deste mosteiro muito mal ensinadas [?] e que
querem ser mais senhoras que as freiras e he necessario nisto serem reprehendidas e que
não querem lavar a louça das religiosas em que comem na comunidade.
- Disse mais que as noviças vão tomar os recados de seus pais e mais à roda cousa que
aqui não se costumava dantes se não irem suas tias ou irmãs professas tomar seus
recados por ellas à roda.
- Disse mais que as porteiras e sancristas consentem falarem as freiras a grade e a roda
sem licença da abbadessa e al não disse e assinou aqui com sua Senhoria
.Reverendissima.
Primas; Juliana dos Martires
12º A madre Ana de S.Paulo testemunha jurada disse que quando ella testemunha
entrara nesta casa trouxera em dote hûa vinha que esta no Assento de Lara da qual
ordinariamente vinha pera esta casa cada hum anno sinco pipas de vinho e o primeiro
anno vierão sete e que a abbadessa passada sempre a mandou grangear em seu tempo e
que no tempo desta madre abbadessa lhe dizem que se deu a hum clerigo vigairo da dita
igreja e que não sabe como e que ate as servidoras lhe lancão em rosto que esta nesta
casa de graça e que não trouxe pera ella nada e que hora requere que se saiba que he
feito dessa vinha pera se dizerem em capitulo pera sua quietação e consolação.
[Fl.6vº]
- Disse mais que convem à honra da casa mandar-se em visitação que se fechem as
portas às Ave Marias assi as de fora como as de dentro e que tambem se deve mandar
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que não chamem pera a roda religiosa nenhûa que esta no coro emquanto estiverem a
missa ou officios diurnos.
- Disse mais que as noviças vão a roda e grades falarem com seus pais e parentes no
anno do noviciado o que se não costumava antes, não agora se deve permitir e al não
disse e assinou aqui com sua Senhoria Reverendissima.
Primas; e rogou-me assinasse per ella por não saber escrever, lecenceado Paulo de
Pinna, Ana de S.Paulo.
[termina aqui a 1ª parte deste caderno, continuando algumas folhas mais à frente a
mesma visitação]
[2ª PARTE]
Fl.14
Oje vinte e sinco do mes de Novembro de noventa e nove annos começou o reverendo
semhor Dom Frei Agostinho de Jesus arcebispo e senhor de Braga Primas das Espanhas
a visitar em hûa mesa o mosteiro de Santa Anna de Vianna fox do Lima e foy servido
que eu Dom Frey Jorge Queimado bispo de Fez visitasse e outra mesa ho ajudasse e me
deu por escrivão ao padre Francisco Moreira seu capellão ao quall deu juramento de
fidelidade e segredo e eu Francisco Moreira o recebi do douto senhor e me asiney aqui
com o senhor bispo de Fez Frei Jorge bispo de Fez, Francisco Moreira.
1º A madre Illena do Salvador de idade de [sincoenta]5 setenta e sinco annos pouquo
mais ou menos debaixo do juramento dos Santos Evangelhos que recebeo perguntada
pello que sabe do que he necessario por mais reformação e recolhimento deste mosteiro
de relligiosas de Sancta Anna de Viana e se ahi algûa cousa pera emendar nelle
respondeo que era necessario pera o bem deste mosteiro não ouvesse moças leigas nelle
e quando tivessem comprido o anno do noviciado logo fizessem suas profissões porque
sucedeu morrerem algûas acabado o anno do noviciado e por lhe não terem feito a
profissão fica a casa obrigada a satisfazer os dotes a seus pais pello que he serviço de
Deos mandar sua Senhoria que todas as relligiosas que tem ou tiverem já dados e
entregues seus dotes e acabado seu noviciado llas possa a madre abbadeça 6 logo sua
profição ainda que seus pais e mais (sic) não sejam contentes querendo a religiosa e se
não responderem com os entraves as possão e <desejão>7 a religiosa requerer por
justiça.
E asi mais que se mande que no anno do noviciado as novissas não falem às grades com
ninguem ainda que seja pay ou may por quanto se não garda esta santa ley antes no
anno do noviciado se dão licenças pera fallarem noviças não somente com pays e mais
mas ainda com parentes e criados.
- Disse mais que se mande que se guarde a Regra en darem as penitencias que ella
manda a serqua das que fallão mal ensinadas e são desbocadas e que ha nisto falta [?]
ahi claradeiras8 que o fassão saber à madre abbadessa por isso que mande sua senhoria
que as aja assi pera isto como pera outras cousas.
4
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- Disse mais que mande sua Senhoria Reverendissima que aja gradeiras por quanto as
não ha ja agora avendo-as dantes as quoais se achão presentes ao falar das relligiosas e
que não falem sem ellas e que quando os parentes ou parentas vem falar às relligiosas
não traguão consigo outra gente que o não seja e que não fallem as relligiosas com
parentes ou parentas senão de quinse em quinse dias.
- Disse mais que he necessario que aja hûa casa de enfermaria como ja ouve asi pera
que se ouver algûa enfermidade contajiosa aja remedio como tambem e principalmente
porque as relligiosas enfermas ousão missa durante sua enfermidade o que não pode ser
não avendo enfermaria.
- Disse mais que as rendas desta casa se ponhão sempre em pregão e se dem a quem
mais de por ellas e não a quem as vem pedir porque as pede por seu interesse e que o
feitor que esta casa tiver sempre da arrecadação e gasto delle não seja nunqua perpetuo
senão emquanto o for fazendo bem o sofrão e como comessar de o fazer mal o despidão
e tomem outro que milhor o faça que o que agora tem por por ora o faz bem.
- Disse mais que mande sua Senhoria Reverendissima que se guarde o silencio nos
lugares e oras costumadas como a Regra manda e especial no Choro aonde ha algûas
faltas nelle e asi nos dormitorios pera quietação das religiosas.
[Fl.1vº]
- Disse mais que mande sua9 Senhoria Reverendíssima que assi no vestir como no
toucar se guarde em todo o lugar publico e onde são vistas as religiosas se garde
uniformidade e igualdade. Ho qual testemunho lhe foy todo lido e al não disse e do
costume não disse nada e asinou oje vinte [disse mais]10 e sinco de Novembro de 99
annos. Não faça duvida o riscado, disse mais, nem o riscado que na primeira regra dis
sincoenta. E asinou com o senhor bispo de Fez
Frei Jorge bispo de Fez, Joana do Salvador.
2º A madre Francisca de Sancta Anna de idade de sesenta e tres annos pouquo mais ou
menos pollo juramento dos Santos Evangelhos que recebeo que de fallar verdade no que
se lhe preguntar e souber disse que no dormitorio se não garda silencio poque não ha
clamadeiras porque des(sic) que a madre abbadeça he abbadeça as não ha que mande
sua Senhoria Reverendíssima as aja conforme a Regra e conforme a como as ouve antes
da madre abbadeça ser abbadeça.
- Disse mais que a madre abbadessa que por ter muytas sobrinhas <as>11 favoresse mais
que a outras e as freiras por complazerem a abbadessa as trazem muyto estimadas. E al
não disse e do costume nada e este testemunho lhe foy lido e asinou com o senhor bispo
de Fez aos vinte e sinco dias do mes de Novembro de 99 annos. E rogou a mim escrivão
asinasse por ella.
Francisco Moreira por a madre Francisca de Sancta Anna. Frei Jorge bispo de Fez.
3º A madre Antonia de Sam Giraldo testemunha jurada aos Santos Evangelhos de idade
de sesenta e seis annos pouquo mais ou menos perguntada pello que sabe he necessario
9
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pera reformação deste mosteiro disse que he muito emportuna a gente desta terra em vir
falar às religiosas parentes, que mande sua Senhoria Reverendissima que não falem às
relligiosas se não de quinse em quinse dias.
- Disse mais que mande sua Senhoria Reverendissima que os mordomos do Spirito
Sancto desta casa não corrão touros no pateo e [circuito(?)]12 do mosteiro porquanto he
cousa indecente pera o mosteiro e de muyta perturbação.
- Disse mais que a porta de fora quando vem pera a igreja, digo que a porta do pateo do
mosteiro mande sua Senhoria Reverendissima que se feche de todo tangendo as Ave
Marias. E al não disse e do costume nada. E foi lhe13 lido este testemunho e asinou com
o senhor bispo oje vinte e sinco do mes de Novembro de 99 annos. Rogou a mim
escrivão que asinasse por ella. Francisco Moreira, Frei Jorge bispo de Fez
Fl.2
4º A madre Joanna da Madanella14 testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos em que
pos a mão, de idade de sincoenta e seis annos pouco (sic) mais ou menos perguntada
pollo que sabe e lhe parece necessario pera bem e proveito spiritual e temporal desta
casa respondeo que a madre abbadeça faz muito bem o seu officio e vivem santa e
religiosamente e no temporal que as religiosas conforme ao que a casa pode e nestes
dous annos passados que foram muito trabalhosos não faltou com a reção às relligiosas
como se forão os annos prosperos.
- Disse mais que sera serviço de Deos mandar sua Senhoria a madre abbbadeça que
aquella somana na qual se confessa a comunidade e no dia em que a mesma
comunidade comungua não de licença a nenhûa religiosa pera falar ainda que seja pay
ou may.
- Disse mais que sera bom governo da relligião que se deite por taboa cada somana hûa
leitura de maneira que no anno todas as religiosas tenhão passado sua somana de leitura
tirando algûas que por velhas ou emfermas não possão, digo tirando as que são muyto
velhas.
- Disse mais que as religiosas que entrão com dote de trigo não metendo em costume
pedir à madre abbadeça lhe de alqueires de trigo pera seus gastos [do tal (?)]15 do trigo
de seu dote que pode vir a dar em propriadade e senão as religiosas propriatarias, parece
que avia de mandar sua Senhoria Reverendissima que pello mesmo caso se não de
nenhum trigo a religiosa que entrar com dote de trigo.
- Disse mais que mande sua Senhoria Reverendissima com algûa censura que na porta
da casa que responde, digo que na porta que se chama da casa da lenha que responde à
casa da roda não falle com nenhûa religiosa salvo pay e may e irmãos se trazerem
consigo outra companhia.
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- Disse mais que sera serviço de Deos vaer dentro no mosteiro hum tronquo particular
pera as criadas de dentro e quando forem descortezes as religiosas sobejamente as
metão por esta culpa no tronco o tempo que bem parecer à madre abbadeça.
- E que pera evitar emportunações de gente da terra que he sobeja em querer falar às
religiosas mande sua Senhoria Reverendissima não possa falar neste mosteiro ninguem
se não de quinse em quinse dias e que a madre rodeira tenha cuidado de espedir a
pessoa que do fora que vir que quer falar antes de se acabarem quinse dias que ja falou
- E que dadas as Ave Marias se feche de todo as grades do recio e porta do terreiro do
mosteiro e se não abra se não polla manhan salvo em algûm caso que não possa a madre
abbadeça al fazer.
- E que mande sua Senhoria Reverendissima que nenhûa religiosa va pedir a sua reção
em pessoa à menistra ou despenssa como neste mosteiro chamão somente as servidoras
e officieiras que servem no refeitorio e que todas as religiosas comão em seu lugar.
- E que aja duas religiosas que tenhão por officio zelar o silencio e guarda de religião e
pax das religiosas e avisar a madre abbadeça do que nisto pera ha chamar nos capitolos
as faltas que he bem que se emendem e perguntada pollo costume disse nada.
- E disse mais que mande sua senhoria Reverendissima que se deite o habito às filhas de
Cosme de Sousa e a de Paulo da Cunha porque há muyto tempo que estão sem habito e
al não disse e o costume nada, e que se lembre sua Senhoria Reverendissima de quando
se lhe falar de meterem neste mosteiro a filha de Lionel de Lima que he muito pobre e
que não tem com que a meter no mosteiro e pretende que a madre abbadeça lhe faça
quita por ser parente <das abbadeças passadas>16 e que o mosteiro não esta agora
[Fl.2vº]
pera isso e al não disse e este testemunho lhe foy lido e asinou com o senhor bispo de
Fez, oje vinte seis dias do mes de Novembro de 99 annos. Disse mais que lhe parecia
ser necessario aver mais hum feitor desta casa que sirva de sobrerolda 17 de toda a
fazenda porque o que agora he não basta ainda que faz bem seu officio. E asinou
Joana da Magdalena, Frei Jorge bispo de Fez.
5º A madre Felipa de Sam Domingos testemunha jurada aos Sanctos Evengelhos em
que pos a mão de idade de sincoenta e oyto annos pouquo mais ou menos perguntada
pollo que sabe e lhe parece ser necessario pera o bem deste mosteiro e da religião no
spiritual e temporal. Disse que sera grande serviço de Nosso Senhor puer sua Senhoria
Reverendissima como se vote no tomar das religiosas e na profissão dellas e em todas as
mais cousas em que se requer segredo per modo que de nenhua maneira se possa saber o
que nenhûa votou porque se segue grandes escandalos de se não ter nisto resgardo que
se deve ter porquanto costumão as religiosas andarem pedindo os votos que lhos lacem
no proprio vaso perante ellas [?] e al não disse e o costume nada e asinou com o senhor
bispo de Fez aos vinte e seis dias do mes de Novembro , Frei Jorge bispo de Fez.
6º A madre Margarida de Jesus testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos em que pos a
mão, de idade de sincoenta e quatro annos pouquo mais ou menos perguntada pollo que
16
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sabe e he necessario pera bem deste mosteiro e da religião no temporal e espiritual disse
que sera serviço de Deos mandar sua Senhoria Reverendissima que todos os meses sem
faltar nenhum se confessem todas as religiosas como se costumava neste mosteiro os
tempos atras o que se deixa de fazer porque os clerigos que o capellão chama pera o
ajudarem querem dinheiro.
- E que ella foy seleireira deste mosteiro dous annos e exprementou nelles que o feitor
que feitoria agora esta casa não he pera ser feitor della porquanto alem de ser moço elle
lhe não deu nunqua cota dos quartos dos alqueires da renda desta casa porque tem ella
dous mil alqueires de renda nos mosteiros alem dos que mais tem e estes dous mil
alqueires se pagão a sinco quartos por alqueire e nunca vio o alqueire se não à rezão de
quatro quartos. E perguntando-lhe ella como lhe não dava o quarto de cada alqueire lhe
dava por resposta que lho não pagavão senão asi. E pedindo-lhe ella por vezes que lhe
trouxesse o alqueire por onde o recebera e nunca lho trouxe e entrando este feitor neste
mosteiro com hum pellote de burel moço, he agora home muito riquo e pode-se
emformar asi de quão riquo elle he como da verdade da medida do alqueire dos
mosteiros desta casa de Fernão Lobo [Velho (?)]18 de Valença aonde os mosteiros estão
pera o que lhe parece a ella
Fl.3
testemunha que sera serviço de Deos puer sua Senhoria Reverendissima de hum feitor
que trate da fazenda como he rezão e a que se tenha respeito.
- Disse mais que he serviço de Deos mandar sua Senhoria Reverendissima que se ellega
escrivam deste mosteiro por dous ou tres annos sempre pessoa de muita autoridade e
que possa com sua prudencia e bom governo ajudar em tudo a madre abbadessa per
quanto asi por sua bondade que como por ouvir muyto mal e ser velha tem muyta
necessidade de pessoa semelhante que a ajude a qual escrivam seja ellecta por votos
secretos de todo o convento e que sera merce muito grande fazer-se esta elleição
[antes]19 de escrivão antes que se va desta terra per quanto do officio de escrivam
depende tudo o desta casa e que a que agora he avera [dous]20 dez annos pouco mais ou
menos que serve e não parece bom governo que tenha hûa religiosa tanto tempo.
- Disse que nesta casa não ha arca de deposito nem chaves de deposito como dantes
avia, nem depositarias elleitas pello convento mas somente a duas velhas parentes da
madre abbadessa bolceiras as quaes chama a madre abbadessa discretas e o dinheiro
deste convento todo vay a mão da madre abbadessa e ella com a escrivam o gastão sem
saber mais ninguem disso e o asentão ella escrivam cada mes o que gastão e no cabo do
mes lem as madres em capitolo aquelle gasto pello que he necessario pueja (sic) sua
Senhoria Reverendissima que aja deposito e caixa de tres chaves e duas depositarias
pollo menos elleitas pollo convento.
- Disse mais que a madre abbadessa de seu poder absoluto com a escrivam sem tomar
votos do convento, faz quitas aos rendeiros das egrejas e fazenda da casa e aos pais e
mais que nella tem filhas freiras nos dotes entanto que fez quita a Jeronimo Gil sem mil
reis por duas filhas e Gonçalo Pereira outros cem mil reis por outras duas filhas e a
Gonçalo Ferreira sincoenta por outra filha e a hum João Machado outros sincoenta por
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outra filha e esto tudo depois de feitas as escrituras com o dote que se costuma e fez
profissão a hûa sua sobrinha sem dar algum dote e sem consentimeto das religiosas e
somente disse que lhe dava em dote cem mil reis que des que ella era abbadessa lhes
vierão de propinas das freiras que entrarão os quaes cem mil reis ella disse que tinha
gastado com o mosteiro.
- E que hûa sobrinha que a madre abbadessa tomou com licença de sua Senhoria
Reverendissima pera lhe talhar o dote quando lhe ouvesse de fazer profissão sendo elle
em Madril21 a madre abbadessa fez com as religiosas que fisessem escritura ao pay da
moça como fizerão em dote dosentos mil reis e sabem ellas religiosas que o pay os não
tem pera os dar que lembra que elle testemunha isto pera fique em lembrança.
- E disse ella testemunha que tirando esta derradeira lembrança de tudo o mais que tem
dito nesta visitação tem avizada por vezes a madre abbadessa por mandar a Regra que
primeiro avizem a prelada de suas faltas e depois não avendo emmenda o diga ao
prellado e al não disse e o costume disse nada e asinou com o senhor bispo de Fez, oje
vinte seis de Novembro de 99 annos o qual testemunho lhe foy lido
Margarida de Jhesus, Frei Jorge bispo de Fez.
[Fl.3vº]
7º A madre Isabel de Sancta Escolastica testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos em
que pos a mão de idade de quorenta e sinco annos pouquo mais ou menos perguntada
pollo que sabe e he necessario e pera bom guoverno deste mosteiro e da religião no
spiritual e temporal disse que sera serviço grande de Deos mandar sua Senhoria
Reverendissima puer esta casa de outro feitor a que se tenha respeito e trate da fazenda
della com mais cuidado porquanto o que agora ha e hum homensinho descuidado e de
pouqua sostancia e dis ella testemunha que lhe dizem de fora que elle que esta riquo e
afazendado e quando pera esta casa veo era hum pobre moço mal vestido [e que]22
- E que a madre que agora e escrivam a muitos annos que o he e que nas suas proprias
cousas he descuidada porque he imposivel que seja cuidadosa das cousas da
comunidade que são muitas e parece necessario que mande sua Senhoria
Reverendissima se elleja pollo convento de 3 em 3 annos sempre hûa escrivam prudente
e de governo que ainda a madre abbadessa porque he officio desta casa do qual
depende todo o temporal della.
- E que dizem qua dentro as religiosas entre si que a madre abbadessa faz quitas nos
dotes digo em alguns dotes sem comunicar com o convento.
- E que o dinheiro ou pouquo ou muyto que desta casa vem que a madre abbadeça o
[tem]23 e de sua mão o da a huns que chamão bolceira que agora he hûa sua sobrinha
<sua>24 que se chama Joanna da Madanella.
- E que não ha deposito nem [?]25 tres dechaduras como ouve sempre nem ha
depositarias em cuja mão o dinheiro esteja, que sera serviço de Nosso Senhor aver
deposito e depositarias elleitas pello convento.
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- E que se fala a veses mais alto no dormitorio do necessario de noite que seria bom a
madre abbadessa devia escolher algûas ancians que o fizessem gardar e que a madre
prehoreza he [priguiçosa]26 he descuidada em o fazer gardar asi no dormitorio [?]27em
que ella esta, como nos outros seus vezinhos e no choro.
- E que as moças do serviço de dentro em especial a cozinheira Isabel chamada são
descortezes e mal ensinadas às religiosas que he necessario porem-lhe algûa pena que se
execute. E al não disse e do costume nada e asinou com o senhor bispo de Fez aos vinte
seis do mes de Novembro de 99 annos. E este testemunho lhe foy lido e não se faça
duvida nos riscados, que diz cha e como.
Frei Jorge bispo de Fez,, Isabel de Sancta Escolastica
8º A madre Maria da Madre de Deos testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos em que
pos a mão de idade de mais de sesenta annos pouquo mais ou menos perguntada pollo
que sabe e he necessario pera bom governo deste mosteiro e da religião no spiritual e
temporal disse nada, digo que disse que he necessario que se faça hum dormitorio
porque dormem de duas em duas e de 3 em 3 que he o que a Regra defende e que pera
isso pedem hûa ajuda a sua Senhoria Reverendissima.
- E que tomem tantas freiras digo que diz que não tomem freiras daqui a quatro ou sinco
annos e al não disse e asiney por ella com o [senhor bispo de Fez]28 aos 26 de
Novembro de 99 annos
Francisco Moreira,, Frei Jorge bispo de Fez.
Fl.4
9º A madre Guiomar de Sancta Anna testemunha jurada ao Sanctos Evangelhos em que
pos a mão de idade de quorenta e 8 annos perguntada pello que sabe e he necessario
pera bom governo deste mosteiro e da religião no spiritual e temporal disse que a madre
abbadeça tem tanta virtude e religão tanta beninidade pera todas e tanto cuidado ao que
cumpre ao spiritual e temporal desta casa que lhe não fica a ella testemunha que dizer
senão dar-lhe tal prellada.
- E todavia diz que mande sua Senhoria Reverendissima que cada hûa se asente em seu
lugar no refeitorio porque o contrairo causa muita perturbação.
- E que as noviças oução missa do meo do choro e não junto à grade e al não disse aos
26 de Novembro de 99. E asiney por ella com o senhor bispo de Fez
Francisco Moreira, Frei Jorge bispo de Fez.
10º A madre Maria da Conceissão testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos em que
pos a mão de idade de quorenta e dous ou tres pouquo mais ou menos perguntada pollo
que sabe he necessario pera bom governo deste mosteiro e da religião asi no spiritual e
temporal e disse que as moças de dentro são mal ensinadas às religiosas que he
necessario ordenar-se alguma castigo que se lhe de pera seu castigo digo maos ensinos.
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- E disse que se entenda muy de preposito em tornar a restituir a esta casa a quinta do
sol levado que he dote de duas freiras que nesta casa estão e que se pessa esta à madre
abbadessa e às religiosas do governo do que se tem feito sobre esta quinta e da agoa que
della vinha a esta casa. E al não disse e o costume disse nada e asinou aqui com o
senhor bispo de Fez aos vinte seis dias do mes de Novembro de 99 annos. O qual
testemunho lhe foy lido. E disse que as moças do serviço de fora não sejão perpetuas
antes parece bom governo que cada anno espidão as que estão e que tomem outras. E al
não disse.
Maria da Conceiçam, Frei Jorge bispo de Fez
11º A madre Isabel do Spiritu Sancto testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos em
que pos a mão de idade de sincoenta e hum annos pouquo mais ou menos perguntada
pello que sabe e he necessario pera o bom governo deste mosteiro e da religião asi no
spiritual como no temporal disse que como digo que disse que he serviço de Deos e da
religião que as moças que entrarem neste mosteiro lhe deitem logo o habito e que como
acabarem o anno do noviciado lhe fação logo sua profição e que lhe não esperem mais
porque sucede às vezes morrerem antes de lhe fazerem profição e perde a casa o direito
que tem a seu dote.
- E que quanto for possivel não tomem religiosas desta terra porque à ja muitas no
mosteiro della e a emportunação dos pais, mais e parentes dellas dão muyta perturbação
pera ellas, digo à casa, na continuação do fallar.
[Fl.4vº]
- E que não se de licença a nenhûa religiosa se não de quinse em quinse dias pera falar
ainda que seja pay ou may.
- E que aja gradeiras como avia dantes que acompanhem sempre as religiosas às grades.
- E que se consertem as janellas da torre porque a agoa que por ellas entra faz muyto
nojo às paredes. E al não disse e do costume disse nada e asinou com o senhor bispo de
Fez, aos vinte e seis dias domes de Novembro de 99 annos o qual testemunho lhe foi
lido.
- E que por atalhar as religiosas serem proprietarias mande sua Senhoria
Reverendissima que pollo mesmo caso que a algûa religiosa pedir algum alqueire de
trigo alegando que deu com seu dote trigo de renda que não dem per nenhum caso o tal
trigo e al não disse e asinou.
Isabell do Spirito Sancto, Frei Jorge bispo de Fez.
12º A madre Antonia de Sanctiago testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos em que
pos a mão de idade de sincoenta annos pouquo mais ou menos perguntada pello que
sabe e he necessario pera bom governo deste mosteiro e da religião asi no spiritual e
temporal disse que ella he agora neste anno provisora e que as reções que cada dia se
dão nesta casa das portas adentro são cento e doze hûa soo vez no dia e que pera quatro
dias não dá a madre abadessa mais que nove arrobas e vinte e quatro arates pello que
vem muito pequena reção pera cada dia às religiosas e lhe parece em Deos e sua
conciencia que pera consolação das religiosas devia sua Senhoria Reverendissima
mandar que se desse mais mea arroba do que se dá.
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- E que mande sua Senhoria Reverendíssima que as reções de carne ou peixe sejão
postas pellas officieiras na mesa do convento nos lugares de cada hûa das religiosas e
cada hûa das religiosas a vá buscar por si sua reção e não vá à ministra ou despença,
mas a tomem da mão das officieiras em seu lugar.
- E disse que he necessario tratar-se muito de prepositos sobre a quinta de sol levado per
que se descative aquella agoa por cujo respeito se aceitou aquella quinta em dote de
duas freiras porquanto não nem ao mosteiro quasi nenhûa agoa, vindo dantes muyta.
- E que he bem que aja ahi sercadeiras algûas ancians que vigiem o mosteiro emquanto
estão no choro e nos dormitorios em cada hûa aja hûa ansiã a que todas obedessão na
guarda do silencio e recolhimento dos lugares e das mais cousas necessarias. E al não
disse e o costume disse nada e asinou com o senhor bispo de Fez aos
Fl. 5
vinte seis dias do mes de Novembro de 99 o qual testemunho lhe foy lido.
Antonia de São Tiaguo, Frei Jorge bispo de Fez.
13º A madre Maria de Sancto Antonio testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos em
que pos a mão de idade de quorenta e 3 annos pouquo mais ou menos perguntada pello
que sabe e he necessario pera o bom governo deste mosteiro e da religião asi no spiritual
como no temporal disse que o feitor desta casa he homen de mea sola e que faz muyto
bem seu officio o qual se mostrou muito bem nestes annos atras tam trabalhosos como
forão por que se aventurou a prigo de morte no meo da peste donde com muyto cuidado
pueo a casa de modo que nos ditos annos com a deligencia que elle pos não ouve falta
nenhûa. E al não disse e do costume disse nada e asinou com o senhor bispo de Fez, aos
vinte seis dias do mes de Novembro de 99 annos o qual testemunho lhe foy lido.
Maria de Santo Antonio, Frei Jorge bispo de Fez.
14º A madre Madanela de Jesus testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos em que pos
a mão de idade de quorenta e sinco annos pouco mais ou menos perguntada pello que
sabe <e he necessario> pera bom governo deste mosteiro e da religião asi no spiritual
como no temporal disse que devia sua Senhoria Reverendissima mandar que cada hûa
das religiosas se assente nas communidades em seus lugares per sua antiguidade e isto
com pena.
- E que mande sua Senhoria Reverendissima que as religiosas se tratem com boas
palavras porque às vezes ha nisto muita falta.
- E que as faltas se castiguem com igoaldade porque muytas vezes ha nisto falta que
[não]29 castiguem hûa mais que a outra polla mesma falta.
- E que Justa da Trindade criada da madre abbadessa he muito mal ensinada às
religiosas pollo favor que tem da madre abbadessa e por estar riqua por ter particular
amizade com o feitor e cuidasse qua dentro no mosteiro que estar ella riqua he por via
do feitor o qual se chama Diogo Pinto.
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- E que esta moça da abbadessa chamada Justa de Trindade sae às vezes fora às
pousadas por necessidade aonde dormem os hospedes, a consertar as camas e barrer e
avera dezoito annos pouco mais ou menos que esta das portas adentro do mosteiro.
- E que lhe parece sera bem fazer outro feitor porque o que agora he homen baixo e de
pouqua sostancia.
[Fl.5vº]
- E que no curar das emfermas ha muito grande tribulação porque se não da o necessario
às emfermas salvo as boticas e asi padecem as emfermas que não tem, tem grandes
necessidades. E al não disse e o costume disse nada e asinou com o senhor bispo de Fez,
aos vinte sete dias do mes de Novembro de 99 annos. E este testemunho lhe foy lido.
Frei Jorge bispo de Fez, Madanella de Jhesus.
15º A madre Maria de Sam Martinho testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos de
idade de trinta e 8 ou 9 annos perguntada pello que sabe e he necessario pera o bom
governo deste mosteiro e da religião asi no spiritual como no temporal disse que lhe
pareceu que o feitor que agora he que se chama Diogo Pinto não he pera ser feitor por
ser moço e de pouco ser e sostansia e não ser feito pello convento mas era criado do
feitor e sobrinho e ficou servindo não sendo pera isso.
- E que dizem que a madre abadessa tem feito conserto com Martim Jacome pera lhe dar
as casas da rua da Bandeira que são deste mosteiro que forão de Antonio Tellez [por]30
3 mil reis de juro que he bem que <se> olhe isto porque não parece ser proveito do
convento.
- E que todas as rrendas deste convento se ponhão a preguão e se ponhão penas que as
religiosas não [requeiram (?)]31 que se de a foão ou a foão mas que mais livremente se
dem a quem mais der por ellas em preguão.
- E que se dis la dentro no mosteiro que a madre abbadessa faz quitar nos dotes de
algûas pessoas sem o convento, como dizem.
- E que mande sua Senhoria Reverendissima que numa porta que responde à casa da
roda não falle com a porta aberta a nenhûa pessoa leiga salvo se for algum irmão
religioso e que nenhûa pessoa nem homen nem molher falle com religiosa algûa à porta
do carro nem da tal porta pera dentro se consinta entrar nenhûa molher de fora nem
homem que venham a fazer visitas.
- E que por nenhum caso falle nenhûa religiosa na grade do choro que vay pera a igreja
com nenhûa pessoa salvo o capellão pera as cousas do culto Divino.
- E que se não fassão representações no choro nem autos salvo o offerecimento do cirio
da gloriosa Sancta Anna.
- E que deve sua Senhoria Reverendissima mandar emquirir por algum capellão seu os
moços e moças de casa que vivem no terreiro do mosteiro de como elles vivem e asi da
porteira de fora porque a hy algûas murmurações à serqua de sua vida.
30
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Fl.6
- E que mande sua Senhoria Reverendissima que se não corrão touros em nenhum dos
terreiros do mosteiro.
- E que mande sua Senhoria Reverendissima que se renove o santo costume antigo que
avia nesta casa que na Coresma se não fallem as religiosas com algûa pessoa nem em
secreto nem em publico e no outro tempo do anno não de a porteira licença a nenhûa
relligiosa pera falar sem especial licença da madre abbedessa.
- E que as moças que ca entrarem pera freiras não fallem antes de entrar no noviciado
nem com pay nem com may [porque] digo senão com pay e may.
- E que de nenhûa maneira aja musicas nos palrratorios nem da banda <de> dentro nem
da banda de fora.
- E que ha grande descuido en entrarem meninos dentro no mosteiro como entrão por
vezes meninos de seis sete annos que mande sua Senhoria Reverendissima que de
nenhûa maneira, porque o que elles qua contão de casa de seus pays e mays contarão
tambem o que qua passa no mosteiro.
-E que as religiosas não venhão falar aos parratorios (sic) sem bentinhos e abitos32 .
- E que se mandem todas estas cousas com pena à madre abbadessa. E al não disse e o
costume nada. E asinou com o senhor bispo de Fez, aos vinte sete dias do mes de
Novembro de 99. E este testemunho lhe foy lido.
Maria de São Martinho, Frei Jorge bispo de Fez.
Sancristtan
16º A madre Joana dos Anjos testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos em que pos a
mão de idade de quorenta e dous annos pouco mais ou menos perguntada pello que sabe
e he necessario pera o bom governo deste mosteiro e da religião asi no spiritual como
no temporal disse que às religiosas mande sua Senhoria Reverendissima <….>33 as
licenças que lhe da a madre abbadessa pera falar e que não pessão licença às officieiras
como he a madre porteira e a sancristã e que ellas de nenhûa maneira lhas de pois não
podem sem especial licença da madre abbadessa e isto com pena.
- E que quando falarem às religiosas nos palrratorios não estejão soos mas sempre
tenhão companheira. E se a não tiverem a madre abbadessa lhe de sempre gradeira.
- E que em hûa porta que vem pera a casa da roda aonde falão pays e mays aberta não se
armem hûas <cortinas> que se armão na porta de fora senão pera mays e pays porque
alem de pais e mays falão outras pessoas.
- E que as religiosas não falem senão de quinse em quinse dias nem a madre abbadessa
lhes de licença nem as officieiras.
[Fl.6vº]
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- E que as leigas que qua estão mande sua Senhoria Reverendissima que entrem no
noviciado e muito em especial hûa filha de Paulo da Cunha que he ja muito molher e
andão pera a casar e à muitos annos qua esta.
- E que acabado o anno do noviciado fação logo profição e em special que se não perda
o dote se morrerem antes de a fazerem.
- E que as chaves dos palrratorios se entreguem à madre abbadessa acabado de tangerem
o segundo pera Completa.
- E que na grade do choro não he bem que fallem as religiosas com algûa pessoa por
reverencia do Sanctissimo Sacramento e quietação do choro.
- E que he bem que se faça hum procurador deste mosteiro e que o que agora he he
moço e lavrador, esteja la nos mosteiros desta casa aonde ordinariamente esta.
- Dizem que se perdoa e faz quitas de parte dos dotes sem o convento e que daqui por
diante se não faça. E <dizem> que antre outros a que se fez quitas a fizeram a hum
Jeronimo Gil desembargador. E al não disse e do costume nada. E asinou com o senhor
bispo de Fez aos vinte sete dias do mes de Novembro de 99 annos. E este testemunho
lhe foy lido.
Joana dos Anjos, Frei Jorge bispo de Fez
17º A madre Francisca de Jesus testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos em que pos
a mão de idade de trinta e seis <annos> pouco mais ou menos perguntada pello que sabe
pera o bom governo e regimento deste mosteiro e da religião asi no spiritual e temporal
disse que se mande a madre abbadessa <que faça> mestra de noviças sempre pessoa que
em todo faça officio de mestra conforme a Regra e não deixe no anno do noviciado
andar as noviças debaixo do [serviço]34 <governo> de suas parentas mas ella as governe
e emsine.
- E que mande sua Senhoria Reverendissima que quando estão as religiosas em
communidade no choro, refeitorio não sejão chamadas pera grade e locutorio salvo em
algûa grande necessidade e licença muito particular da madre abbadessa.
- E que em quinta feira de Endoenças se não fale per nenhum modo na grade do choro
com nenhûa pessoa por reverencia do Sanctissimo Sacramento.
- E que seria serviço de Deos e bem desta casa ser feitor da fazenda e renda della algum
religioso e que ella sabe que se pedirem isto [aos digo ]35 à Ordem de Sam Domingos
que darão de boa vontade pera isto hum religioso. E al não disse e do costume nada e
asinou com o senhor bispo de Fez aos vinte e sete
Fl.7
dias do mes de Novembro de 99 e este testemunho lhe foy lido
Frei Jorge bispo de Fez, Francisca de Jesu
18º A madre Antonia da Conceição testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos em que
poz a mão de idade de sincoenta annos pouquo mais ou menos perguntada pollo que
34
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sabe pera bom governo e regimento deste mosteiro e da religião asi no spiritual <como
no> e temporal disse que paresse serviço de Deos não falarem as religiosas senão de
quinze em quinze dias ou de 3 somanas em 3 somanas.
- E que as moças que estão pera freiras neste mosteiro não falem senão com pay e may e
não se lhes de licença pera falar a outrem ninguem e nunca lhes de licença pera falar nas
portas ainda que seja pay ou may.
- E que nas emfermidades padecem grande travalho as religiosas porque não tem mais
que a sua reção e o físico e botica.
- E que o feitor que he não pode com tanto e não he pessoa de respeito que parece
necessario fazerem outro porque naturalmente elle não pode acudir a tanto. E al não
disse e do costume nada, e asinou com o senhor bispo de Fez aos vinte e sete dias do
mes de Novembro de 99 annos. E este testemunho lhe foy lido
Maria da Conceição36 , Frei Jorge bispo de Fez.
19º A madre Lianor d’Apresentação testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos em que
pos a mão de idade de trinta e sinco annos pouquo mais ou menos e perguntada pello
que sabe pera o bom governo e regimento deste mosteiro e da religião asi no spiritual
como no temporal disse que parece serviço de Deos poren –se as rendas desta casa a
pregão e se dem a quem mais der por ellas e se ponhão em pregão em tempo que esteja
muita gentes e muitas vezes.
- E que as moças que estão neste mosteiro pera religiosas lhes deitem os habitos ou as
levem seus pays pera suas casas.
- E que ella testemunha foy ja provisora e companheira de provisora e vio ficar muitas
religiosas sem reção porquanto não bastava a carne pera abanger a todas porquanto he
necesario acrescentar a cada somana mea arroba de carne pera que possa suprir a todas,
porquanto se não da pera cada somana mais de nove arrobas e vinte e quatro arrates. E
al não disse e do costume nada, e asi lhe foy lido este testemunho e ella me pedio que
por ella asinasse com o senhor bispo de Fez aos vinte sete dias do mes de Novembro de
99.
Asiney por ella Francisco Moreira, Frei Jorge bispo de Fez.
[Fl.7vº]
20º A madre Maria do Nascimento testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos em que
pos a mão de idade de trinta annos pouquo mais ou menos e perguntada pollo que sabe e
necessario pera o bom governo deste mosteiro e da religião asi no spiritual como no
temporal e disse que
- E que o feitor que agora he desta casa não tem animo para negocear e grangear tanta
fazenda como ha por estar muyto apartada e esbalhada e por não ter animo se perdem
muytas cousas e em special as rendas do trigo que esta dado em dotes que parece sera
bem fazerem outro feitor e que este que he fique por seu criado como ja foy do que
antes era.
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- E que parece serviço de Deos e ha casa que as preolezas (sic) sejão trienias e eleitas
pello convento per votos secretos e que as mais officieiras escrivam, depositarias,
discretas, sancristan, porteiras e rodeiras sejão da mesma maneira [elleitas em convento]
37
<officieiras> cada anno não aja duvida no riscado que diz elleitas em convento.
- E que todas as que sabem cantar e tem voz se ajuntem a estantes (sic) pera louvor do
Senhor e exercicio de seu talento e nisto traga a madre abbadessa muito olho pera
reprender a madre cantora quando ella for descuidada, e no orguão cantem aquellas que
a madre cantora ordenar.
- E que as moças que servem dentro são mal ensinadas e descortezes às religiosas e que
dizem que darão punhadas a qualquer religiosa que as <a>gravar e aremetem, digo que
ouve ja algûa que remeteo [?]38 pera hûa religiosa e por seu mao ensino mandão muytas
<vezes> chamar as religiosas molheres de fora pera lhes ajudar a levar cargos e outros
serviços por ellas não quererem. E destas ha duas mal despostas que se não podem
occupar do serviços pezados as quaes são Isabel de São João e Cezilia de Sancta Maria
que avia sua Senhoria Reverendissima mandar que hûa dellas ajudasse no officio da
sancristã e a outra no officio da roda a servir.
- E que não ha em cada choro mais de hûa lampada e asi não podem rezar todas como
devem asi as Matinas como as Laudes polla pouqua lux que tem que mande sua
Senhoria Reverendissima que aja mais luzes em cada choro pera que todos uzem da lux.
- E que os criados e criadas da casa de fora não sejão perpetuos antes fazendo o que não
devem os lamcem fora e ainda cada anno era bem tomarem huns.
- E que o ortellão que ora he que he hum moço, não faz bem seu officio e se gasta mais
com elle do que se gastara com outro que melhor sirva. E al não disse e do costume
nada. E asinou com o senhor bispo de Fez aos vinte sete dias do mes de Novembro de
99. O qual testemunho lhe foy lido.
Frei Jorge bispo de Fez, Maria do Nascimento
21º A madre Joanna de São Lourenço testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos em
que pos a mão de idade de trinta e sinco annos pouquo mais ou menos perguntada pollo
que sabe he neFl.8
cessario pera o bom governo e regimento deste mosteiro e da religião asi no spiritual
como no temporal disse que se não guarda a visitação passada emquanto manda e que as
religiosas se assentam no refeitorio, <choro> por suas antiguidades e que per se não
gardar isto à algûas inquietações que mande sua Senhoria Reverendissima, que se não
garde.
- E que as noviças nunca venhão à roda nem a locutorio nenhum salvo com licença da
madre abbadeça pera falar a seu pay ou may. E al não disse e do costume disse nada e
asinou com o senhor bispo de Fez aos vinte e sete dias do mes de Novembro de 99 anos.
E este testemunho lhe foy lido.
Frei Jorge bispo de Fez, Joana de São Lourenço
37
38
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A madre […..] 39testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos em que pos a mão de idade
de […..]40 perguntada pollo que sabe pera bom governo e regimento deste mosteiro e da
religião asi no spiritual como no temporal.41
[Continua para Fl.9 e as testemunhas são leigas]
Fl.9
Anna Martins leiga porteira do pateo da porta de fora testemunha jurada aos Sanctos
Evangelhos de idade de perto de quorenta annos, perguntada pollo que sabe disse que he
necessario mandarem aos moços que como as Ave Marias se vão pera o pateo de fora
pera suas pousadas e que he bem que as portarias de fora ambas que ella fecha se
fechem bem dadas as Ave Marias e que se abrão polla manhã.
- E que Pedro Martins que he hum dos criados e soberbo e mal ensinado e que segundo
Deos e sua consiencia que come o pão desta casa occioso porque não faz o que lhe
mandão. E al não disse e do costume nada e asiney por ella eu escrivão com o senhor
bispo de Fez aos tres de Dezembro de 99.
Por ella Francisco Moreira, Frei Jorge bispo de Fez.
Illena Roiz criada que serve dos mandados das madres testemunha jurada aos Sanctos
Evangelhos de idade de vinte e oito annos pouco mais ou menos perguntada pello que
sabe disse que avera dous annos que avia murmuração aqui antre as moças e moços do
serviço de fora que Anna Martins tinha fama duma conversasão com hum capellão da
capella de Martim Vaz que se chama Thome Vaz e que hûa noite no principio da noite,
Catrina hûa das criadas da casa a chamou a ella testemunha que fosse ver que este dito
padre estava na casa da dita Anna Martins e ella testemunha foi pera ver isto com olho
com a outra e que por hûa taipa que divide a casa donde ella testemunha pousava com a
outra da casa donde pousa a dita porteira vio por hum buraco da dita taipa estar o dito
Thome Vaz assentado não [sabe]42 sobre que e a dita Anna Martins porteira estava
assentada ao lume e que ficou sospeitado que isto seria algûa má conversasão, mas ella
testemunha affirma que nunca vio com seu olho que conversassem mal e que d’antão
pera qua que à dous annos, digo que des a Coresma passada pera qua sente nisto
muito grande emenda e que não ve cousa por onde se possa falar nisso, e que naquella
noite em que os vio como ariba fiqua dito estar ambos em casa não sabe ella testemunha
se estavam ja aquellas horas (sic) as portas fechadas e que naquelle tempo os moços e
moças que estando na casa todos falavão nisto. E al não disse e o costume nada e rogou
a mim escrivão que asinasse por ella com o senhor bispo de Fez aos 3 de Dezembro de
99. E este testemunho lh foy lido.
Francisco Moreira, Frei Jorge bispo de Fez.
[Fl.9vº]
Domingos Martins o villão criado desta casa testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos
de idade de trinta e sinco annos pouco mais ou menos perguntada pello que sabe disse
que antre a gente do serviço desta casa corre fama que Anna Martins porteira tem ma
conversasão com o padre Thome Vaz capellão da capella de Martim Vaz e que elle
testemunha não ve que tal seja porque nem hûa cousa ve destas. E al não disse e o
39

Espaço propositadamente em branco
Idem.
41
Termina aqui e assim, parece ter sido uma norma para interrogatório que se preenchia como nome e
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costume nada e asinou com o senhor bispo de Fez. [E disse que tudo isto alevantamos
falssamente isto desta molher]43 aos 3 de Dezembro de 99.
- E disse elle testemunha que esta Anna Martins porteira he molher de bem e não acha
em sua vida cousa porque se diga isto della, mas que cuida que as moças e moços da
casa pera algûas paixões dirão isto della per murmuração que elle testemunha à vinte e
dous annos que serve nesta casa e não vio nesta molher cousa semelhante e asinou
Domingos Martins.
Ana criada da casa testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos de idade de desasete ou
desouto annos perguntada pello que sabe disse que Anna Martins porteira tem fama com
o padre Thome Faz, padre de missa, capellão da capella de Martim Vaz e que averá (sic)
hum anno que as madres amoestarão esta porteira que não fallasse nem ella nem cousa
sua com este padre e ella sempre negou que não tinha com elle conversasão roim e tem
feitos muito juramentos de não fallar com elle mas todavia não deixa de lhe fallar
acautelladamente. E dis ella testemunha que desta fama roim que tem ambos não sabe
mais que dizerem-no todos os de casa e tambem muytos de fora e que Illena Roiz e
Catarina criadas da casa lhe disserão a ella testemunha que virão o sobre dito padre
dentro na casa da dita porteira de noite e por hum buraco e que a dita porteira sentira
que a espreitavão e disse de dentro não tendes que me espreitar e isto diz que era de
noite mas não sabe a que oras e que daqui ficou ella porteira tendo má vontade huns
dias a estas moças e que ella testemunha ve às vezes falar a porteira com este dito padre
de pasagem e que a dita porteira manda recados a este padre por hûa sobrinha sua e a
porteira diz que quando la

Fl.10
a manda a sobrinha que a manda com recado às irmãs do dito padre a qual sobrinha se
chama Domingas e pousa com a mesma porteira e que esta fama que tem esta porteira
com este padre he publica e ainda <a>gora dura e diz ella testemunha que nenhûa cousa
destas vira e que as moças que arriba referio dizem que [sentirão] mais vezes o sentirão
que esta e que naquella vez que o virão44 estar assando hûa galinha ou capom. E al não
disse e o costume disse que esta porteira pelleja com ella e com as companheiras por
vezes nas cousas do serviço e que por isso estão escandalizadas della e lhe não querem
bem porque as não trata bem. E rogou a mim escrivão que por ella asinasse com o
senhor bispo de Fez aos 3 de Dezembro de 99. E este testemunho lhe foy lido
Francisco Moreira
Catrina criada da casa do serviço de fora testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos de
idade de dezanove annos perguntada pello que sabe disse que antre si todas vivem
muito bem mas que corria fama que a porteira <de fora> Anna Martins tinha fama de
ma conversasão com Thome Vaz clerigo de missa, capellão da capella de Martim Vaz
de Sousa neste mosteiro e que tendo esta fama ambos, ella testemunha e Illena Roiz
tambem criada desta casa averá hum anno pouco mais ou menos que em hûa noite
estando ja fechadas as portas da portaria do mosteiro ellas ambas virão por hum buraco
de hûa taipa da casa em que dormião estar o dito padre Thome Vaz com a dita porteira
na casa da mesma porteira sentados ambos ao fogo e lhe parece que asavão algûa cousa
ao fogo e estavão ambos soos o que lhe pareceo a ellas ambas muito mal. E antão
43
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tiverão a sua ruim fama por verdadeira e que a dita porteira ao outro dia pellejou com
ellas ambas porque a espreitarão e que a madre abbadessa a quis botar fora a dita
porteira por esta roim fama e que o não fez porque lho rogarão e que depois disto lhe
parece a ella testemunha que ahi emenda antre elles e que ja esta45 roim fama não corre
mas que ainda se fallão ambos de pasajem. E al não disse e o costume nada e arogou a
mim escrivão que por ella asinasse com o senhor bispo de Fez, aos 3 de Dezembro de
99. E este testemunho lhe foy lido.
Francisco Moreira, Frei Jorge bispo de Fez.
[Fl.10vº]
Pedro Martins o villão e criado da casa testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos de
idade de quorenta annos perguntado pello que sabe disse que lhe parecia mal falar tantas
vezes Anna Martins porteira da porta de fora ao padre Thome Vaz capellão da capella
de Martim Vaz de Sousa e que não somente a elle testemunha lhe parece a elle mal mas
ainda aos outros e que pera ella lhe falar vem à porta de fora, digo ao pateo de fora e
que avera hum anno segundo sua lembrança que fallarão ambos sobejamente hûa ora
por outra e que as madres tachão esta conversasão e algûas lhe disserão a elle
testemunha que reprendesse esta molher disto e que elle avera como dous meses que
elle testemunha a reprendeo pellejando com ella e lhe disse que olhasse por si que se
recolhesse querendo lhe nisto [disto]46 dizer que não parecia bem falar tantas vezes com
aquelle padre e que ella lho não aguardeceo perque estavão ambos pellejando e que dahi
ficarão ambos quebrados ate gora (sic) e que elle testemunha não sabe nem ve outra
cousa senão vellos falar por onde aquillo que dizem sera maliciosamente dito. E al não
disse e o costume <dizer> que andão quebrados por causa da dita pelleja. E asinou com
o senhor bispo de Fez aos 4 de Dezembro de 99. E este testemunho lhe foy lido
Pedro Martins, Frei Jorge bispo de Fez.

[Fl.11]
[Diz apenas:] Santa Ana de Viana
1599
Moreira”

45
46

Repete “esta”.
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DOCUMENTO 3

1604, Setembro, 2, Braga

SUMÁRIO:
Resposta do arcebispo Primaz, D.Agostinho à visitação por ele efectuada ao mosteiro de
Santa Ana.
Nota – este documento não está numerado

FONTE: ADB, Visitas e Devassas (111), Mosteiro de Santa Ana de Viana Castelo
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“Dom frei Agostinho … aos que a presente carta de nossa visitação virem saude em
Nosso Senhor Jesus Christo Nosso< Salvador> fazemos saber que aos dous dias do mes
de Setembro de 1604 visitamos o mosteiro de Santa Anna de Viana da Ordem do
Glorioso Patriarca S.Bento da nossa obediencia com a madre dona Isabel Correa
abbadessa perpetua do dito mosteiro e com as monjas delle e provendo no spiritual e
temporal mandamos o seguinte:
1º - Primeiramente vimos as visitações passadas e parecera- nos muito bem e mandamos
que se guardem assi como nellas se contem so as penas nellas postas.
2º - E porque o serviço e Culto Divino hade ser a tudo o mais preferido encomendamos
e mandamos que se tenha muito cuidado do seguimento do coro principalmente nas
Matinas, Laudes, Completas e que aja cercadeiras como manda a Regra do Patriarca
S.Bento que tenhão cuidado de fazer ir as monjas ao coro ou saberem a razão porque
ficão delle pera as chamarem em Capitulo.
3º - [mandamos]1 na visitação passada que nas comunhões conventuaes fossem todas
por suas antiguidades o que sabemos que <se> não [se] goarda, mandamos que se
goarde como estaa mandado pois lhes custa tão pouco.
- E por que fomos informados que algûas religiosas ou por indispostas ou por <serem>
oficieiras vão comungar sem cogulas, mandamos à madre abbadessa que tal não
consinta <e outro si mandamos a> que nas festas solenes todas <as religiosas> levem
cugulas ao coro.
- E porque na festa da Senhora Santana se faz pollas religiosas hûa representação ao
Divino, diante do seu altar que estava no coro e as seculares fazem impertinencias
pollas verem ou ouvirem mandamos em virtude de santa obediencia que daqui por
diante se faça no Capitulo2 ou no refeitorio como sabemos que se fazia antigamente.

- Depois do Culto Divino encomendamos a goarda da Regra do Glorioso S.Bento e
observancia das cerimonias santas da Ordem principalmente o silencio tão
encomendado e goardado dos Santos, e porque a madre abbadessa por suas
indisposições e idade o não pode zelar como convem poraa em cada dormitorio ou casa
em que se dorme hûa religiosa grave e anciam que o zelle e chame em capitulo das que
o quebrarem e se não quizerem emendar.
- Por quanto achamos que dez noviças que tem acabado o tempo de sua provação e
noviciaria e não fazem profissão por culpa e descuydo de seus parentes mandamos aa
madre abbadessa as mande requerer que dentro em seis meses lha fação com efeyto,
pagando primeiro ao mosteiro o que lhe deverem de seus dotes, prestando-nos por parte
do convento que se o assi não cumprirem dentro nos ditos seis meses que lhes
assinamos por termo perentorio que se acontecer morrer algûa das ditas noviças sem
professar o mosteiro seraa obrigado a lhes tomar o que tiver recebido à cota de seus
1

Palavra riscada e não substituída.
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2
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dotes visto como não ficou pello mosteiro o fazer lhe profissão antes <se> lhe requereo3
como por este <capitulo de vesitação> requeremos4 hûa e muytas vezes e a madre
abbadessa lhes mandara notificar este capitulo de visitação em forma <judicial> aonde
quer que estiverem as pessoas a que tocar.
- Mandamos que a mestra das noviças tenha muito particular cuidado de lhes ensinar <a
Regra e> as cerimonias da religião e a lhe declarar o que ão de professar e goardar toda
a vida.

- Mandamos que nehûa noviça antes de fazer profissão possa fallar [al]5 a gente de fora
salvo a pay, may ou irmão e isto em presença <da madre abbadessa ou> de sua mestra e
se se enfadarem desta sogeição fação com seus pais que lhe fação profissão o que jaa
foy mandado na visitação passada e mal goardado.
- Encomendamos muito à madre abbadessa o recolhimento em que consiste a honra e
credito do mosteiro e que não consinta que as freyras moças fallem com pessoas que lhe
não são nada e que ainda para fallar a parentes não dee muytas licenças 6 porque basta
fallarem de quinze em quinze dias <como ja foy por nos mandado na visitação passada>
e as que pedirem mais licenças não se lhe concedão e nimguem dee licença pera fallar
aa grade senão a madre abbadessa e a oficieira que o contrario fizer seja privada do
oficio. E se isto não bastar poremos preceito e escomunhão o que por ora escusamos por
confiarmos que se goardara o que encomendamos e mandamos sem preceito.
- Por nos parecer assi necessario ho teremos mandado [mos]7 em todos os mosteiros
< as freiras> de nossa obediencia mandamos em virtude e merito de santa obediencia e
so pena d’escomunhão “ipso facto” que nenhûa religiosa falle com pessoa algûa e
nenhûa das portas do convento salvo brevemente o que for necessario pera serviço da
casa o que seraa obrigada a goardar a mesma madre abbadessa a qual não dara licença
so a mesma pena a nenhûa religiosa pera fallar aas ditas portas a homens nem a
molheres nem que sejão pays ou mães.
- Mandamos que no locutorio que estaa debaixo da grade das mães se ponhão grades
dobradas como estão nos outros.

e em ambos estes locutorios se porão rodinhas pera se dar o necessario e se taparão os
buracos que agora estão o que a madre abbadessa <fara a> cumprir em termo de hum
mes [dentro do qual nos faraa constar como esta]8 do dia que esta lhe for dada o qual
passado dentro de tres dias nos faraa constar de como tem cumprido este capitulo da
visitação, alias procedermos contra ella como nos parecer que convem.

3
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6
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- O locutorio alto que estaa junto <do>9aposento da madre abbadessa seraa e se chama
locutorio das molheres no qual poderaa a madre abbadessa dar licença aas religiosas
pera fallarem a molheres nobres e honradas com que se deva de ter cumprimento [ e o
tal que não tenham nem tragão consigo homens]10 com as grades assi como as eu deixei
mas <com tal que > consigo não tenhão nem admitão homens, mandamos sob pena
d’escomunhão “ipso facto” aa madre abbadessa que não dee licença nem consinta ali
falle nehûa freyra a homem nenhum emquanto se não fixarem da parte de dentro hûas
grades de gelozia de parede a parede [com] de malhas [de tres dedos justas] <por onde
não caiba hûa mão de molher por pequena que seja> com hûa porta que se possa abrir
pera dentro com <sua> chave que sempre teraa en seu poder a madre abbadessa a qual
daraa pera se abrir a dita porta pera fallarem a molheres <posto que não sejão mães,
irmãs nem parentas> e so a mesma pena a não daraa nunca pera fallarem a homens
<com a dita porta aberta> salvo se for pay ou irmão ou cunhado casado com irmam e a
[?] freira que por qualquer via isto não goardar <e noutra forma fallar neste locutorio>
encorrera na mesma censura e a madre abbadessa faraa hûa gradeira desta grade,
religiosa anciam e de confiança que teraa cuydado de a ir abrir com a chave que a madre
abbadessa lhe

entregaraa pera isso e de a fechar <logo> em as molheres se indo ou as pessoas, pera
que se mandar abrir e pera isto vigiara <e fechada por ella a dita grade> e tornaraa a
entregar a dita chave aa madre abbadessa que a traraa consigo e a não fiaraa a outrem
nimguem. E a chave da porta de fora <deste locutorio> estaraa na mão da porteira de
dentro que a daraa aa porteyra de fora quando for necessario e a tornaraa a arrecadar e
declaramos [que com as gelosias postas e a porta dellas fechada com a chave poderão
neste locutorio fallar homens graves de calidade com licença da madre abbadessa]11.
- Fomos informados que se falla pera o terreiro e se dão recados das genelas que estão
sobre a portaria e que avia disso pouca edificação na villa e com razão porque as
genelas dos mosteiros das freiras não se fazem senão pera claridade das casas e
<não>pera fallar e negocear <porque pera isso> ha portas, locutorios e rodas pello que
estreitamente prohibimos que nehûa pessoa de dentro do mosteiro seja ousada a fallar
nem dar recado das ditas genelas por não seremos forçados a mandar [em] las tapar em
altura que lhe não possão chegar e <que>dem bastante claridade o que não mandaremos
avendo nisto inteira emenda pello que avemos de perguntar na primeira visitação pera
mandar executar o com que agora ameaçamos.
- Na visitação passada foy por nos mandado que as portas se fechassem aas Ave Maria e
se não tomassem mais recados o que se goardou alguns dias mas jaa agora se não
goarda pello que tornamos de novo a mandar que se cumpra o dito capitulo assi como
nelle se contem e porque algûas pessoas que tem na casa filhas lhes mandão de suas
casas seus mimos <aa tarde> se lhes faraa saber que lhos mandem a tempo so pena de
lhe não serem dados passado o [tempo] termo que temos limitado no que não queremos
que a madre abbadessa possa dispensar.
- Por nos parecer serviço de Nosso Senhor e quietação do mosteiro mandamos que
daqui por diante nenhûa doente <que se não puder vir confessar [aa grade] aos
confessionarios> se confesse sendo com o confessor ordinario da casa <que he o seu
9
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capellão> o qual somente poderaa antrar a confessar, comungar e ungir as enfermas
com a ajuda que lhe for necessaria e a madre abbadessa não consentira que nenhum
outro confessor de qualquer qualidade que seja vaa dentro confessar so pena d’encorrer
nas penas dos “motus próprios” dos Sumos Pontífices.
- Temos mandado que os votos das noviças e professas se tomem e dem por favas
brancas e pretas pera se votar com liberdade e cada hûa fazer o que lhe ditar sua
conciencia e pera que se consigua este efeito mandamos em virtude e merito de Santa
Obediencia que nehûa religiosa entregue nem mostre a sua fava a quem for pretendente
ou interessada nem a nenhûa outra pessoa e so a mesma obediencia mandamos que a
requerente ou requerentes sejão as primeiras que lancem suas favas e que logo se saião
da casa em que se votar pera se [votar] fazer mais livremente o que convem.
- Mandamos aa madre abbadessa que dentro de hum mes mande pera casa de sua
senhora hûa negrinha de oito annos pouco mais ou menos por nome Maria que estaa
dentro do mosteiro [dada em Braga sob nosso sinal somente]
Ler-se a esta nossa visitação em comunidade conforme ao que estaa mandado no
primeiro capitulo da nossa visitação passada. Dada em Braga [?] sob nosso sinal
somente.”
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DOCUMENTO 4

1605, Junho, 10, Viana

SUMÁRIO
Inquirição do Arcebispo Dom Agostinho relativamente a um escândalo ocorrido no
mosteiro de Santa Ana.
Notas: este documento foi posteriormente numerado. Acrescentamos os “versus” para
melhor leitura.
Pensamos que a folha 3 deveria ser a primeira pela lógica do teor, no entanto
apresentamos o documento como ele está actualmente.

FONTE: ADB, Visitas e Devassas (113), Mosteiro de Santa Ana de Viana do Castelo
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Fl.1
“Inquirição que tirou o padre frei Antonio Rebello religioso da Ordem de S.Domingos
no convento de S.Anna em Viana por mandado do Illustrissimo Senhor Dom Agostinho
arcebispo primas.
No anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Christo de 1605 aos des dias do mes de
Junho eu frei Antonio Rebello religioso da Ordem de S.Domingos per mandado e
commissão do illustrissimo senhor dom Agostinho arcebispo primas fui ao convento de
S.Anna da villa de Vianna e estando no locutorio do dito convento mandei chamar dona
Francisca de Lima freira professa do dito convento e parecendo ella diante mim lhe li a
commissão do senhor arcebispo e logo lhe dei o juramento dos Sanctos Evangelhos em
hum livro missal e lhe pus excomunhão “ipso facto incurrenda” que deposesse he
declarasse tudo o que sabia asi de vista como de ouvida ou de qualquer sabedoria
acerca de hum João Velho morador na dita villa entrar na clausura do dito convento e
que hûa Maria da Incarnação monja do dito mosteiro emprenhara e parira delle e
porquanto ella sobredita dona Francisca de Lima tinha feito denunciação a sua Senhoria
Reverendissima sobre estas cousas estava obrigada a dizer a verdade
E logo por ella foi dito que ella dizia à verdade, e assi dixe que de vista não sabia cousa
algûa por que isto se dixe antes que ella viesse pera o dito mosteiro, que isto he de
ouvida dixe ella testemunha que o ouvira dizer assi dentro da casa como de gente de
fora que elle entrara no dito convento, digo que João Velho entrara na clausura do dito
convento pera fallar com Maria da Incarnação e que estivera metido em hûa casa de
galinhas, e sendo perguntada ella testemunha a quem ouvira dizer isto dixe que isto era
publico pello convento mas que em particular o ouvio dizer à(sic) Maria de S.Gregorio
religiosa do dito convento e que ella se [?].

[Fl.1vº]
Dixe mais ella testemunha que temia que a dita Maria de S.Gregorio não trataria
verdade assi por ser ja muito velha como por lhe pedixe que se calasse. E isto sabe ella
testemunha de certo que per muitas vezes jura que foi verdade que o vio e outras jura
que nunqua tal vio. E dixe ella testemunha que se avisou e denunciou disto ao senhor
arcebispo foi por zello da religião sendo perguntada pello segundo ponto se parira ou
emprenhara Maria da Incarnação respondeo que nunqua tal vio nem ouvio dizer mas
que em algûamas cousas disto referia a Catrina de S.João monja do dito mosteiro que
ella sabia algûas circunstancias disto e por a que dixe ella testemunha que não tinha
mais que dizer e por assi passar na verdade nos asinamos ella e eu ao pe deste seu
testemunho
Frei Antonio Rebello, dona Francisca de Lima.
No mesmo dia e anno mandei chamar a Catrina de S.João monja do dito mosteiro
refferida acima por dona Francisca de Lima e logo lhe dei o juramento dos Sanctos
Evangelhos com hum livro missal he lhe pus hûa excomunhão “ipso facto incurrenda”
que dizesse verdade do que sabia acerca da entrada de João Velho morador na dita villa
e por ella foi dito que dizia toda a verdade. E sendo perguntada se sabia que Maria da
Incarnação emprenhara e parira de João Velho dixe que nunqua tal vio nem ouvio fallar
nisso, que isto ao outro ponto se sabia que João Velho entrara no dito convento, dixe
que ouvio dizer a Maria de S.Gregorio mestra de Maria da Incarnação que achara o dito
João Velho hum dia numa casinha de galinhas e elle se pos de goelhos diante della que
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o não descobrisse que elle lhe mandaria hum vestido e assi lhe mandara mas as
decipollas lho tomarão e isto ouvio dizer por muitas vezes à (sic)dita velha e por aqui
dixe ella testemunha que não tinha mais que dizer e por assi passar na verdade nos
asinamos ambos ao pe do seu testemunho
Frei Antonio Rebello,, Catarina de S.João.
Fl.2
Aos onze dias do dito mes mandei chamar a Maria de S.Gregorio religiosa do dito
convento a qual foi refferida acima por dona Francisca de Lima e por Catrina de S.João
as quais dixerão que ouvirão dizer a ella que ella vira João Velho dentro da cerqua do
convento e logo lhe dei o juramento dos Santos Evangelhos em que ella pos a mão e lhe
pus excomunhão “ipso facto incurrenda” que dixesse a verdade do que sabia acerca do
caso de que ella foi refferida e logo por ella foi dito que ella era muito colerica e muito
agastada e que Maria da Incarnação era discípula sua e que a este tempo se apartara
della e que foi tanta a colera que teve com isso que lhe alevantou que se apartava della
pera fallar com João Velho e chegou a ter tão pouco temor de Deos que dixe que vira a
João Velho na casa das gallinhas pera fallar com ella mas que despois sentindo o mal
que fisera se desdixe publicamente diante das religiosas e isto o fazia ordinariamente
quada vez que comungava e isto he publico neste convento e as mais destas religiosas
serão testemunhas disto e agora novamente ella Maria de S.Gregorio retratou seu dito he
se desdexe por hûa carta que mandou ao senhor arcebispo por hum religioso seu
confessor. Sendo perguntada pello segundo ponto se sabia que Maria da Incarnação
parira ou emprenhara dixe ella testemunha que isto nem ouvio nem o dixe nem cuidou
nisto. E perguntada ella testemunha quanto tempo avia que ella alevantou isto dixe que
averia quinze ou desaseis annos que passou isto. E perguntada ella testemunha que
idade tinha respondeo que seria de cem annos pouco mais ou menos e que tinha oitenta
annos de religião e que desejava salvar-se e que de novo se torna a desdezer e isto pello
juramento que recebeo e pella excomunhão que lhe foi posta e por a que dixe ella
testemunha que não tinha mais que dizer e por assi passar na verdade nos asinamos eu e
ella ao pe do testemunho.
Frei Antonio Rebelo,
[Fl.2vº]
Por a testemunha não saber escrever nem fez nunqua sinal pedio a Juliana do Spirito
Santo sua descipula que assinasse por ella
Asino-me por mo pidir Maria de S.Gregorio minha mestra
Frei Antonio Rebello, Juliana do Spirito Santo.
Fl.3
Polla presente por nos feita e assinada cometemos ao padre frei Antonio Rebello da
Ordem dos Pregadores morador no convento de Viana que em nosso nome e como
nosso comissario vaa ao mosteiro de Santana da dita villa e mande chamar ao locutorio
dona Francisca de Lima monja professa do dito mosteiro e lhe leia esta e logo lhe dee
juramento em hum missal e lhe mande so pena d’escomunhão “ipso facto” que deponha
e digua verdade do que lhe perguntar e depois disto feito lhe perguntara donde e como
sabe que João Velho morador na mesma villa entrou no dito mosteiro e que delle pario
hûa criança Maria da Encarnação outro si monja do mesmo mosteiro e referindo-se a
dita denunciante a outra ou outras religiosas as perguntara todas hûa e hûa atee esgotar a
verdade ou falsidade deste caso e tudo o que as testemunhas dixerem escrevera
fielmente elle mesmo sem escrivão pera o que lhe demos juramento pondo a mão no seu
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habito de S.Domingos e os autos que disto fizer nos daraa ou enviara por pessoa segura
pera puermos como nos parecer serviço de Nosso Senhor e honra do mosteiro. Dada em
Braga sob nosso sinal somente. Man propria por sigillo
Arcebispo Primaz”.
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DOCUMENTO 5

1895, Setembro, 10

SUMÁRIO:
Inventário Geral das existências do mosteiro de Santa Ana de Viana do Castelo feito por
arresto dos bens na sequência da extinção, à morte da última religiosa.

FONTE: IANTT, AHMF, Mosteiro de Santa Ana de Viana do Castelo, Cx. 2050,
IV/A/55/66-137

Nota - Confrontando as peças dos Inventários efectuados pela Fazenda Pública na altura
do arrolamento de bens com as que ainda poderão permanecer no seu local de origem
tiramos poucas conclusões. Muitas das imagens da Igreja foram removidas dos seus
locais e substituídas por outras, ou seja a iconografia está toda ou quase toda alterada. A
original só pode avaliar-se pela descrição dos altares no Inventário, no entanto haverá
peças não incluídas. Há muitas peças avulsas que ninguém sabe onde estavam ou de
onde eram. As peças do Museu da actual instituição tornam-se um quebra cabeças
porque embora algumas se possam atribuir ao Mosteiro, outras, da mesma época, terão
sido trazidas do antigo edifício da Congregação de Nossa Senhora da Caridade e estarão
evidentemente fora do tempo cronológico admissível . Por outro lado o Inventário é
parco em pormenores a não ser para peças de tipo único. A maior parte das medidas
arroladas não conferem com os quadros à guarda do Museu. As alfaias, sim, serão
praticamente todas as antigas do mosteiro assim como os vasos litúrgicos. Algumas
“sacras” com indicações beneditinas também não deixam dúvidas. Há um oratório de
enormes dimensões que não “encaixa” em qualquer descrição dos inventários.
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INVENTÁRIO DOS BENS DO MOSTEIRO DE SANTA ANA DE VIANA DO
CASTELO
Fls. 7 à 48
“1 – Igreja do convento de Santa Ana
ALFAIAS E PARAMENTOS DA IGREJA
2 – tres casulas de damasco branco
3 – duas casulas de seda matisada
4 – duas ditas de veludo encarnado, de seda
5 – tres ditas de damasco encarnado
6 – uma dita de damasco roxo com franja dourada
7 – duas ditas de damasco preto de lã
8 – uma capa de damasco roxo
9 – uma casula de damasco de seda preta
10 – uma capa de damasco de seda verde e branco
11 – uma dita de damasco de seda encarnada
12 – uma dita de damasco de seda matisado
13 – uma dita de seda preta usada
14 – um pavilhão de veludilho encarnado
15 – um dito de seda branca
16 – um dito de damasco roxo
17 – um pano de estante roxo
18 – um dito de damasco roxo do missal
19 – tres cobertas das cadeiras de veludilho
20 – vinte e quatro alvas de linho com seus amitos
21 – cinco sobrepelizes usadas
22 – quatro roquetas
23 – uma alcatifa em mau estado
24 – quatro bolsas corporaes de damasco vermelho com os competentes véus
25 – duas ditas de damasco preto com competentes veus
26 – duas ditas de seda matisada com os competentes veus
27 – um par de cortinas de cassa branca
28 – vinte duas pernas de damasco vermelho com galão fino de diferentes tamanhos1
29 – quatro arcos de damasco vermelho de diversos tamanhos com galão entre fino e
franjas
30 – seis sanefas com galão fino e franjas
31 – cinco frontaes de talha de prata
32 – tres cobertas dos bancos de damasco vermelho com galão fino e franja
33 – duas cobertas de cardença (sic) de veludilho
34 – uma dita de damasco vermelho
35 – um veu de ombros de seda branca
36 – dois panos pequenos de damasco da estante
37 – tres frontais de seda, um vermelho, outro roxo com franja de prata e outro branco e
vermelho
38 – um pavilhão branco de tela de retroz
39 – um frontal de seda vermelha da capela de S.Martinho
1

Uma das peças foi para o Museu das Belas Artes de Lisboa (Museu Nacional Arte Antiga)
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40 – cinco cobertas de chita vermelha dos altares
41 – um tapete pequeno ordinario
42 – quinze sacras
43 – um pavilhão de tela de ouro
44 – uma manga de cruz de tela de ouro
45 – um veu de ombros de tela de ouro2
46 – duas dalmaticas de tela de prata e uma casula com as competentes estolas e
manipulos
47 – uma capa de tela de ouro
48 – um palio de tela de ouro, seda matizada em ramos com seis borlas
49 – um veu de calix e bolsa de corporaes
50 – um pavilhão de damasco branco com galão e franja de prata
51 – um pano de estante branco com galão e franja de prata
52 – um pano de estante pequeno de tela de retroz com galão de prata
53 – um veu de ombros de damasco branco e galão de prata
54 – um paramento completo de tela de prata (branco) com pano de estante grande e
pequeno
55 –uma casula e duas dalmaticas de seda de cor branca e vermelha
56 – um paramento completo de damasco de seda vermelha com galão de retroz menor
e pano de estante pequeno
57 – duas dalmaticas brancas de damasco de seda
58 – uma manga de cruz de veludo de algodão com galão de prata e franja de cor preta
59 – um paramento completo de veludo de seda preta com galão de prata e franja, pano
de estante e da do missal
60 – um frontal de veludo preto de seda com galão e franja de prata
61 – um pano de veludo de algodão com galão de patilha e franja
62 – duas casulas de damasco de seda roxa com galão de prata
63 – duas dalmaticas de seda roxa com galão de prata
64 – uma manga de cruz de damasco de seda roxa com galão de prata
65 – um pano de estante de damasco de seda roxa com galões dourados
66 – um veu de ombros de damasco de seda roxa
67 – um pavilhão de seda roxa com galões e franja de retroz
68 – quinze cordões brancos das alvas
69 – dezasseis toalhas de linho de lavatorios
70 – vinte e quatro toalhas de linho dos altares da igreja
71 – dez toalhas de linho de credencia
72 – quarenta sanguinhos e purificadores
73 – trinta e seis manisterios
74 – sete mesas de corporais
75 – doze ramos de flores artificiais
76 – um toronete(?) com caixa forrada de veludo de seda vermelha e tela de prata
77 – duas pernas de sanefa de damasco de seda vermelha
78 – quatro ditas de seda vermelha
79 – um pano pequeno de damasco de lã
80 – quatro frontais de seda matizada
81 – um frontal de damasco branco
82 – quatro frontais de damasco vermelho
83 – uma sanefa e duas pernas de veludilho encarnado
2

Foi para o Museu Nacional das Belas Artes (Museu Nacional Arte Antiga)
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84 – dezasseis pernas de damasco vermelho
85 – oito sanefas de damasco vermelho pequenas
86 – um arco de damasco vermelho de seda e respectivas pernas
87 – duas pernas de damasco vermelho de seda
88 – duas pernas e uma sanefa de damasco vermelho com galão franjado
89 – oito pernas de damasco de seda vermelho com galão de seda3
90 – duas sanefas, uma grande
91 – duas pernas de dois panos de damasco encarnado e uma sanefa da porta interior da
igreja
92 – dezasseis pernas usadas de damasco de lã
93 – oito sanefas de damasco de lã
94 – tres almofadas forradas de veludo de seda e damasco
95 – um encerramento de camarim de linho
96 – um pano grande de porta em mau estado4
97 – um pano grande de porta em bom estado
98 – duas pernas grandes de estante de damasco de seda vermelha
99 – duas toalhas grandes de linho das estantes
100 – uma manga de cruz de veludo de seda com galão e franja de prata em mau estado
101 – uma umbela de tela dourada com galão a franja de retroz
102 – um pavilhão verde de damasco de seda com galão de retroz
103 – duas casulas de damasco de seda verde
104 – dois panos de cortina de damasco de lã
105 – uma sanefa de galão de franja de retroz
106 – uma capa pluvial de seda verde de damasco
107 – um pano verde de estante pequeno
108 – um veu de ombros de damasco de seda verde com galão de ouro
109 – duas bolsas de coporaes de damasco de seda verde
IMAGEM DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DO CAPITULO
Pertence-lhe
110 – um vestido e manto de seda azul com ramos de prata dourada
111 – um vestido e manto de seda branca com ramos de prata dourada
112 – um vestido e manto de seda encarnada
113 – um vestido e manto de seda branca com ramos de prata
114 – quatro toalhas de altar da Virgem
115 – tres camisas de linho
116 – tres saias de linho
117 – tres camisas do Menino Jesus
118 – duas saias do Menino Jesus
119 – dois panos de veludilho cor de laranja
120 – seis panos de diferentes cores e tamanhos
IMAGEM DE NOSSA SENHORA DA SOLEDADE
Pertence-lhe
121 – um manto de setim azul com estrelas
122 – um vestido de seda roxa
123 – um manto usado de setim azul
3

Seis delas foram para o Museu Nacional Belas Artes (Museu Nacional Arte Antiga)
A alínea 96 ou a seguinte (97) correspondem à peça exposta no Museu da Congregação, no Edifício da
Caridade
4
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124 – um vestido de seda
125 – duas toucas de cassa branca bordada
126 – tres saias brancas
127 – uma caminha
128 – duas toalhas de linho do altar
129 – um frontal de seda matizada5

IMAGEM DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS
Pertence-lhe
130 – um vestido de seda lavrada
131 – um vestido de seda branca
132 – um vestido de seda vermelha
133 – tres mantos de seda lavrada azul e vermelha
134 – duas camisas
135 – duas saias brancas
IMAGEM DO MENINO JESUS
Pertence-lhe
136 – duas camisas
137 – duas saias
138 – tres vestidos de seda de cor
IMAGEM DA SENHORA SANTA ANA
Pertence-lhe
139 – um manto de seda com ramos de prata6
140 – um manto de seda azul usado
IMAGEM DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO
Pertence-lhe
141 – um manto de cetim azul
142 – um manto mais ordinario
IMAGEM DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS
Pertence-lhe
143 – uma tunica de cetim roxo
144 – uma tunica de gorgorão de seda
145 – um frontal de damasco vermelho
146 – duas capas de seda vermelha
147 – dois vestidos de seda roxa de Nossa Senhora
148 – dois mantos de seda de cores de Nossa Senhora
149 – duas toucas de cambraia ou bobinete brancos de Nossa Senhora
150 – duas toalhas
151 – dois laços de seda roxa de prata dourada

5
6

Foi para o Museu das Belas Artes (Museu Nacional Arte Antiga)
Idem
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IMAGEM DE NOSSO SENHOR MORTO
Pertence-lhe
152 – quatro lençois de “crochet”
153 – um travesseiro
IMAGEM DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS (pequeno)
Pertence-lhe
154 – duas tunicas de cetim roxo
155 – duas tunicas de veludilho

IMAGENS, QUADROS A OLEO E GRAVURAS
IMAGENS
Sacristia da Igreja
156 – um crucifixo de metal amarelo com a respectiva cruz
157 – um Senhor Crucificado em ponto grande7
Igreja
158 – uma Senhora Santa Ana no altar mor (está no seu lugar do lado do Evangelho)
159 – um São Bento no altar mor (está no seu lugar do lado da Epístola)
160 – dois serafins (estão na capela mor)
161 – um crucifixo pequeno com resplendor de prata
Altar de Nossa Senhora do Rosario8
162 – uma Nossa Senhora do Rosario
163 – um São Jose
164 – um crucifixo de marfim pequeno
Altar do Senhor Jesus das Chagas
165 – um Senhor Jesus crucificado em ponto grande (está no lugar)
166 – um São João (está no lugar)
167 – uma Nossa Senhora (está no lugar)
Altar de São Bento9
168 – um São Bento
169 – um crucifixo pequeno de madeira
170 – uma Santa Escolastica
171 – um Santo Amaro (este ficou na mísula do arco)
172 – um Santo Agostinho (este passou para o lado oposto, para o altar de Santa Ana)

7

Pode ser a peça que se encontra no Museu da Congregação, no Edifício da Caridade
Este altar era o da Santissima Trindade, como indica a pintura iconográfica. Tem a imagem da Senhora
do Rosário mas não tem mais lugares para outras imagens, donde se depreende que o S.José estaria sobre
o altar. O remate deste altar tem uma cruz da Congregação de S.Bento.
9
Seria segundo a iconografia o encostado ao arco do lado da Epístola. Não tem qualquer das imagens
indicadas, no entanto há duas imagens do mesmo tipo e tamanho no Museu da Congregação que
poderiam ter sido daqui. Santo Amaro e Santo Agostinho foram colocados nas paredes do arco que
completam os dois altares a ele encostados. Assim um dos santos, Santo Amaro permaneceu como parte
integrante do altar de S.Bento e o outro do lado oposto, no de Santa Ana.
8
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Altar de Nossa Senhora e Santa Ana10
173 – uma Nossa Senhora e Santa Ana11
174 – uma Santa Barbara
175 – um São Bras
176 – um Santo Antonio
177 – um crucifixo pequeno de marfim
Altar na capela de São Martinho12
178 – um São Martinho
179 – um Senhor ressuscitado
180 – um crucifixo pequeno com embutidos de madre perola
181 – um presepio em obra de talha
Arco da Igreja13
182 – um São João Baptista
183 – um São João Evangelista
Convento
Ante coro de baixo
184 – uma Santa Escolastica
Coro de baixo
185 – um crucifixo pequeno
Coro de cima
186 – uma cruz pequena de pau preto com peanha e embutidos de madre perola
187 – um Santo Agostinho
188 – um São João Evangelista
189 – um São Francisco de Borja
190 – uma Nossa Senhora da Soledade
191 – uma Nossa Senhora dos Remedios
192 – um Nosso senhor dos Passos em ponto pequeno14
193 – uma Santa Efigenia
194 – um Santo Cibrão barro preto
195 – um São João Baptista
196 – um São Francisco
197 – uma Santa Isabel
198 – uma Nossa Senhora das Angustias em um nicho
199 – um São Bernardo em um nicho
200 – uma Santa Margarida de Bretona [Bretanha?]em um nicho
10

Passou a ser o da Senhora da Soledade. A simbologia do topo indica que foi uma invocação Mariana –
Santas Mães – Santa Ana e a Virgem. Existe uma imagem estofada no Museu da Congregação do século
XVII. A Santa Bárbara poderá ser a que está actualmente na galeria poente do asilo, num oratório
joanino.
11
Há uma peça estofada no Museu da Congregação.
12
Este altar a S.Martinho que pensamos ter estado na capela mor do lado da actual sacristia antes de ter
sido rasgada a porta, foi transferido para o coro de cima com todo o enquadramento
13
Actualmente fazem parte também um Santo Agostinho do lado do Evangelho e um Santo Amaro no da
Epistola, ambos provenientes do altar de S.Bento.
14
As alíneas 192, 193 e 194 foram entregues, segundo reza o Inventário, a uma ex pupila de nome
Antónia Leopoldina Gomes de Sousa.
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201 – um São Francisco de Assis em um nicho
202 – um São Caetano em um nicho
203 – um Nosso Senhor das Chagas em ponto grande
Casa do Capitulo
204 – um Nosso Senhor Crucificado em ponto grande15
205 – uma Santa Rosa de Viterbo
206 – uma Nossa Senhora do Rosario
207 – um São Pedro Martir16
208 – um São Jose com vestes de seda e prata
209 – uma Nossa Senhora do Repouso
Claustro
Capela de São Martinho
210 – um São Etanislau
211 – um São Jose e uma Nossa Senhora de gesso
212 – uma Nossa Senhora do Rosario, de marfim17
213 – uma Santa Liberata
Paredes do claustro
214 – uma Santa Barbara (pode ser a que lá está e indicada também para o altar das
Santas Mães nº174)
215 – uma Santa Catarina de pedra de ançã18
216 – uma cabeça de Cristo de pedra19
217 – dois anjos
Capela de Nosso Senhor dos Passos
218 – um Senhor dos Passos
219 – uma Senhora da Soledade
220 – um Senhor preso a coluna
221 – um Senhor Morto
222 – um São João Evangelista
223 – um Senhora Santa Ana
Capela de Santa Maria Madalena
224 – um Santa Maria Madalena
225 – um crucifixo
Casa das Criadas
226 – um São Jose de gesso

15

Pode ser o mesmo da alínea 157 – a peça que está no Museu da Congregação
Foi para o Museu das Belas Artes (Museu Nacional Arte Antiga)
17
Idem.
18
Foi para o Museu das Belas Artes (Museu Nacional Arte Antiga).Esta peça esteve na exposição “O
Mosteiro de S.Bento da Vitória – 400 anos”, Porto, 1997, com o nº48 e está classificada como de fabrico
inglês do século XV e de alabastro com restos de policromia (catálogo da exposição, p.148).
19
Esta peça e a seguinte (217) fazem um conjunto exposto no arco manuelino que dá acesso à horta do
Asilo. Segundo F.da Guerra estiveram sobre a porta do Capítulo.
16
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QUADROS A OLEO
Casa do Capitulo
227 – um quadro representando a Virgem da Conceição com um metro e dez
centimetros, por noventa centímetros.
228 – um quadro representando São Bento com caixilho e sanefa com um metro e
setenta centimetros por um metro e trinta centimetros
229 – um quadro representando a Adoração ao Santíssimo, com um metro e setenta
centimetros, por um metro e cinquenta centimetros
230 – um quadro representando Nossa Senhora a ler no meio dos anjos, com setenta
centimetros, por sessenta e cinco centimetros
231 – um quadro representando a Assunção de Nossa Senhora com um metro por
oitenta centimetros
232 – um quadro representando o Descimento da Cruz com metro e setenta e cinco
centimetros por um metro.
233 – um quadro representando o Senhor no Horto com um metro e dezassete
centimetros por um metro e quatro centimetros
234 – um quadro representando Santo Antonio, Nossa Senhora e Menino Jesus com
oitenta e cinco centimetros por sessenta e cinco centimetros
235 – um quadro representando uma freira com sessenta e cinco centimetros por
cinquenta e tres centimetros
236 – um quadro representando São Bento com cinquenta centimetros por quarenta e
cinco centimetros
237 – um quadro representando São Joaquim, Santa Ana e Menino Jesus.
Capela de Nosso Senhor Jesus dos Passos
238 – um quadro representando São João com um metro por setenta e cinco centimetros
239 – um quadro representando Nossa Senhora com cinquenta e cinco centimetros por
quarenta e sete centimetros
240 – um quadro representando Nossa Senhora da Conceição com noventa centimetros
por setenta centimetros
Coro de Baixo
241 – catorze quadros com molduras, sendo onze em tela e um em madeira [os outros
dois de que são?]
Ante coro
242 – um quadro representando a Virgem da Conceição
243 – um quadro representando Santa Rosa
Coro de Cima
244 – um quadro representando o Agnus Dei com noventa e cinco centimetros por
setenta e cinco centimetros
245 – um quadro representando São Vicente com noventa centimetros por setenta
centimetros
246 – um quadro representando os Santos Mártires com um metro e cinco centimetros
por noventa centimetros
247 – um quadro representando Santo Antonio com um metro e cinco centimetros por
sessenta e cinco centimetros
248 – um quadro representando as Onze Mil Virgens com um metro e cinco centimetros
por setenta centimetros
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249 - um quadro representando a Degolação de São João
250 – um quadro representando o Descimento da Cruz, em moldura com obra de talha
251 – um quadro representando Nossa Senhora do Carmo
252 – um quadro representando a Descida do Divino Espirito Santo
253 – um quadro representando Santa Gertrudes com moldura em obra de talha
254 – um quadro representando Nossa Senhora do Leite
255 – um quadro representando Nosso Senhor dos Passos
256 – um quadro representando a Fuga para o Egipto
257 – um quadro representando a Adoração de São Bento20
258 – um quadro representando Santa Quiteria degolada
259 – um quadro representando o Padre Eterno com moldura em talha
260 – um quadro representando o Prelado São Bernardo
261 – um quadro representando a A Anunciação21
262 – um quadro representando Nosso Senhor da Cana Verde, pintura em vidro
263 – um quadro representando São Sebastião
264 – um quadro representando São Jeronimo
265 – um quadro representando Santa Maria Madalena
266 – um quadro representando um frade
267 – um quadro representando Dom Frei Bartolomeu dos Martires
268 – um quadro representando Nossa Senhora da Conceição
269 – um quadro representando São Luis rei de França
270 – um quadro representando Santo Anastacio
271 – um quadro representando Nossa Senhora com o Menino22
272 – um quadro representando Santa Teresa
273 – um quadro representando Nossa Senhora abraçada a Cruz
274 – um quadro representando Nossa Senhora da Conceição
275 – um quadro representando Nosso Senhor Crucificado
276 – nove quadros pequenos
Grade da Casa Nova
277 – tres quadros pequenos
Sala da Casa Nova
278 – um quadro a oleo representando São Jose
279 – um quadro sem valor
280 – sete quadros com gravuras
Casa da Portaria
281 – um quadro representando o Nascimento de Nossa Senhora
282 – quatro quadros a oleo em tela
283 – dois quadros a oleo em madeira
284 – quatro quadros pequenos em gravura
Crivos da Roda
285 – um quadro representando o Martirio do Senhor

20

Foi para o Museu das Belas Artes (Museu Nacional Arte Antiga)
Pela descrição e medidas pode ser o que se encontra no Museu da Cngregação
22
Foi para o Museu das Belas Artes (Museu Nacional Arte Antiga)
21

518

Sacristia
286 – Uma imagem de Santo Antonio com sessenta centimetros por cinquenta
centimetros
287 – um quadro representando Nossa Senhora do Rosario com um metro e setenta
centimetros por um metro e quarenta e cinco centimetros
288 - um quadro representando Santo Antonio com um metro e setenta centimetros por
setenta e cinco centimetros23
289 – um quadro representando Nosso Senhor da Cana Verde com noventa centimetros
por noventa centimetros
290 – um quadro representando a Anunciação da Virgem com setenta centimetros por
noventa centimetros
291 – um quadro representando o Padre Eterno com sessenta centimetros por quarenta
centimetros
292 – um quadro representando o Senhor Preso com setenta centimetros por setenta
centimetros
Igreja
293 – quatro quadros a oleo representando os quatro Evangelistas24
294 – um quadro grande na capela mor representando Santa Ana
MOVEIS
Casa da Portaria
295 – uma mesa de castanho usada
296 – tres cadeirões fixos na parede
297 – uma mesa de pau vinhatico, pequena
298 – duas cadeiras de pau castanho, antigas
299 – um armario de pau caixa, metida na parede do quarto da roda
Grade Nova
Casa exterior
300 – cinco cadeiras de pau castanho
301 – duas cadeiras de pau castanho com encostos
302 – uma cadeira de pau castanho coberta com seda
303 – uma mesa de pau castanho, com grades torneadas
Casa Nova
Casa interior
304 – tres cadeiras de couro e um banco
305 – uma cadeira antiga com costas
306 – um armario de pau castanho
307 – um armario de pinho
Casa dos Sinos
308 – uma mesa de pau castanho redonda, de dobrar
309 – uma caixa de pinho
310 – um armario grande de castanho
311 – um armario pequeno de castanho
23

Pelas dimensões pode ser o que está no Museu da Congregação
São as 4 telas com moldura na capela mor – do lado sul e lado norte – não são os Evangelistas mas os
Doutores da Igreja.
24
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312 – dois castiçais de metal amarelo

Casa da Sacristia
313 – uma comoda de castanho com cinco gavetões e ferragens amarelas (não é a que lá
está que tem 6 gavetões)
314 – quatro pares de galhetas de vidro com os respectivos pratos
315 – um armario de castanho com portas e gavetas
316 – um caixão grande de pinho
317 – um armario de castanho
318 – um vaso de estanho da comunhão
319 – dois bancos de pinho
320 – tres jarras de louça de Viana
321 – oito jarras de louça ordinaria
322 – sete jarras de louça ordinaria
323 – seis castiçais grandes de madeira dourada
324 – seis castiçais de madeira, ordinarios
325 – vinte e quatro castiçais de madeira, ordinarios
326 – doze tocheiros grandes, torneados, de castanho
327 – quatro tocheiros pequenos de castanho pintados
Corredores dos Confessionarios
328 – um armario de vinhatico com portas e diversas figuras em relevo e outros
emblemas25
329 – um armario pequeno de pinho
330 – um armario pequeno de castanho
331 – uma caixa grande de pinho de guardar paramentos
332 – um armario pequeno de castanho
Grade dos Confessionarios
Exterior
333 – tres cadeiras de couro em mau estado
Grade dos Confessionarios
Interior
334 – um banco de couro com pregos amarelos
335 – duas cadeiras com assentos de madeira
336 – uma cadeira com assento de palha
Grade dos Corredores
337 – tres cadeiras de sola
338 – tres cadeiras de castanho antigas
339 – tres cadeiras de sola
340 – uma cadeira de castanho
Coro de Baixo
341 – setenta e duas cadeiras fixas de castanho (actualmente tem 36 cadeiras)
342 – um orgão realejo
25

Foi para o Museu das Belas Artes (Museu Nacional Arte Antiga)
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343 – um armario de castanho26
344 – duas estantes de castanho
345 – duas jarras de louça da fabrica de Viana27
346 – vinte e quatro jarras ordinarias
Dispensa
347 – um armario muito velho
348 – uma pia de pedra
349 – um banco de castanho usado
Refeitorio
350 – um pulpito de castanho em obra de talha28
351 – o forro em moldura do tecto [foi colocado no coro de baixo]29
352 – uma moldura de castanho em talha, encimada por tres anjos30
353 – sete mesas de castanho em colunas de pedra
354 – uma facha de castanho com assentos e cornija
355 – uma armas de castanho em alto relevo31
356 – uma estante pequena de castanho
Claustro
357 – um chafariz de centro de pedra
358 – quatro armarios de pinho
359 – uma caixa de pinho de guardar as esteiras
360 – um banco de pinho
Casa do Capitulo
361 – uma grade de pau preto, antiga, com guarnição de metal amarelo
362 – uma cadeira de braços pintada de vermelho e dourada32
363 – quatro jarras para flores
364 – tres jarras de louça da fabrica de Viana
365 – duas jarras pequenas de louça da fabrica de Viana
366 – uma caneca com a forma de uma figura, da fabrica de Viana33
367 – dois oratorios pequenos [poderão ser os que lá estão, na actual sacristia que era o
Capítulo]
368 – um banco com pes torneados
369 – o tecto com diversos florões de madeira [está no local. Por debaixo estava uma
abóbada estrelada]
370 – um orgão realejo
26

Foi requisitado para a Repartição da Fazenda Pública de Viana
Foram estas e mais cinco para o Museu das Belas Artes (Museu Nacional Arte Antiga). Uma delas
poderá ser o número 117 do catálogo da exposição de “O Mosteiro de S.Bento da Vitória – 400 anos” –
faiança portuguesa dos finais do século XVIII – forma da balaústre, decoração com motivos florais e um
pavilhão. Pintura policromada (catálogo p.179)
28
Foi para o Museu das Belas Artes (Museu Nacional Arte Antiga)
29
Este forro foi colocado no coro de baixo, não se sabe porquê, no entanto a cornija não o acompanhou.
No entanto esclarece que a área do refeitório seria sensivelmente a mesma, já que pela planta de 1699 se
vê que o coro de cima era mais pequeno que o de baixo e não terá sido mexido nas obras do Asilo.
Também o número de cadeiras dos dois coros atesta a diferença das áreas.
30
Foi para o Museu das Belas Artes (Museu Nacional Arte Antiga)
31
Idem
32
Esta era a cadeira abacial que foi para o Museu das Belas Artes (Museu Nacional Arte Antiga)
33
Idem
27
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371 – dois andores de Nossa Senhora do Rosario
372 – dois bancos de pinho muito velhos
Varanda do Claustro
373 – um armario de castanho
374 – um armario de castanho
375 – um armario de castanho
376 – um armario de castanho
377 – um armario de castanho e caixa
378 – um armario de castanho
379 – um armario de castanho
380 – um armario na parede
381 – um armario de pau caixa
382 – um armario de castanho
383 – um armario de castanho
384 – um armario de pau caixa34
385 – um armario de castanho
386 – um armario de castanho
387 – um armario de pinho
388 – um armario de castanho
389 – Idem
390 – Idem
391 – Idem
392 – um armario de pinho
393 – um armario de castanho
Casa da Sala
Ante coro
394 – um armario grande de castanho35
Casa Nova
395 – quatro portas de dois armarios na parede
396 – duas portas de um armario na parede
397 – um armario de castanho na parede
398 – uma mesa de castanho antiga com pernas torneadas36
399 – uma mesa de castanho redonda com abas37
400 – uma secretaria comoda de madeira de caixa
No Quarto junto a Casa Nova
401 – um armario de castanho
402 – uma secretaria de pau caixa
403 – um bau de couro
404 – duas cadeiras de castanho com assentos de madeira
Dentro da Grade da Casa Nova
405 – um armario de castanho38
34

Requisitado pela Repartição da Fazenda Pública de Viana
Idem
36
Idem
37
Idem
35
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406 – tres cadeiras de palhinha
407 – um canape de quatro cadeiras
408 – um banco pequeno
409 – um tocheiro
Fora da Grade da Casa Nova
410 – uma mesa de vinhatico com pernas torneadas e duas gavetas39
411 – seis cadeiras com assentos de palhinha
Coro de Cima
412 – um orgão [está no local]
413 – dois bancos de castanho
414 – duas jarras de louça ordinaria
415 – tres baculos em madeira preta40
416 – quarenta e oito cadeiras fixas de castanho [actualmente tem 12]
417 – um armario de castanho41
418 – duas estantes [uma está no local]
419 – quatro tocheiros
420 – uma cadeira pequena com pes, de costas torneadas
421 – duas portas de um armario, na parede
Mirante
422 – um banco velho de pinho
Dormitorios
Campo do Forno
423 – um armario velho de pinho
424 – um armario de castanho e pinho
425 – um armario de castanho, na parede
426 – um armario de castanho, na parede
427 – um armario de pinho muito velho
Dormitorio das Escadas
428 – uma capela ou oratorio na parede
429 – uma cadeira velha
430 – um armario de pinho
431 – uma mesa muito velha
432 – uma mesa muito velha
Casa do Forno
433 – um armario de castanho
434 – um armario de pinho
435 – um armario de pinho
436 – um armario de pinho
437 – um armario de pinho

38

Idem
Foi para o Museu das Belas Artes (Museu Nacional Arte Antiga)
40
Idem
41
Foi requisitada pela Repartição da Fazenda Publica de Viana
39
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Campo do Forno
438 – uma balança com conchas de madeira, braços de ferro e pessos
Quarto da Porta Grande
439 – uma mesa de pinho com pernas curvas
440 – uma cadeira antiga de sola
441 – um fogão de madeira
442 – um louceiro de pinho
Porta Grande
443 – uma mesa de pinho
444 – um pote de ferro
445 – uma colher de ferro
Grade do Celeiro
446 – uma cadeira de sola usada
447- uma cadeira de sola
448 – duas cadeiras de pinho e castanho
Capela de Nosso Senhor dos Passos
449 – quatro bancos de pinho
450 – uma jarra de louça da fabrica de Viana, em forma de coluna
451 – Idem
452 – duas jarras ordinarias
Casa de Entre Portas
453 – um armario de castanho e pinho
454 – um banco
Cozinha da Enfermaria
455 – uma caixa de pinho
456 – um banco de pinho
Corredor do Dormitorio
457 – um armario de pinho
Corredores dos Dormitorios por debaixo do Paraiso
458 – um bau de couro
459 – um armario de castanho
460 – uma caixa de pinho
461 – um armario de castanho e pinho
462 – duas portas de pinho de um armario de pinho
463 – uma caixa de pinho em bancos
464 – um armario de pau caixa e castanho
465 – sete lanternas de folha
466 – oito lampadas de metal amarelo
467 – quatro lampadas de folha
Casa Dianteira – Ante coro
468 – seis pratos de louça inglesa de cor azul com um dragão ao centro
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469 – uma travessa de louça inglesa
470 – nove pratos grandes de louça da fabrica de Viana42
471 – um prato de louça inglesa branca , bordado [não percebemos o que seja?]
472 – tres pratos lisos de louça branca inglesa
473 – tres travessa grandes de louça inglesa
474 – uma travessa pequena
475 – duas travessas de louça ordinaria
476 – um prato branco com o nome de “Sant’ Anna”
477 – um prato para fruta de louça das Caldas da Rainha
478 – dois pratos de vidro
479 – duas canecas de louça ordinaria
480 – dois bules pretos de louça antiga
481 – um par de jarras de vidro
482 – seis bacias de estanho de diferentes tamanhos com a marca “S.A.”
483 – um tabuleiro pequeno de madeira
484 – um tabuleiro de madeira pintada43
485 – trinta e tres formas para doce
486 – dezoito pentes para doce [não sabemos que possa ser]
487 – um tabuleiro pequeno de madeira, coberto de palha de cozer44
488 – cinco tabuleiros redondos
489 – quatro tabuleiros de diversas formas
490 – um tabuleiro de folha de ferro pintada
491 – um tabuleiro com flores douradas
Celeiro de Baixo
492 – uma maceira de pinho com tampa
493 – uma caixa de pinho e castanho
494 – uma maceira com tampa de pinho
495 – uma maceira de pinho
496 – uma maceira de castanho
497 – uma maceira de pinho
498 – uma maceira de castanho
499 – uma maceira de pinho e castanho
500 – uma maceira de pinho
501 – uma maceira pequena sem tampa
502- uma mesa pequena de pinho
503 – um armario pequeno de pinho
504 – um armario pequeno de pinho
505 – seis peneiras de seda
506 – cinco peneiras de crina
507 – uma joeira de pinho
508 – um armario de pinho
509 – doze tabuleiros de pinho
510 – um mesa pequena de pinho
42

Foram quatro para o Museu das Belas Artes (Museu Nacional Arte Antiga). Um deles poderá ser o
número 126 da exposição “O Mosteiro de S.Bento da Vitória – 400 anos”, Porto, 1997. Trabalho
português, fábrica de Viana, século XVIII – borda recortada, motivo floral no centro, barra de “rouen”na
borda. Pintura azul (catálogo p. 179)
43
Foi para o Museu das Belas Artes (Museu Nacional Arte Antiga)
44
Idem
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511 – uma maceira velha com tampa
512 – um caixão de pinho
513 – um banco pequeno de pinho
514 – uma caixa pequena de pinho
515 – um estrado de madeira de pinho
516 – seis pedras de lousa do mar que servem de postes das maceiras [devem ser as
pernas, os apoios]
Celeiro de Cima
517 – um armario de pinho
518 – uma joeira de castanho com grade de arame
519 – duas cadeiras grandes de castanho
520 – uma cadeira pequena
521 – nove medidas de diversos tamanhos
522 – um banco de couro45
Corredor para o Claustro
523 – uma armação de pau caixa
Loja da Lenha
524 – uma caldeira de cobre
525 – uma dorna com arcos de ferro
526 – uma dorna com arcos
527 – uma escada de pinho
Adega
528 – uma mesa pequena de castanho
529 – uma pipa de castanho com arcos de ferro e madeira
530 – Idem
531 – uma pipa mais pequena
532 – tres barris de diferentes tamanhos com arcos de ferro
533 – uma serra braçal
534 – quatro canteiros de pinho, das pipas
535 – uma celha de castanho
536 – uma pequena bacia ou maceira de pinho
537 – um funil de castanho
538 – dois funis de folha
539 – um garrafão pequeno empalhado
540 – dois garrafões sem capa
541 – um frasco de vidro preto
542 – um armario de pinho na parede
543 – um cantaro de folha
544 – duas medidas de folha
545 – uma cadeira de castanho
546 – um tinteiro de louça de Viana, em forma de coração46

45

Foi para o Museu das Belas Artes (Museu Nacional Arte Antiga)
Idem. Esta peça esteve na exposição “O Mosteiro de S.Bento da Vitória – 400 anos”, Porto, 1997 com
o número 121 – Fábrica de Viana século XIX – forma de coração, com três pés, cercadura de parras e
uvas, relevada – pintura policromada (catálogo da exposição p.179)
46
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Casa do Forno
547 – um tacho de cobre
548 – um banco de pinho
Casa do Bacalhau [deveria situar-se junto da cabeceira da igreja]
549 – um tacho grande de cobre
550 – um tacho pequeno com cabo de ferro
551 – um tacho pequeno com cabo de ferro
552 – uma caixa de castanho
553 – uma balança ordinaria com pesos
Casa do Sal
554 – um armario de castanho e pinho
555 – uma mesa de pinho com gavetas
556 – um banco de pinho
557 – duas camas de pinho
558 – um estrado de madeira de pinho e um cepo de picar carne
Cozinha das criadas
559 – dois potes de ferro
560 – uma mesa de pinho
561 – uma mesa de pinho
562 – um armario de pinho
563 – um banco de pinho
564 – um armario de pinho
565 – dois bancos de pinho
Casa da Cerca
566 – uma caixa de castanho
567 – uma caixa de pinho
568 – uma mesa de castanho ordinaria
569 – um banco de pinho
570 – dois esquifes com torneados
571 – um armario velho de pinho
572 – um taburno de castanho
Quarto junto ao Ante Coro
573 – duas bacias de metal amarelo
574 – uma bacia de lata
575 – quatro castiçais de madeira
576 – uma bacia de cobre
577 – um balador torneado
578 – um cesto com lanternas
579 – dez alguidares grandes
580 – uma banca pequena
581 – dois castiçais de madeira torneados
No Quarto da Casa Nova
582 – dezoito lençois de linho grosso
583 – vinte e quatro toalhas de linho de diversos tamanhos
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584 – quatro travesseiros de linho
585 – duas cobertas
586 – quatro cobertores
Em uma sala do dormitorio do nascente
587 – um armario de pinho
588 – um armario pequeno
589 – dezassete tabuleiros de castanho de diferentes tamanhos
Corredor de transito, nas celas
590 – uma escada de pinho, de mão
591 – uma porta de armario, na parede
592 – Idem
593 – Idem
Dormitorio do Campo do Forno
594 – duas portas de armario, de pinho
595 – duas portas de armario, de pinho
596 – Idem
597 – um porta de armario
598 – duas portas de armario de pinho
599 – um louceiro de armario, de pinho
Dormitorio debaixo do Paraiso
600 – uma caixa de castanho
Dormitorio do Meio
601 – duas portas de armario
602 – duas cadeiras, uma com assento de sola
603 – uma porta na parede
604 – duas cadeiras
605 – uma cadeira de couro
606 – um armario de pinho
607 – uma mesa velha de pinho
608 – um banco de couro
Dormitorio da Boa Vista
609 – um armario de castanho, na parede
610 – um armario de pinho e castanho, na parede
611 – duas portas de armario
612 – um etagere, armario e louceiro [de etagère – prateleira, estante, aparador –
Dic.Francês]
Dormitorio de Santo Antonio
613 – uma porta de pinho
614 – duas portas de armario, de pinho
615 – duas portas de armario, de pinho
Dormitorio de Cima
616 – tres armarios de castanho, na parede
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617 – um armario de pinho
618 – um armario de castanho
619 – tres portas de armario
620 – um armario de castanho
Cozinha
621 – uma cadeira de sola dentro de um caixão de castanho
622 – uma pia de pedra
Casa da Procuração
623 – um armario de pinho
624 – uma mesa pequena e banco
625 – um banco de pinho
626 – uma cadeira de couro
627 – um almofariz de pau
628 – sete potes de barro de varios tamanhos
629 – um estrado de madeira de pinho
630 – uma prateleira de pinho
Varanda Escura
631 – um armario de castanho
Quintal e Dependencias do convento
632 – um tanque de pedra
633 – um tanque de pedra com seis lavadouros
634 – uma pia redonda de pedra, com lavadouro
635 – uma pia de pedra quadrilonga
Coberto da Eira
636 – uma caixa de pinho
637 – um carro aparelhado
638 – um jugo dos bois
639 – um arado e grade
640 – duas escadas de mão
641 – um banco de carpinteiro
642 – duas enxadas
643 – um gadanho de ferro
644 – um machado
645 – um cutelo
646 – uma fouce
647 – um forcado de ferro
648 – seis malhos aparelhados
649 – duas padiolas de pinho
650 – uma pia de pedra
651 – uma pia de pedra pequena
Casa dos Criados
652 – uma mesa de pinho com pernas torneadas
653 – duas cadeiras antigas de castanho
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Na Igreja
654 – uma grade de pau preto em volta dos altares da Igreja
655 – um banco de pau preto com assento de couro
656 – dois bancos grandes de pinho
657 – dois bancos de pinho
658 – dois bancos pequenos de pinho
659 – dois confessionarios
660 – cinco estantes de castanho, para missal
661 – cinco arcos de madeira, ordinarios
662 – sete sanefas
663 – quatro escadas de madeira de pinho
664 – dois castiçais de estanho no altar de São Martinho
665 – duas grades de pavilhão, de madeira
666 – uma mesa pequena de pau ferro, na sacristia
667 – uma cadeira de madeira de oleo, com assento de palhinha
668 – uma cadeira de braços com assento de couro
669 – uma cadeira de cadeira ou cardeira (sic) com assento de palhinha
670 – uma estante de castanho, para missal
Na Torre
671 – um relogio na torre [onde? Do lado de fora não parece]
672 – um sino grande
673 – um sino mais pequeno
674 – quatro campainhas
Portaria
675 – duas rodas de castanho
676 – quatro ralos de cobre na parede
ORATORIOS
Coro de Cima
677 – um oratorio de São João, sem imagem
678 – um oratorio de Santa Ana, sem imagem47
679 – um oratorio de Nossa Senhora das Angustias, sem imagem
680 – um oratorio de Jesus, Maria e Jose, sem imagens
681 – um oratorio de S.Bento, pintado a oleo
682 – um oratorio de S.Bernardo, com portas, sem imagem
683 – um oratorio de S.Francisco de Assis, sem a imagem
Grade da Casa Nova
684 – um pequeno oratorio com um quadro a oleo de Nossa Senhora

OBJECTOS DE OURO E PRATA
685 – um calice de prata dourada com pe de metal lavrado
686 – um calice de prata dourada com pe de metal liso
687 – um calice de prata dourada com pe de metal lavrado
688 – um resplendor de prata da Senhora Santa Ana
47
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689 – um resplendor de prata de S.Bento
690 – uma coroa de prata de Nossa Senhora do Rosario
691 – um resplendor de prata do Menino Jesus
692 – um resplendor de prata de S.Jose
693 – um resplendor de prata da senhora Santa Ana
694 – uma coroa pequena de prata
695 – um resplendor de prata de Santa Barbara
696 – um resplendor pequeno do Menino Jesus
697 – um diadema pequeno de Nossa senhora
698 – um turibulo de prata
699 – um purificador com salva de prata para a comunhão
700 – uma naveta de prata com a competente concha
701 – uma custodia de prata dourada
702 – um baculo de prata do Menino Jesus
703 – um baculo de prata de Nossa senhora
704 – um baculo de prata de S.Jose
705 – uma coroa de prata de Nossa Senhora dos Remedios
706 – um resplendor de prata do Menino Jesus
707 – um resplendor de prata de S.Francisco Borgia
708 – uma bandeira de prata de S.João Baptista
709 – um diadema de prata com pedras brancas da Senhora da Soledade
710 – um resplendor de prata do Senhor
711 – um resplendor e uma espada de prata da imagem da Senhora das Angustias
712 – dois resplendores de prata pequenos
713 – um resplendor de São Caetano
714 – uma coroa de prata de Nossa Senhora do Bom Despacho
715 – uma cora de prata de Nossa Senhora do Rosario
716 – um resplendor de prata do Menino Jesus
717 – um rosario de ouro com cruz do Menino Jesus
718 – uma cruz de prata com pedras do Menino Jesus
719 – um cordão de seda de Nossa Senhora do Rosario
720 – dois meios fios de contas de ouro com cruz de Nossa Senhora do Rosario
721 – tres estrelas e um par de botões de prata com pedras de cor
722 – um par de brincos de ouro com pingentes de Nossa Senhora do Rosario
723 – dois broches de ouro de Nossa Senhora do Rosario
724 – um resplendor de prata de S.Jose
725 – um resplendor de prata de São Estanislau
727 – dois diademas de prata de S. João Baptista e de Santa Maria Madalena
728 – um resplendor de prata de Santo Cristo
729 – uma cruz de pau santo com a imagem do Crucificado pintada a oleo
730 – uma arca de pinho
731 – uma bacia de cobre
732 – Armação em talha, de madeira de castanho, dourada e pintada, cobrindo a parte
superior das paredes do coro
733 – dois tocheiros dourados
734 – um frontal de seda verde com ramagens brancas e cor de rosa com galão ordinario
735 – um frontal de seda com ramagem branca em fundo verde com franja de seda
vermelha
736 – um frontal de seda branca e vermelha com galão branco
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737 – um frontal de seda com fio de prata, com franja de prata dourada e cercadura ao
centro
738 – um frontal de tecido de algodão e prata com franja de prata dourada
739 – um frontal de damasco vermelho com galão e franja fina
740 – um frontal de seda lavrada vermelho e branco
741 – um frontal de damasco de seda vermelha
742 – um frontal de tecido de lã crivado da traça
743 – quatro damascos de seda preta dos altares laterais
744 – dois frontais de damasco vermelhos com franja de ouro fino
745 – dois frontais de damasco de seda preta e roxa
746 – onze jarras da fabrica de Viana48
747 – treze jarras da fabrica de Viana
748 – cinco jarras de vidro azul com Santos
749 – um par de jarras de porcelana douradas
750 – um par de jarras de vidro cinzento
751 – um par de jarras de porcelana
752 – duas floreiras grandes
753 – quatro floreiras pequenas
754 – vinte e sete vasos de folha, para flores
755 – uma capa de asperges em damasco de seda branco bordada a ouro
756 – uma capa de asperges de veludo de seda preto com galões dourados
757 – seis estolas e cinco manipulos de damasco
758 – duas pernas de seda cor de vinho
759 – um docel de damasco branco bordado a ouro fino com galão
760 – duas bolsas de corporais
761 – um purificador e salva de prata com o peso de duzentas cinquenta e duas gramas
762 – um par de galhetas de estanho
763 – tres bolsas de corporais
764 – duas palas de seda
765 – um frontal de seda cor de castanho com franja de seda
766 – um frontal de seda branca
767 – um pequeno pavilhão de seda lavrada para servir a comunhão
768 – um pavilhão de seda cor de rosa e ramagens para servir na igreja
769 – uma coberta de retalhos de chita
770 – uma manga de seda de damasco branco e vermelho
771 – um pavilhão incompleto de seda verde e branca lavrada
772 – duas grinaldas e dois ramos de flores artificiais
773 – um pano de veludilho de algodão de cor preta com galão e franja fina
774 – uma cruz de madeira pintada de escuro com um Cristo em metal
775 – seis castiçais de metal, dezoito de pau49
776 – dois tapetes velhos
777 – um lote de ornamentos de papelão
778 – dezasseis ramos artificiais
779- seis castiçais de madeira
780 – um lampada de metal amarelo50
48
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Um deste lote foi para o Museu das Belas Artes (Museu Nacional Arte Antiga)
50
Foi para o Museu das Belas Artes (Museu Nacional de Arte Antiga)

532

781 – dois serafins [estão na capela mor da igreja]
782 – um quadro com valor na capela do Senhor dos Passo
783 – um resplendor de prata com o peso de sessenta e quatro gramas
784 – uma cruz de prata com o peso de vinte e nove gramas
785 – um cordão de ouro com o peso de oito gramas
786 – uma mitra de prata com o peso de trinta e tres gramas
787 – uma garganta com o peso de trinta gramas
788 – uma garganta de prata com o peso catorze gramas
789 – uma garganta de prata com o peso de seis gramas
790 – nove olhos de prata
791 – duas alparcas ou alpercatas de filigrana de prata com o peso de dez gramas
792 – uma pequena fivela de prata e uma pedra com o peso de tres gramas
793 – uma reliquia de ouro em forma de coração com o peso de cinco decigramas
794 – uma reliquia com aro de ouro e uma pedra, com o peso de cinco decigramas
795 – um rosario de contas de vidro enfiadas em fio de prata
796 – um alfinete de ouro com o peso de quatro gramas
797 – doze pendulas com o peso de dez gramas
798 – um vaso de prata no sacrario para as sagradas partículas, com o peso de trezentas
e oitenta e sete gramas
799 – uma ambula de prata para os Santos Oleos com o peso de setenta gramas
800 – um turibulo, naveta e colher de metal amarelo
801 – um veu de custodia, de seda, com galões
802 – um par de brincos de prata com pedras brancas, peso dez gramas
803 – um par de orelhas de prata
804 – um prego de prata com uma pedra engastada
805 – umas fivelas de metal para cinto
806 – um vestido de seda com ramos em fundo vermelho, outro branco, um manto azul
velho e outro branco
807 – um vestidinho de seda, quatro guarnições de galão fino e tres lisas
808 – dois pares de jarras de porcelana
809 – uma peanha em obra de talha
810 – quatro toalhas de comunhão
811 – uma caixa pequena axaroada
812 – uma caixa pequena de xarão preto51
813 – uma caixa redonda de xarão com embutidos de madreperola
814 – uma caixa redonda de xarão
815 – uma peanha
816 – Idem
817 – duas redomas de vidro
818 – duas camisas
819 – quatro castiçais pequenos das credencias
820 – duas credencias fixas no altar mor
821 – tres mochos com fundo de couro
822 – um missal e estante
823 – um quadro a oleo
824 – dois bancos em obra de talha
825 – dois espelhos
826 – um armario de castanho
51
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827 – quatro castiçais de metal amarelo e um de casquinha
828 – um quadro a oleo
829 – dezoito castiçais grandes e quatro pequenos atras da tribuna
830 – quatro ramos grandes e seis pequenos no altar mor
831 – cinco pares de jarras de louças diversas
832 – quatro pares de jarras de louça ordinaria
833 – um missal
834 – uma imagem de S.Joaquim
835 – cinco lampadas de metal amarelo
836 – vinte e uma jarras, nos altares laterais da igreja
837 – treze ramos artificiais
838 – uma cruz em talha da imagem do Coração de Jesus
839 – dezasseis castiçais
840 – um espaldar de castanho
841 – duas maceiras velhas
842 – um armario metido na parede
843 – uma campainha
844 – uma caixa de madeira de caixa
845 – doze alguidares de barro
846 – cinco quadros velhos em madeira e talha
847 – tres caixas velhas
848 – quatro esteiras finas
849 – doze latas para doce, sendo uma de cobre
850 – diversas formas e pertences para doce
851 – algumas caixas com figuras de barro
852 – uma pequena prensa de madeira
853 – uma figura da China (grupo) e um prato com a legenda”lavier” [será laver – lavar,
purificar ?]
854 – quatro caixas e uma cesta com flores
855 – um armario de castanho
856 – um armario de castanho
857 – um lote de flores artificiais
858 – um armario de castanho
859 – Idem
860 – uma escada de castanho
861 – uma cadeira antiga de castanho
862 – uma urna de castanho com talha dourada, para exposição das “Sagradas
Formulas” em capsula [parece ser a que está no Museu da Congregação]
863 – um armario de pinho
864 – um arco com flores
865 – uma toalha de linho com renda
866 – quatro ramos artificiais
867 – uma cruz de madeira dourada
868 – uma almofada de veludilho preto
869 – oito veus pretos de filo de seda
870 – uma vara de levantar excomunhões52
871 – doze peonias artificiais de papel
872 – duas bandeiras de seda lavrada com galão de franja
52
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873 – uma pala bordada a ouro
874 – um caixote de guardar as varas do palio
875 – duas varas dos Serafins
876 – seis varas do palio
877 – um almofadão
878 – um caixote de madeira para os paneiros (sic) [cestos de vime?]
879 – um painel representando a Dominga de Ramos
880 – uma chave de prata presa a uma fita de seda encarnada, com o peso de trinta e
cinco gramas
881 – quatro paineis pequenos
882 – dois paineis grandes
883 – um painel representando o Santo Sudario
884 – uma cruz de pau com um Cristo pintado
885 – um veu de ombros de damasco branco
886 – retalhos de rendas
887 – uma pequena toalha de cambraia e um veu de ouro
888 – uma camisa com rendas
889 – um manto de seda castanho
890 – cinco vestidos de seda de diversas cores
891 – um pano de damasco branco para estante de missal
892 – um pano de damasco vermelho para estante de missal
893 – dois mantos de seda
894 – duas cortinas de lã grandes e uma pequena
895 – seis sanefas de seda roxa com galão amarelo
896 – seis cortinas de seda roxa com galão amarelo
897 – quatro alcatifas velhas
898 – quatro cortinas de seda roxa pequenas
899 – uma tunica de cetim cor de castanho e uma seda roxa
900 – cinco esteiras finas
901 - duas esteiras velhas
902 – um pano de riscado em xadres
903 – onze panos de linho em mau estado
904 – seis funeis de linho [cordões para franzir bainhas]
905 – uma imagem de Nossa Senhora em gesso
906 – uma mesa pequena velha
907 – uma mesa de castanho
908 – um armario de castanho
909 – Idem
910 – Idem
911 – Idem
912 – Idem
913 – Idem
914 – Idem
915 – Idem
916 – Idem
917 – uma cadeira velha
918 – um armario
919 – um armario de pinho
920 – um armario de castanho
921 – uma escada com dois degraus
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922 – um crucifixo de pau
923 – um quadro representando o Anjo da Guarda
924 – uma pa de madeira
925 – cinco crivos de pele
926 - um nicho com a imagem de S.Bento
927 – dois jogos de balanças
928 – um jogo de pesos antigos
929 – nove panos da maceira
930 – quatro sacos de estopa
931 – seis mantas de cobrir a massa
932 – oito gamelas de pau
933 – tres medidas antigas de madeira
934 – uma porção de lenha
935 – cinco tachos de cobre
936 – uma cadeira velha com pregos amarelos
937 – um banco de pinho
938 – quatro funis e diversas medidas para o azeite
939 – diversos utensilios de forno
940 – uma trempe de ferro
941 – um armario de pinho, velho
942 – um armario de pinho, velho
943 – Idem
944 – um armario de castanho, velho
945 – um armario de pinho, velho
946 – um armario de castanho
947 – um armario na parede
948 – uma cama com guardas de madeira e pes torneados de pau castanho
949 – uma mesa ordinaria
950 – um par de tinteiros de chumbo
951 – um armario velho
952 – um banco velho
953 – um banco
954 – uma roda de castanho
955 – um estrado
956 – um fogão de madeira
957 – umas portas de pinho e descansos
958 – uma padiola
959 – um banco de pinho
960 – um armario de castanho
961 – um caixão para carro
962 – um malho rodeiro
963 – um fole de [?]
964 – um lote de tubos de barro para encanamentos
965 – uma caixa de pinho, velho
966 – um almofariz de pedra branca
967 – uma vidraça de um nicho
968 – um vidraça
969 – um armario na parede
970 – uma caixa para esmolas
971 – uma cadeira velha

536

972 – Idem
973 – um banco de madeira com pes torneados
974 – uma cadeira velha
975 – um machado
976 – uma roda na Portaria
977 – um quadro a oleo representando a Virgem
978 – um altar
979 – um par de jarras ordinarias
980 – quinze cruzes de pau, pequenas
981 – um armario pequeno
982 – uma peanha de pau preto
983 – dois raladores e uma lata para o cha
984 – uma colher grande de pau
985 – uma toalha de linho fino com renda
986 – um garrafão pequeno de vidro
987 – um lenço pequeno de seda
988 – uma condeça [condessa – cesta com tampa?] com piramides de madeira para
ramos
989 – dois ferros de engomar, antigos
990 – um bau de couro
991 – uma armario de castanho
992 – uma cadeira antiga com talha
993 – uma cadeira antiga lisa
994 – um armario de pinho
995 – uma portas de armario
996 – um cabide de madeira
997 – uma cadeira de ambulancia
998 – um tocheiro de Nossa Senhora Santa Ana com aparadeira de folha
999 – cirio grosso
1000 – diversas tabuas de estender massa
1001 – diversos rolos de madeira para estender massa
1002 – cinco cestos de varios tamanhos
1003 – tres tabuleiros pintados
1004 – um repuchador para massa
1005 – um cesto com ferros velhos
1006 – duas moletas [deve ser muletas]
1007 – um peso antigo
1008 – duas cadeiras antigas
1009 – um manicordio [um clavicórdio – instrumento de cordas - piano]
1010 – tres imagens de madeira, representando a Sagrada Família53
1011 – tres armarios velhos de castanho
1012 – uma mesa redonda torneada
1013 – uma mesa baixa
1014 – uma cama de bancos
1015 – um armario de pinho
1016 – um tacho de cobre
1017 – Idem
1018 – Idem
53
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1018 A – dois tabuleiros de pinho
1019 – um tabuleiro em talha
1020 – cinco cadeiras
1021 – um cadeirão de encosto
1022 – tres tabuleiros axaroados
1023 – uma mesa pequena
1024 – quatro cadeiras antigas
1025 – uma mesa de pes torneados
1026 - nove medalhões em ouro
1027 – uma cadeira de madeira
1028 – uma maceira, uma mesa e um pequeno armario
1029 – uma cadeira de sola54
1030 – um armario de castanho
1031 – um armario e uma mesa
1032 – tres cadeiras de castanho
1033 – um armario de castanho
1034 – um grupo de azulejos55
1035 – tres selos: sendo um de metal amarelo com as armas do convento, um dito do
mesmo metal com as armas reais, tendo cabo de madeira, e outro de prata com o
monograma IHS, com cabo de marfim56
1036 – uma lampada antiga de metal amarelo57
1037 – Idem58
1038 – dois ferros de engomar antigos59
1039 – um frasco de vidro branco, lapidado60
1040 – uma fechadura com ferrolho, antiga61
1041 – duas disciplinas e varios cilicios62
1042 – uma mesa de pau preto antiga com pes torneados
1043 – uma jarra de porcelana
1044 – um tambor, adufe e ferrinhos
1045 – cinco comodas de prata com o peso de setecentos e sessenta gramas
1046 – um comoda ou serventuario, com seis gavetões, de madeira de castanho
LIVROS – OBRAS LITERARIAS
1047 – Floz Sanctorum
1048 – Misticas Cidade de Dios
1049 – Idem
1050 – Maximas Espirituais
1051 – Vida de São João Baptista
1052 – Espelho Mariano da Mistica Cidade de Deus
1053 – Compendio da Doutrina Cristão
1054 – Memorias da vida e virtude de Soror Joana
1055 – Dos livros de la Madre Teresa de Jesus
54
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1056 – Cartas Directoras
1057 – Arte espiritual da vida cristã
1058 – Exercicio de perfeição
1059 – Peregrinação de Philoteu
1060 – Memorial
1061 – São João Baptista
1062 – Monte Calvario
1063 – Metodo Pratico para falar com Deus
1064 – Manual de [?] meditações
1065 – Consulta Mistica Moral
1066 – Escudo Carmelitano
1067 – Livro de Via Spritus
1068 – Manual da Terceira Ordem de São Domingos
1069 – Viva Jesus
1070 – Espelho de Perfeitos Religiosos
1071 – Combate Espiritual
1072 – Tratado de la oracion e meditacion
1073 – Avisos e reflexões
1074 – Oitavario do Patrocinio de Maria Santissima
1075 – Soliloquios amorosos
1076 – Carta Pastoral
1077 – Relacion de la vida de la venerable madre Soror Maria de Jesus
1078 – Praças da Praça
1079 – Oficium Hebdomador Santae
1080 – Oficio de la Semana Santa
1081 – Oficium Beatae Mariae
1082 – Compendio de exercicios espirituais
1083 – Exercicios de perfecion de virtudes Cristianas
1084 – Summarium Constitutionis
1085 – Dissertação sobre o estado religioso
1086 – Regras da vida virtuosa
1087 – Da heroica vida, milagres del Grande São Francisco de Borja
1088 – Processionarum Monasticum
1089 – Luz e calor
1090 – Cartas directivas e doutrinais
1091 – Compendio da admiravel vida da madre Maria Lado
1092 – Sermão do Padre Antonio Vieira
1093 – Maria Rosa Mistica
1094 – Pratica de Amor de Dios
1095 – Luz de verdades catolicas
1096 – Refeição espiritual
1097 – Epistolas e Evangelhos
1098 – Vida da gloriosa virgem madre Santa Teresa
1099 – Idem
1100 – Compendio de Espiritual Doutrina
1101 – Proprium Sanctorum Ordinis
1102 – Diurnum Monasticum
1103 – Officium Monsticum
1104 – Tratado de la perfecion religiosa
1105 – Manual de exercicios espirituais
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1106 – A afeição de Maria Santissima
1107 – Obras espirituais
1108 – Manual de la vida Cristiana
1109 - -Exercicios de piedade
1110 – Pratica de exercicios espirituais
1111 – Praticas espirituais
1112 – Benedictina Lusitana
1113 – Meditações da Gloriosa Ressurreição de Cristo
1114 – O Arcanjo São Miguel
1115 – Breviarios, vinte e oito exemplares
1116 – Breviarios, doze exemplares
1117 – Meios breviarios, quarenta e seis exemplares
1118 – Meios breviarios, trinta e seis exemplares
1119 – Historia de los benignes milagres
1120 – Nova Florata
1121 – Alma instruida
1122 – Imitação de Cristo
1123 – Divino Oficio
1124 – Psalterium Dispositorum
1125 – Corte Celeste
1126 – Officium Sanctissimmum Coralis
1127 – Exercicios espirituais e lições devotas
1128 – Forma absolutionis
1129 – Livro de ouro ou introdução a vida devota
1130 – Vida de Santa Joana
1131 – Dominio sobre a fortuna e tribunal da razão
1132 – Compendio de indulgencias e devoções
1133 – Reforma do Pecador
1134 – Vida portentora da serva de Deus, Dona Tomasia de Jesus
1135 – Desejos piedosos de uma alma saudosa
1136 – Primeiro maior momento de Deus
1137 – Desempenhos da alma por via de confissencias (sic)
1138 – Convento espiritual
1139 – Domingos de Advento
1140 – Antifonas Romanas
1141 – Vesperas de Cantochão
1142 – Responsos
1143 – Quatro Missais
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OBRAS LITERÁRIAS PERTENCENTES AO MOSTEIRO DE SANTA ANA E
ENTREGUES À INSPECÇÃO GERAL DAS BIBLIOTECAS

Fls. 153/155
Manual da Terceira Ordem de São Domingos – 1 volume
Soliloquios amorosos d’uma alma – 1 volume
Cartas Directivas – 1 volume
São João Baptista – 1 volume
Luz de verdades – 1 volume
Vida de S.Francisco de Borja -1 volume (quatro exemplares, digo dois exemplares)
Epistolas e Evangelhos – 1 volume
Perfeição Espiritual – 2 volume (três exemplares)
Benedictina Lusitana – 1 volume
Vida de Santa Teresa – 1 volume
Imitação de Cristo – 1 volume
Exercicio de Perfecion – 1 volume (quatro exemplares)
Luz e Calor – 1 volume
Vida de Dom Bartolomeu dos Martires – 1 volume
Meditações – 1 volume
Meditações sobre a infancia de Cristo – 1 volume
Meditações sobre a Ressurreição de Cristo
Meditações sobre a Paixão de Cristo – 1 volume
Los libros de la madre Teresa de Jesus – 1 volume (quatro exemplares)
Rimas ----- - 1 volume
Convento Espiritual – 1 volume
Compendio de Musica – 1 volume
Domínio sobre a Fortuna – 1 volume
Historia de los benignes milagros – 1 volume
Pratica del amor de Dios – 1 volume
Introdução a vida devota – 1 volume
Livro de Ouro – 1 volume
Vida da madre Joana de Fremiot – 1 volume
Verdadeiros intretenimentos 1 volume
Pratica de exercicios espirituais – 1 volume
Exercicios de Piedade – 1 volume
Compendio de Espiritual Doutrina – 1 volume
Crsitiana Reformacion – 1 volume (três exemplares)
Compendio da vida de Maria do Lado – 1 volume
Despertador do Amor Divino – 1 volume (dois exemplares)
Obras Espirituais
Cerimonial dos Monges Negros – 1 volume
Carta Pastoral
Folio [?]- 1 volume
Compendio de Doutrina Cristã – 1 volume
Sermões [?] terceira parte – 1 volume
Regras da Vida virtuosa – 1 volume
Desejos Piedosos – 1 volume
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Obras Postumas – 1 volume
Imitação de Cristo – 1 volume
Desempenhos d’Alma – 1 volume
Compendio de Indulgencias – 1 volume
Manual de exercicios espirituais – 1 volume ( dois exemplares)
Da Afeição de Maria – 1 volume
Doutrina Cristã – 1 volume
Obsequio devotissimo – 1 volume
Exercicios espirituais – 1 volume
Vida de São João – 1 volume
Perigrinacion de Philotea – 1 volume
Libro de via Spiritua – 1 volume
Combate Espiritual – 1 volume
Memorial de alguns afectos – 1 volume
Novena de S.Francisco de Sales – 1 volume
Morte Espiritual – 1 volume
Relacion de la vida de Soror Maria de Jesus – 1 volume
Praticas Espirituais – 1 volume
Recopilaçam de Remedios – 1 volume
Regra de Santa Clara – 1 volume
Carta Pastoral 1 folio
Tratado de la oracion – 1 volume
Carta Directiva – 1 volume
Manual de piedosas devoções – 1 volume
Consulta mistica- moral – 1 volume
Escudo Carmelitano – 1 volume
Vida de soror Maria Joana – 1 volume
A voz do povo – 1 folio
Obras – 1 volume
Diferença entre o temporal e o eterno – 1 volume
Gritos del Inferno – 1 volume
Escada mistica de Jacob – 1 volume
Alivio de tristes – 1 volume
Graças da Graça – primeira parte – 1 volume
Setas do Amor Divino – 1 volume
Espelho de Perfeição – 1 volume
Psalmistica monasticum – 1 volume
Meditações – 1 volume
Corte Celeste – 1 volume
Los siete libros de Otavio [?] Josefo – 1 volume
Tratado de la perfeicion religiosa – 1 volume
Dissertação sobre o estado religioso – 1 volume
Primeiro e maior ministro de Deus – 1 volume
Tratado de escrupulos – 1 volume
Mestrado para falar com Deus – 1 volume
Mistica Cidade de Deus – 8 volumes truncados
Idem – 10 volumes truncados
Antiphonarium romanum – 1 volume
Graduale romanum – 1 volume
Divinum monasticum – 36 exemplares
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Breviarium monasticum – 95 exemplares
Propinum Sanctorum – 28 exemplares
Officium M.M.Virginis – 17 exemplares
Officium Hebdomador Sanctae – 14 exemplares
Oficio da Semana Santa – 10 exemplares
Processionarium monasticum – 24 exemplares
Folhetos diversos, especialmente folhinhas de reza do rito beneditino – 226 folios
Livros truncados e incompletos – 44 volumes
Estampa de Santo Antonio
Antifonario em pergaminho – 1 volume
Graduale Romano em papel – 2 volumes
Um maço com musicas diversas
Exercicios espirituais – 1 volume
Ordem como se deve rezar o rosario – 1 folio
Exercicios de piedade para meninos – 1 folio
Livro da Confraria do Rosario – 1 volume
Novena da Ascenção – 1 volume
Acto de Fe – 1 folio
Rendimento da cera da Senhora do Rosario – 1 volume
Officium Hebdomadae Sanctae – 1 volume
Calendario – 2 exemplares
Officium Beatae Mariae – 6 exmplares
Diurnum monasticum – 7 exemplares
Breviarios
Proprium Sanctorum – 12 exemplares
Meios breviarios – 22 exemplares
Processionario – 10 exemplares
“E para constar se lavrou o presente termo que vae ser assignado por todos depois de
ser lido por mim Julio Pereira Vieira, escrivão da fazenda, que o escrevi.”
Seguem as assinaturas
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OBJECTOS ENTREGUES À CONGREGAÇÃO DE HOSPITAL DE VELHOS E
ENTREVADOS DE NOSSA SENHORA DA CARIDADE DE VIANA DO CASTELO
“QUE POR FAZEREM PARTE INTEGRANTE DA IGREJA E DEPENDENCIAS DO
REFERIDO CONVENTO NÃO CONSTAM DO RESPECTIVO TERMO DE ENTREGA
PROVISORIA”

Fls. 182/183
299 – um armario de parede
306 – um dito
307 – um dito
348 – uma pia de pedra
351 – o forro do tecto
353 – sete mesas no refeitorio
354 – uma facha de castanho
357 – um chafariz no claustro
380 – um armario na parede
396 – duas portas de armario na parede
397 - um armario na parede
425 – um dito
426 – um dito
462 – duas portas de armario na parede
516 – seis pedras, suportes das maceiras
523 – uma armação na parede
542 – um armario na parede
591 – uma porta de armario na parede
592 – uma dita
593 – uma dita
594 – duas ditas
595 – duas ditas
596 – duas ditas
597 – uma porta de armario
598 – duas ditas
601 – duas ditas
603 – uma porta na parede
609 – um armario na parede
610 – um dito
611 – duas portas de armario
612 – um louceiro
613 – uma porta
614 – duas ditas
615 – duas ditas
616 – tres armarios na parede
619 – tres portas de armario
622 – uma pia de pedra
632 – um tanque de pedra no quintal
633 – um dito de lavar no quintal
634 – uma pia de pedra de lavar
635 – uma dita quadrilonga
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650 – uma pia de pedra no coberto
651 – uma dita pequena
671 – um relogio na torre
672 – um sino grande
673 – um sino pequeno
675 – duas rodas de castanho na portaria
842 – um armario na parede
947 – um dito
954 – uma roda de castanho
955 – um estrado
976 – uma roda na portaria
995 – umas portas de armario
996 – um cabide numa porta
1006 – duas moletas
1046 – uma comoda na sacristia (esta tem seis gavetões e deve ser a que lá está, mas
havia outra com cinco gavetões que tem o nº313 no inventário, também na sacristia)
Tudo no valor de 303 620 reis
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OBJECTOS ENTREGUES À CONGREGAÇÃO E HOSPITAL DE VELHOS E
ENTREVADOS DE NOSSA SENHORA DA CARIDADE DE VIANA DO CASTELO

Fls. 175/181
2 – tres casulas de damasco branco
3 – duas casulas de seda matizada
4 – duas ditas de veludo encarnado de seda
5 – tres ditas de damasco encarnado
6 – uma dita de damasco roxo
7 – duas ditas de damasco preto de lã
8 – uma capa de damasco roxo
9 – uma casula de damasco de seda preta
10 – uma capa de damasco de seda verde
11 – uma dita de damasco
12 – uma dita de damasco
13 – uma dita de seda preta
14 – um pavilhão de veludilho
15 – um dito de seda branca
16 – um dito de damasco roxo
17 – um pano de estante roxo
18 - um pano de damasco roxo
19 – tres cobertas das cadeiras
20 – vinte e quatro alvas de linho e amitos
21 – cinco sobrepelizes
22 – catorze roquetas
24 – quatro bolsas de corporais e veus
25 – duas ditas de damasco preto e veus
26 – duas ditas de seda matizada e veus
27 – um par de cortinas de cassa branca
28 – vinte e uma pernas de damasco
29 – quatro arcos de damasco vermelho
30 – seis sanefas
31 – cinco frontais de tela de prata
32 – tres cobertas de damasco
33 – duas cobertas de credencia
34 – uma coberta de damasco vermelho
35 – um veu de ombros
36 – dois panos de damasco
37 – tres frontais
38 – um pavilhão branco
39 – um frontal de seda vermelha
40 – cinco cobertas de chita vermelha
42 – quinze sacras
43 – um pavilhão de tela de ouro
44 – uma manga de cruz
47 – uma capa de tela de ouro
50 – um pano de estante
51 – Idem
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52 – Idem
53 – um veu de ombros
54 – um paramento completo
55 – uma casula e duas dalmaticas
56 – um paramento completo
57 – duas dalmaticas de damasco
58 – uma manga de cruz
59 – um paramento completo
60 – um frontal de seda de prata
61 – um pano de veludo
62 – duas casulas de damasco
63 – duas dalmaticas de seda roxa
64 – uma manga de cruz
65 – um pano de estante
66 – um veu de ombros
67 – um pavilhão de seda roxa
68 – quinze cordões das alvas
70 – vinte e quatro toalhas de linho
71 – dez toalhas de linho
72 – noventa panos sanguinhos e purificadores
73 – trinta e seis manisterios
74 – sete mesas de corporais
75 – doze ramos artificiais
76 - um toronete[baldaquino ?]
77 – duas pernas de sanefa
78 – quatro ditas de seda
79 – um pano pequeno
80 – quatro frontais de seda matizada
81 – um frontal de damasco
82 – quatro frontais de damasco
83 – um sanefa e duas pernas
84 – dezasseis pernas de damasco
85 – oito sanefas de damasco
86 – um arco e pernas de damasco
87 – duas pernas de damasco
88 – duas pernas e uma sanefa de damasco
89 – duas pernas de damasco
90 – duas sanefas
91 – duas pernas e uma sanefa
92 – dezasseis pernas de damasco
93 – oito sanefas de damasco
96 – um pano grande de porta
97 – um pano grande de porta
98 – duas pernas de estante
100 – uma manga de cruz
101 – uma umbela
102 – pavilhão de damasco
103 – duas casulas de damasco
104 – dois panos de cortina
105 – uma sanefa
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106 – uma capa pluvial de damasco
107 – um pano de estante
109 – duas bolsas de corporais
110 – um vestido e manto de seda
111 – Idem
112 – Idem
113 – Idem
114 – quatro toalhas de altar
115 – tres camisas de linho
116 – tres saias de linho
117 – tres camisas
118 – duas saias
119 – dois panos de veludilho
120 – seis panos
121 – um manto de cetim
122 – um vestido de seda
123 – um manto de cetim
124 – um vestido de seda
125 – duas toucas de cassa
126 – tres saias brancas
127 – uma caminha
128 – duas toalhas de linho
130 – um vestido de seda
131 – Idem
132 – Idem
133 – tres mantos de seda
134 – duas camisas
135 – duas saias brancas
136 – duas camisas
137 – duas saias
138 – tres vestidos de seda
140 – um manto de seda
141 – um manto de cetim
142 – Idem
143 – uma tunica de cetim
144 – uma tunica de gorgorão
145 – um frontal de damasco
146 – duas capas de seda
147 – dois vestidos de seda
148 – duas toucas de cambraia
150 – duas toalhas
151 – dois laços de seda
152 – quatro lençois
153 – um travesseiro
156 – um crucifixo de metal
157 – um Senhor Crucificado
158 – uma Senhora Santa Ana
159 – um São Bento
160 – dois Serafins
161 – um crucifixo e resplendor de prata
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162 – uma Senhora do Rosario
163 – um São Jose
164 – um crucifixo de marfim
165 – Senhor Jesus crucificado
166 – São João
167 – Nossa Senhora
168 – São Bento
169 – um crucifixo de madeira
170 – Santa Escolastica
171 – Santo Amaro
172 – Santo Agostinho
173 – Santa Ana
174 – Santa Barbara
175 – São Bras
176 – Santo Antonio
177 – um crucifixo de marfim
178 – São Martinho
179 – Senhor Ressuscitado
180 – um crucifixo
181 – um presepio
182 – São João Baptista
183 – São João Evangelista
184 – Santa Escolastica
185 – um crucifixo pequeno
187 – Santo Agostinho
188 – São João Evangelista
189 – São Francisco de Borgia
190 – Senhora da Soledade
191 – Senhora dos Remedios
195 – São João Baptista
196 – São Francisco
197 – Santa Isabel
198 – Senhora das Angustias
199 – São Bernardo
200 – Santa Margarida de Bretona
201 – São Francisco de Assis
202 – São Caetano
203 – Senhor das Chagas
204 – Senhor Crucificado
205 – Santa Rosa de Viterbo
206 – Senhora do Rosario
208 - São Jose
209 – Senhora do Repouso
210 – São Estanislau
211 – São Jose e Nossa Senhora
213 – Santa Liberata
214 – Santa Barbara
215 – uma cabeça de Cristo em pedra
217 – dois anjos
218 – Senhor dos Passos
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219 – Senhora da Soledade
220 – Senhor preso a coluna
221 – Senhor Morto
222 – São João Evangelista
223 – Santa Ana
224 – Santa Maria Madalena
225 – um crucifixo
228 – um quadro (São Bento)
238 – um quadro (São João)
239 – um dito (Nossa Senhora)
240 – um dito (Senhora da Conceição)
241 – quatro ditos com molduras
286 – um dito (Santo Antonio)
287 – um dito (Senhora do Rosario)
288 – um dito (Santo Antonio)
289 – um dito (Senhor da Cana Verde)
290 – um dito (A Anunciação)
293 – quatro ditos (Os Evangelistas)
294 – um dito (Santa Ana)
295 – um dito (Padre Eterno)
296 – um dito (Senhor Preso)
314 – quatro pares de galhetas
322 – sete jarras de louça
323 – seis castiçais de madeira
325 – vinte e quatro castiçais de madeira
326 – doze tocheiros
327 – quatro ditos
341 – setenta e duas cadeiras de castanho [deveriam ser do coro de baixo]
367 – dois oratorios
369 – o tecto com florões de madeira [era do refeitório e passou para o coro de baixo]
409 – um tocheiro
412 – um órgão [deve ser o que está no coro de cima, lacado com “chinoiserie”]
416 – sessenta e oito cadeiras de castanho [deveriam ser do coro de cima]
418 – duas estantes
419 – dois tocheiros
421 – duas portas de armario
449 – quatro bancos de pinho
465 – sete lanternas
467 – quatro lampadas
570 – dois esquifes
572 – um taburno de castanho
654 – uma grade de pau preto
655 – um banco de pau preto
656 – dois bancos de pinho
657 – dois ditos
658 – dois ditos
659 – dois confessionarios
660 – cinco estantes
661 – cinco arcos de madeira
662 – sete sanefas
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663 – quatro escadas de pinho
664 – dois castiçais de estanho
665 – duas grades de pavilhão
667 – uma cadeira de madeira d’oleo
668 – uma cadeira de braços
669 – uma dita de cardeira [?]
670 – uma estante de castanho
675 – quatro ralos de cobre
679 – um oratorio
680 – um dito
682 – um dito
683 – um dito
685 – um calice de prata dourada
686 – um dito, idem
687 – um dito, idem
688 – um resplendor de prata
689 – um dito
690 – uma coroa de prata
691 – um resplendor de prata
692 – um dito
693 – um dito
694 – uma coroa
695 – um resplendor
696 – um dito
698 – um turibulo
699 – um purificador e salva de prata
700 – uma naveta e colher de prata
701 – uma custodia de prata dourada
705 – uma coroa de prata
706 – um resplendor de prata
707 – um dito
708 – uma bandeira de prata
709 – um diadema de prata
710 – um resplendor de prata
711 – um dito e espada de prata
713 – um dito de prata
714 – uma coroa de prata
715 – uma dita
716 – um resplendor de prata
724 – um dito
725 – um dito
726 – um diadema de prata
727 – um dito
728 – um resplendor de prata
729 – uma cruz de pau santo
732 – armação de castanho em talha
733 – dois tocheiros
736 – um frontal de seda
737 – um dito
738 – um dito de tecido de algodão e prata
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739 – um dito de damasco
740 – um dito de seda
741 – um dito de damasco
742 – um dito de tecido de lã
743 – quatro ditos de damasco
744 – dois ditos de damasco
745 – dois ditos de damasco de seda
750 – um par de jarras de vidro
756 – uma capa de asperges
757 – seis estolas e cinco manipulos
758 – duas pernas de seda
759 – um docel de damasco
760 – duas bolsas de corporais
761 – um purificador e salva de prata
318 – um vaso de estanho [confere ainda que fora do sítio – vaso para comunhão]
763 – tres bolsas de corporais
764 – duas palas de seda
765 – um frontal de seda
766 – um dito
768 – um pavilhão de seda
769 – uma coberta
770 – uma manga de cruz
771 – um pavilhão de seda
772 – duas grinaldas e dois panos
773 – um pano de veludilho
774 – uma cruz de madeira
775 – cinco castiçais de metal e dezoito de madeira
778 - dezasseis ramos
779 – seis castiçais de madeira
781 – dois serafins
782 – um quadro
783 – um resplendor de prata
784 – uma cruz de prata
786 – uma mitra de prata
787 – uma garganta de prata
788 – uma dita
789 – uma dita
798 – um vaso de prata
799 – uma ambula de prata
800 – um turibulo, naveta e colher de metal
801 – um veu da custodia
806 – um vestido de seda e outro branco e dois mantos
810 – quatro toalhas
815 – uma peanha
816 – uma dita
818 – duas camisas
819 – quatro castiçais de credencia
820 – duas credencias
821 – tres mochos
822 – um missal e estante
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823 – um quadro a oleo
824 – dois bancos
825 – dois espelhos
826 – um armario de castanho
827 – quatro castiçais de metal e um de casquinha
828 – um quadro a oleo
829 – vinte e dois castiçais
830 – dez ramos
831 – cinco pares de jarras
836 – treze jarras
837 – treze ramos
838 – uma cruz em talha
862 – uma urna de castanho
867 – uma cruz de madeira
868 – uma almofada
869 – oito veus pretos de filo de seda
879 – um painel – Dominga de Ramos
880 – uma chave de prata e uma fita
881 – quatro paineis
882 – dois ditos
883 – um dito - Santo Sudario
884 – uma cruz de madeira
885 – um veu de ombros
886 – uns pedaços de renda
887 – uma toalha e veu de cambraia
888 – uma camisa
889 – um manto de seda
890 – cinco vestidos de seda
891 – um pano de damasco
892 – um dito
893 – dois mantos de seda
894 – duas cortinas de lã
895 – seis sanefas de seda
896 – seis cortinas
898 – quatro cortinas
899 – uma tunica de cetim e outra de seda
904 – seis funeis de linho
910 – um armario
922 – um crucifixo de madeira
967 – uma vidraça
968 – uma dita
969 – um armario
970 – uma caixa para esmolas
148 – dois mantos de seda
318 – um vaso de estanho - sem efeito [estava repetido]
324 – seis castiçais
575 – quatro castiçais
581 – dois castiçais
677 – um oratorio
833 – um missal
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834 – uma imagem
839 – dezasseis castiçais
846 – cinco quadros
864 – um arco com flores
866 – quatro ramos
871 – doze peonias artificiais
924 – uma pa de madeira
980 – quinze cruzes
984 – uma colher de pau
O valor total foi de 2 866 760 reis (dois contos oitocentos e sesenta e seis mil setecentos
e sessenta reis)
Encarregado do Inventário – Júlio Pereira Vieira

554

RELAÇÃO DOS OBJECTOS DO MOSTEIRO DE SANTA ANA DE VIANA DO
CASTELO ENTREGUES PARA O MUSEU DA ACADEMIA DE BELAS ARTES
DE LISBOA
Fl.184/185
1034 – um grupo de azulejos
362 – uma cadeira de braços
366 - uma caneca de louça de Viana
361 - uma grade de pau preto
780 - uma lampada de metal
207 - uma imagem
212 - uma dita de marfim
1040 – uma fechadura e ferrolho
870 - uma vara de dar excomunhão
1039 – um frasco de vidro lapidado
734 - um frontal de seda
812 - uma caixa de xarão
46 - uma casula, estola, etc.
48 - um palio de tela de ouro
45 - um veu de ombros
755 - uma capa de asperges
89 - seis pernas de damasco
129 - um frontal de seda
139 - um manto de seda
767 - um pavilhão de seda lavrada
108 - um veu de ombros
28 - uma perna de damasco
546 - um tinteiro de louça de Viana
345 - sete jarras, idem
746 - uma dita, idem
1035 – tres selos de metal e prata
415 - tres baculos de madeira
410 - uma mesa de vinhatico
1010 – tres imagens
1036 – uma lampada de metal amarelo
470 - quatro pratos de louça de Viana
484 - um tabuleiro
487 - um dito
350 - um pulpito de castanho
215 - uma imagem
355 - umas armas de castanho em relevo
352 - uma moldura em talha
1037 – uma lampada de metal
1038 – dois ferros de engomar
775 - um castiçal de metal
1041 – duas disciplinas e cilicios
328 - as portas de um armario
522 - um banco de couro
257 – um quadro
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681 – um oratorio
271 - um quadro
678 - um oratorio
1024 – tres cadeiras de couro
1029 – uma cadeira de sola
Total 694 250 reis (seiscentos e noventa e quatro mil e duzentos e cinquenta reis)
O Encarregado do Inventario Julio Pereira Vieira
Foram entregues a uma ex-pupila Antonia Leopoldina Gomes de Sousa, “em
conformidade com o officio da Direcção Geral dos Próprios Nacionais,de 23 de Abril
de 1896, Livro 58 [?], processo numero 363, 2ªRepartição”
192 – uma imagem pequena – Senhor dos Passos
193 – uma dita – Santa Efigenia
194 – uma dita – São Cibrão63
no valor de 3 500 reis (tres mil e quinhentos reis)

63

S.Cibrão é lugar da freguesia de Andrães do distrito de Vila Real, cujo padroeiro é Santiago. No
entanto pensamos que neste caso a invocação deriva da Galiza, onde por todo o Verão (Junho/Setembro)
se realizam festividades em honra daquele santo, ligadas à criação do gado com “curros” e laçamento de
cavalos selvagens. A discrepância de tratamento das festividades entre Portugal e a Galiza e a existência
de tal culto em Viana, provam a influência desta região espanhola no Alto Minho português.
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OBJECTOS ENTREGUES À REPARTIÇÃO DA FAZENDA DISTRITAL DE
VIANA DO CASTELO
Fl.186
343 – um armario de castanho
384 – um armario de pau caixa
394 – um armario grande de castanho
398 – uma mesa de castanho antiga
399 – uma dita redonda com abas
405 – um armario de castanho
417 – um armario de castanho
Tudo no valor de 51 900 reis (cinquenta e um mil e novecentos reis)
10 Setembro de 1895
O Encarregado do Inventário Julio Pereira Vieira
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DOCUMENTO 6
1577,……, Braga
SUMÁRIO
Livro da Fundação do Mosteiro de São Bento de Viana
Treslado feito em Braga
Notas - Este Códice é de pequenas dimensões (menor que A4), tem capa de pergaminho
e foi escrito por diversas mãos em vários tempos. Tem dois pares de atilhos de
pergaminho. Na capa: “Treslado de autos contra os Padroeiros do convento de S.Bento
de Vianna que a Donna Abbadeça lhes moveu, em 1573
Extrahido em Braga em 1577
F.Guerra”
Na contra capa do Livro diz – “LIVRO DA FUNDAÇÃO DESTE CONVENTO”

A numeração foi estabelecida, pensamos, por Luís Figueiredo da Guerra que incluiu
igualmente um índice escrito num pequeno fragmento de papel que ficou avulso.
A transcrição segue a forma apresentada – texto corrido. Os vários temas foram
separados por F.da Guerra no referido indice.
As primeiras 20 folhas estão em letra completamente diferente, assim como parte da
última e a Errata1.
Ressalvamos aqui que parte do documento está escrito em latim e para evitar
demasiados erros não transcrevemos, apenas o fizemos para fragmentos inseridos no
decorrer do texto português.

FONTE: AMVC, Fundo não classificado de Luís Figueiredo da Guerra.

1

Esta denominação foi atribuída por nós para simplificação de leitura, porque a parte final da última folha e o seu
verso têm anotações referentes a modificações e/ou alterações no decorrer do texto, assinalando-as nas respectivas
folhas, tal como se de uma Errata se tratasse.
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INDICE
“Libello das freiras de S.Bento
Resposta dos Padroeiros
Consultas
Certidões
Instituição do Mosteiro
Bulla da Fundação
Carta do Cardeal Infante
Instrumento Judicial dos Padroeiros
Consentimento dos Padroeiros
Procuração
Bulla de anexação da Igreja Tamel
Certidão de anexação da Igreja de Outeiro
Procuração das Freiras de S.Bento
Procuração das Visitações
Sobre a venda dos logares
Visita do Doutor Visitador ao Mosteiro
Questionário às Freiras requerido pelos Padres
Depoimentos
1 – Janebra da Conceição abbadeça
2 – Izabel de Melo – prioreza
3 – Ana do Salvador – sub-prioreza
4 – Madre Maria de S.Miguel
5 – Madre Suzana do Espirito Santo
6 – Madre Perpetua de S.Tiago
7 – Catarina da Madre de Deus
8 – Conceição (ou Catarina) de Jesus – freira professa
9 – Madre Joana de S.Paulo
10 – Maria Izabel do Presepio
11 – Izabel de Santo Antonio
12 – Madre Beatriz da Saudação
13 – Madre Vitoria de S.João
14 – Doutor Simão Francisco – phisico
15 – Pe.João Domingos – capellão
16 – Leonor de S.Tiago
17 – Madre Maria de Santa Escolastica
18 – Madre Maria de S.Jeronymo
Capitulo da Visitação de D.Andre de Noronha em 1557
Depoimentos dos padroeiros
1 – Affonso de Barros Rego- padroeiro
2 – Cosme Souza
3 – Balthazar da Rocha Oliveira
4 – Diogo Barboza Belinho
5 – Balthazar da Rocha Maciel
6 – Pero da Rocha Pimentel
7 – Antonio da Rocha Paes
8 – Balthazar Barros – padroeiro
9 – João d’Abreu Soares - padroeiro

1vº
8vº
13
19
23vº
40
55
57
61vº
63
66vº
68vº
71vº
78vº
78vº
89
92
94
99
101vº
104
105
106vº
106vº
107
108
108
109
109vº
110
111
111vº
112
112vº
113vº
114
115vº
116
117
118vº
122vº
123vº
126vº
127vº
129vº
131

559

10 – Francisco Pires Caminha
11 – João d’Abreu – padroeiro
12 – Diogo Barboza da Rocha – padroeiro
13 – Bento do Rego
14 – Diogo da Cunha – padroeiro
15 – Doutor Antonio da Rocha – padroeiro
16 – Diogo Barboza da Rocha, o Velho
17 – Theodozio Machado
18 – Leonor da Rocha viuva de Domingos Rocha
19 – Guaspar da Rocha Peixoto
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Fl.1
“AUTO DE APRESENTAÇÃO2
de hûa pittição que a abbadeça do mosteiro e convento3 de São Bento aprezentou ao
reverendo senhor Diogo de Payva d’Andrade, vizitador e conservador “auctoritate
appostolica” do dito mosteiro estando e continuando o auto da vizitação do dito
mosteiro
Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil quinhentos septenta e tres
annos, aos treze dias do mez de Julho do dito anno, na muito notavel villa de Viana e
foz do Lyma no mosteiro do gloriozo padre São Bento que he sito no arabalde da dita
villa dentro na igreja delle e grade do coro de baixo do dito mosteiro, estando ahi
aprezente o muyto reverendo senhor Diogo de Payva d’Andrade, arcediago do Couto na
Sancta See de Bragua, vizitador e conservador “auctoritate appostollica” do dito
mosteiro, elleito e deputado pellos muyto magnificos senhores padroeiros do dito
mosteiro, continuando o acto da vizitação do dito convento em que estava, ahi perante
elle dito senhor vizitador pareceo a senhora Janebra da Conceição abbadeça do dito
mosteiro e convento e lhe aprezentou a pitição ao diante escripta, requerendo a elle dito
senhor que como vizitador e conservador do dito mosteiro e convento e juiz que era das
differenças que avia antre o dito mosteiro e padroeiros
Fl.1vº
delle julguasse elle dito vizitador por sentença o que elles ditos padroeiros erão
obriguados ao dito mosteiro como mais larguamente ella e em nome de todo o convento
pedia em sua pitição a qual pitição o ditto senhor vizitador tomou e em ella pos ho
despacho e mandou a mii escrivão a autuasse e ajuntasse as certidões em seu despacho
contheudas que mandava se dessem e juntas, de tudo desse vista aos procuradores dos
senhores padroeiros pera requerere sua justiça, Guaspar Vellozo escrivão da vizitação
ho escrevii.

Pittição
Muyto Illustre Senhor. Dizem a abbadeça e relligiozas do mosteiro de São Bento desta
villa de Vianna que os padroeiros fundadores do dito mosteiro não acabão de comprir
com as obriguaçoes que conforme a Bulla e direito ter este convento, e pois hora Nosso
Senhor foi servido que vossa merce estivesse elleito pera as detriminar pede a vossa
merce e requere da parte de Nosso Senhor e das necessidades desta caza e julgue por
sentença que elles padroeiros são obriguados a comprir todas as couzas abaixo
declaradas e a sentença que sobre isso der a dee tambem a sua devida execução e as
obriguações que tem os padroeiros à caza são as seguintes:
Fl.2
Item – que acabem de prefazer o mosteiro com duas crastas acabadas e cerqua com agua
dentro e dous choros forados com suas cadeiras; hum dormitorio mais tambem forado; e
que forem os outros dous que estão feitos e tudo o mais que pelo auto se fez das
offecinas desta caza constar que nella falte pera de tudo ser perfeita e acabada.
2

Este titulo está em letra desenhada e a primeira letra, o A apresenta-se como uma iluminura, embora não
polcroma´.O canto superior direito desta folha foi destruído, talvez pelo uso mas não afectou a leitura do texto,
naquele local.
3
A utilização daquilo que parecem ser sinónimos é necessária porque os termos aqui não são tomados como uma e a
mesma coisa. Assim mosteiro é a parte física construída, enquanto convento é o conjunto da comunidade vivente que
nele habita.
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Item – que provejão o coro de livros de canto e de rezar.
Item – que dotem ao dito mosteiro sufficientemente sustentação pera as cincoenta
relligiozas que os ditos padroeiros allii aprezentarão conforme a Bulla que elles
impretarão por quanto essa pouqua fazenda que este convento tem, toda he de dotes
doutras relligiozas que não são de padroeiros e daquelas que algûas pesoas anexarão ao
dito convento pera ho qual lhe tomarão muitas relligiozas de graça sem dote, algûas por
parecer e conselho delles padroeiros e a igreja que o Deão de Bragua anexou que rende
corenta mil reis e lhe tomarão por isso a oito sobrinhas e Santa Locaia de Tamel que
anexou Jorge de Miranda para que lhe tomarão tres molheres e mais estas igrejas não
estão “in perpetum”4 e acabandosse ficava a caza sem nada e como as relligiozas
aprezentadas pelos padroeiros se sustentão dos dotes das outras freiras todas, padecem
muitas necesidades e morem de fome como vossa
Fl.2vº
merce podera saber por todas as relligiozas desta caza.
Item – que mande que vedem a agoa do mar que não entre no mosteiro e que mais5
vezes no Inverno andao nelle a nado e cheguão as vezes a agua a lhes levar o pão do
forno;
Item – que deem ornamentos pera a igreja comvem a saber: retabollo, cruzes, callices,
pontifficais, livros que tee aqui nada tem dado, e tudo o que serve derao as religiozas de
trabalho de suas mãos e comprarão as abbadeças do dote das outras relligiozas que não
são dos padroeiros.
Item – que ajao por bem que o mosteiro erde as legitimas e que possao requerer e aver
os dos padroeiros defuntos pois tal he contra dereito e justiça.
Item – que os cento e sesenta mil reis que a filha de Francisco Fernandez trouxe de dote
e outros da dos de Ines de São Miguel filha de Illena Cirne e de João Ribeiro os tornem
os padroeiros ao convento pois os guastarao no mosteiro que elles padroeiros erao
obriguados a fazer a sua custa e isso mesmo o que por boa conta se achar que elles ditos
padroeiros guastarao nas obras do dito mosteiro do dote das filhas de Antonio
Fernandez Vespaziano e de Fernão Roiz Pereira, protestando que tudo o mais que
entenderão que os padroeiros são obriguados a dar ou fazer a esta caza o requererão a
seu tempo
Fl.3
sem a sustentação que pedem pera estas cincoenta relligiozas aprezentadas pelos
padroeiros ha de ser doze mil reis de juro a cada hûa ou propriedades que os valha e
quanto esta caza tem muitas obriguaçoes; paguamos a cinco capellaes ao viguario d’
Outeiro dez mil reis, ao viguario de Santa Locaia oito mil reis, ao de Coina seis mil reis
ao de Gundar seis mil reis, ao capellao da caza sete mil e quinhentos reis, ao fizico
quatro mil reis e vinte alqueires de pão, ao sangrador vinte alqueires de pão.
Item – soldadas e vestidos de serviço do mosteiro que montarão cada anno quinze mil
reis.
Item – quoatro mil reis do siminário que se paguarao das igrejas6.
Item – ornamentos pera todas as igrejas que se mandão poer por vizitaçao que montão
cada anno muyto e outros guastos que se verão nas contas da madre abbadeça.
4

Na realidade a anexação perpetua só aparece no século XVIII. Entretanto as religiosas disputaram os rendimentos
de Vila Mou e Outeiro durante muito tempo com os dominicos de S.Domingos, ganhando a demanda em 1721.
5
Temos dúvidas embora faça sentido.
6
Pensamos que esta alínea diz respeito a uma quotização que aparece nos livros de receita/despesa destinada ao
Seminário de Braga
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Pedem a vossa merce e requerem que como vizitador e conservador desta caza e
convento e juiz que he das differenças que he antre a dita caza e padroeiros por vertude
de hûa obriguaçao que elles sobreditos fizerao a vossa merce de estarem pelo que vossa
merce detreminase em todas suas differenças, julgue por sentença que elles padroeiros
são obriguados e a dee a sua devida execusão como dito tem
Fl.3vº
e receberão merce e justiça, abbadeça Janebra da Conceição, Izabel d’Araujo prioreza,
Anna do Salvador, Suzana do Espírito Santo.
Despacho
Passe o escrivão da caza elleito pelos padroeiros certidão dos livros de receita e
despeza, dos mordomos e thesoureiro de como se despenderão os dotes contheudos na
pitiçao atras os quais se acostem a esta pitiçao e com isto se dee vista aos procuradores
dos padroeiros, em Viana quinze de Julho mil quinhentos septenta e tres e respondão em
tres dias – Andrade.
Certidão do dinheiro que recebeo Fernão Roiz Pereira do dote de sua filha
Certefico eu Diogo Barboza da Rocha escrivão que hora são por elleiçao dos senhores
padroeiros do mosteiro do glorioso padre São Bento sito nesta villa de Viana no
arabalde della, que he verdade que num livro da receita do dito mosteiro do dinheiro que
lhe pertencia, as folhas sesenta volta, caregua sobre Fernão Roiz Pereira que recebeo
como mordomo do dito mosteiro que foi elleito auzencia d’outro, as verbas de
recebimento de que ho treslado he o seguinte – hade dar o dito Fernão Roiz ao dito
mosteiro e abbadeça e convento e mordomos que estaa obriguado a dar hum
Fl.4
contrato que fez com os padroeiros e abbadeça ao tempo que meteo sua filha em o dito
mosteiro cento e sesenta mil reis que tantos deve pella dita obriguaçao são cento e
sesenta mil reis; mais recebeo o dito Fernão Roiz treze mil e quoatrocentos reis de
Cosme de Souza que devia ao mosteiro; são os que recebeo quatorze mil e
quoatrocentos reis; mais recebeo o dito Fernão Roiz de Francisco da Rocha Caminha de
resto de hûa conta que recebeo de Antonio Ribeiro tres mil e quinhentos reis são os que
recebeo, tres mil e quinhentos soma em todo este recebimento como parece pellas
adições, cento e sesenta e seis mil e novecentos reis e asi mais estaa careguado no livro
da despeza da dita caza o guasto que nella fez o dito Fernão Roiz Pereira, as folhas
cento e dezanove volta; e comesa a primeira adição em sete de Outubro de sesenta e
sete, paguou o dito Fernão Roiz a João Domingues7, a Pero Carvalhido e a seus
companheiros dez mil e quinhentos e corenta reis por a obra do dormitorio e refeitorio e
escada e portas e almarios pera livros como consta dos cadernos que dos teem(sic) são
os que paguou dez mil quinhentos e corenta reis e asi outra adição que diz em quatorze
do dito mez pagou a Fernão Pirez pedreiro quinze mil e quinhentos e trinta reis por o
ladrilho do refeitorio e reboquar o dormitorio
Fl.4vº
e doutras mais obras que no dito mosteiro fez como consta de seu conhecimento e da
conta que diso deve e asi outra que diz em vinte e quoatro de Fevereiro de sesenta e oito
7
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pagou o dito Fernão Roiz a Balthazar Luís o dourador de Bragua vinte mil e seiscentos
reis de resto das grades que fez pera o dito mosteiro da portaria do coro de bayxo e asi
outra que diz em sete de Novembro pagou o dito Fernão Roiz quinze mil reis a
Domingos Barboza Bellinho pera dar a Antonio Estevez que lhe devia do campo do
mosteiro que se lhe desapenhou e asi outra que diz guastou o dito Fernão Roiz em
taboado e madeira e ripes e com sinaes de saradores que sarao a dita madeira que se
guastou no dito mosteiro segundo mostrou por conhecymentos em seu rol vinte e hum
mil e quoatrocentos e corenta e cinco reis e asi outra que diz pagou o dito Fernão Roiz
cinco mil e quoatrocentos e sesenta e oito reis de preguadura e ferolhos da grade e
doutras portas e doutras obras de que se fizerão segundo mostrou por conhecymentos e
por seu canhenho que mostrou o dito e asi outra que diz pagou o dito Fernão Roiz por
baro, careta e pedra e carettos que se guastou na obra segundo mostrou por seu
canhenho mil e novecentos e sesenta e cinco reis
Fl.5
e asi outro que diz pagou o dito Fernão Roiz aos officiais que fizerão as taipas d’adegua
e refeitorio e algûns jornais de pedreiros que andarão nos telhados e outras obras
meudas como se pode ver por seu canhenho dous mil e seiscentos e corenta reis e asi
outra que diz pagou o dito Fernão Roiz pellos panos dos vestidos da porteira e dos
moços e moças do mosteiro e feitios delles como se podia ver por seu canhenho quoatro
mil e seiscentos e trinta reis e asi mais outra que diz deu em despeza o dito Fernão Roiz
que guastava nas vezes que fora a Bragua em despeza de sua pesoa e allugueres de besta
e despezas de moço e de pescado que levava pera dar laa aos officiais tres mil e
setecentos e corenta reis e asi outra verba que diz pagou o dito Fernão Roiz de quando
das grades de Darque atee o mosteiro e de carvão pera os forçarem e do comer do
mestre que as fez oitocentos e quatorze e asi mais deu em despeza o dito Fernão Roiz
que guastara em dez covados de ollanda8 pera o bispo de Lamego e de ho homem que
lhe levou que custou quoatro mil e oitocentos reis e do homem seiscentos e corenta reis
e de hûa piquena defiza9 pera o vizitador e de hum homem que lha levou dous mil e
seiscentos e sesenta reis
Fl.5vº
e dos dous baris de conserva e de duas caixas de marmellada mil e oitocentos reis;
monta tudo nove mil e novecentos e dez reis como se vera por seu canhenho pello
meudo; e asi outra que diz deu o dito Fernão Roiz a abbadeça dez alqueires de trigo e
duzentos e trinta e dous alqueires de centeio comprados a diversos preços,como se vera
pello canhenho, monta dezasete mil e quoatrocentos e treze reis e asi outra que diz que
de huns trellados de hûas Bullas que mandou a Bragua e de hum pouquo de piscado
pera o mosteiro duzentos e sesenta reis e asi outra que consta se dar Andre de Padilha
pera olear as grades do mosteiro oitocentos reis e asi outra que diz dar abadeça o dito
Fernão Roiz por hum conhecymento que aprezentou, seis mil e novecentos e corenta e
asi outra que diz guastar o dito Fernão Roiz de corenta canadas d’azeite que dera ao
convento, quoatro mil reis; as quais adições dezasete somão cento corenta e hum mil e
cento e onze reis como dellas em dos ditos livros melhor se pode ver a que ao todo me
reporto e por asi10 passar na verdade pasei esta certidão dos ditos livros sobre o que
tocava a Fernão Roiz Pereira por mo mandar o illustre senhor Diogo de Payva
d’Andrade arcediago do Couto na Sancta See de Bragua e vizitador e conser
8
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10
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Fl.6
vador do dito mosteiro, feita aos quatorze dias de Julho de mil quinhentos e sesenta e
tres annos, tabelião, Barboza da Rocha.
Dote da filha de Francisco Fernandez
Certefico eu Diogo Barboza da Rocha escrivão que hora sao por elleiçao dos senhores
padroeiros do mosteiro do Gloriozo Padre São Bento sito no arabalde desta villa de
Viana que he verdade que na conta dos cento e sesenta mil reis da entre […(?)]11
guardados e que Affonso Vas Bacellar fez por a de Francisco Fernandez, se acha serem
recebidos desta maneira: doze mil reis por hûa adição que recebeo Francisco da Rocha
Caminha que então servia de mordomo e asi recebeo João d’Abreu que servia de
mordomo ao tempo, sesenta e dous mil seiscentos e trinta reis em dinheiro de contado
por cinco adições e asi mais recebeo Bento Roiz de [?] madeira pera as obras do
mosteiro seis mil e novecentos reis que tambem fazem por conta de João d’Abreu e asi
vinte e hum mil cento e vinte reis pera as grades do coro de baixo e dos caretos deste
ferro trezentos e cincoenta reis e a Balthazar Alverez dez mil reis à conta das mesmas
grades e ao mesmo seis mil reis a mesma conta das grades e à dona abbadeça do dito
mosteiro
Fl.6vº
cinco mil reis por outra adição; e asi pagou por outra adição a Fernão Pirez à conta das
obras que faria no dito mosteiro vinte e seis mil reis o que tudo soma os ditos cento e
sesenta mil reis do dito dote e por asi estar num papel, que o livro de receita estava pela
letra de Francisco da Rocha Caminha, asinado por elle e por João d’Abreu e Pero
Machado, pasei esta certidão ao qual me reporto por ma mandar pasar o illustre senhor
Diogo de Paiva d’Andrade arcediago do Couto na Sancta See de Bragua e vizitador e
conservador do dito mosteiro, feita aos quatorze dias do mes de Julho de mil quinhentos
e septenta e tres annos; tabelião, Barboza da Rocha.
Do dote das filhas de Antonio Fernandez Vespaziano
Certefico eu Diogo Barboza da Rocha escrivão que hora sao por elleição dos senhores
padroeiros do mosteiro do Gloriozo Padre São Bento sito no arabalde desta villa de
Viana que he verdade que pelo livro de receita consta areccadar por hûa verba João
d’Abreu que estaa no dito livro, às folhas cincoenta e sete de Balthazar Gonçalvez
corenta mil reis à conta de septenta mil reis por que forao vendidas hûas cazas que forão
de Antonio Fernandez
Fl.7
Vespaziano e asi mais por outra adição consta da dita fazenda do sobredito receber o
dito João d’Abreu vinte e dous mil reis de hûa caza dos asouges vendida a hûa filha de
Maria Gomes Viana e asi por outra adição no dito livro consta receber Pero Machado de
Balthazar Gonçalvez trinta mil reis de resto da dita caza que se lhe venderão e a despeza
do dito dinheiro se podera ver pellas contas que João d’Abreu e Pero Machado deste
dinheiro e doutro mais e por asi passar na verdade como dos ditos livros melhor se pode
ver, a que me reporto em todo pasei esta certidão por mo mandar o muii illustre senhor
Diogo de Paiva d’Andrade vizitador e conservador do dito mosteiro, feita aos quatorze
dias do mes de Julho de mil quinhentos e septenta e tres annos. Tabelião, Barboza da
Rocha.
11

A expressão só fará sentido se for “entrada”.

566

Aos quatorze dias do mes de Julho de mil quinhentos septenta e tres annos mo forão
dadas as certidões atras, por Diogo Barboza escrivão dos senhores padroeiros do
mosteiro de São Bento e as ajuntei aqui a esta pitiçao atras e de tudo deii vista ao doutor
Antonio da Rocha procurador dos ditos senhores padroeiros conforme ao despacho do
senhor vizitador, Guaspar Velloso escrivão da vizitaçao ho escrevii.
Vista ao doutor Antonio da Rocha a quatorze de Julho
Auto d’aprezentaçao de hûa pittiçao que aprezentou a abbadeça do mosteiro de São
Bento de Viana ao reverendo senhor Diogo de Paiva d’Andrade vizitador e conservador
do dito mosteiro, vizitando o convento delle.
Fl.7vº
Anno do nascymento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil quinhentos septenta e tres
annos aos quinze dias do mes de Julho12 do dito anno na muito notavel villa de Viana e
foz de Lima, dentro na igreja do mosteiro do Gloriozo Padre São Bento que he sito no
arabalde da dita villa, à grade do coro de bayxo, estando ahi prezente o muito reverendo
senhor Diogo de Paiva d’Andrade arcediago do Couto na Sancta See de Bragua,
vizitador e conservador “auctoritate appostollica” do dito mosteiro continuando o auto
da vizitação em que ainda estava, ahi perante elle dito senhor pareceo a senhora
abbadeça Janebra da Conceição do dito mosteiro e aprezentou ao dito senhor a pitição
ao diante escripta pedindo a elle senhor lhe fizesse justiça a qual pitiçao o dito senhor
tomou e nella por hum despacho, que se ajuntasse aos autos e se desse vista às partes
como consta do dito despacho e juntei a dita pitiçao aos autos deii vista aos
procuradores dos senhores padroeiros, Guaspar Vellozo ho escreveu.
Pettição
Illustre senhor
Dizem a abbadeça e
Fl.8
relligiozas do mosteiro de São Bento desta villa de Viana que allem da pitiçao que a
vossa merce tem feita sobre as obriguaçoes que os padroeiros tem a esta caza com as
quoais não tem comprido, pedem e requerem a vossa merce da parte de Nosso Senhor
lhes mande que tambem paguem ao convento juntamente com o mais que dito tem, hûa
orta que Diogo da Cunha deu a esta caza em dote com sua filha Caterina de São
Bernardo e para isso se saiba o preço em que foi dada, a qual orta estaa na segunda
crasta e asi tambem outro pedaço de orta que se comprou a Diogo da Costa em preço de
dezaseis ou dezoito mil reis que tambem estaa na segunda crasta e tambem outro pedaço
de orta que se trocou com outra orta do dote das filhas de Antonio Fernandez
Vespaziano, mais vinte e dous mil reis que o dito Diogo da Costa deu em dinheiro, que
se guastarao nas paredes da segunda crasta, que elles tudo erão obriguados a fazer à sua
custa por ser pera clausura do mosteiro e por que isto e o mais que dito tem estão
devendo ao convento; pedem a vossa merce lhes faça justiça e mande que paguem.
Despacho
Ajuntesse aos autos e desse vista às partes que respondão dentro nos tres dias, a quinze
de Julho, Andrade.
12
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Fl.8vº
Vista ao doutor Antonio da Rocha a dezaseis de Julho de 73
Resposta dos padroeiros
Muii illustre senhor. Veja que o chamado libello aprezentado em nome das relligiozas
de São Bento somente vem asinado por quoatro, passando as professas de sesenta; a
qual pitiçao e libello não procede nem ellas podem ser ouvidas se não consintindo nisto
a maior parte do convento e ja que os padroeiros se obriguarao a estar pello que vossa
merce detriminar devem ellas fazer a mesma obriguaçao por que doutro modo ficara
tudo nullo e asi o protestao e requerem os padroeiros por que se prezume e asi he de
crer; porque não ho compadece a rezao que as madres com seus proprios pais e parentes
se metão em lite, maiormente em as cauzas que declarao no libello atras em que as
quoais não tem rezão nem justiça por o que abayxo se apontara.
A primeira sera que os padroeiros por contrato que fizerão com Sua Santidade se
obriguarão a cada hum por a primeira aprezentação darem cada hum sesenta mil reis;
“lectum et vestitum” e isto claramente o diz a Bulla e se vee da escriptura da obriguação
que fizerão a qual se aprezenta e terem comprido sua obriguação e disto estar tomado
conta por o doutor Andre Ferreira, sendo vizitador e conservador deste mosteiro se vee
Fl.9
da certidão que se aprezenta passada por o escrivão do cargo, o qual se daa em prova e
pois comprirão ho que se obriguarão segundo o direito “ad amplius nom tenentur”
Quoanto a se querer dizer que os padroeiros são obriguados aperfeyçoar e a acabarem o
mosteiro dessa duvida nos tirão os conselhos e pareceres de tão famosos letrados como
são os senhores doutores frei Martinho de Ledesma lente de prima na Universidade de
Coimbra e James13 de Morais ahii lente de prima de canones, pesoas de quem todo o
reino aprende e toma doutrina, vese de seus pareceres por elles escriptos e asignados
que se aprezentão, pois querer se affirmar outra couza seria contra “stimullum
calcitrare” e abasta que concluim e por direito provão que pois os padroeiros fizerão
igreja com seu campanario14, coro, dormitorio, reffeitorio, claustra, casa de lavor, orta
clauzura e o mais que estaa feito em abastança pera cincoenta relligiozas, por a Bulla e
contrato tão somente se obriguarão, com isto tem comprido e não são a mais obriguados
e abasta que tem pago o que prometerão como esta dito.
E que tem comprido e feito no dito mosteiro as obras acima apontadas do auto da
vistoria que vossa merce fez com os deputados o qual mande aqui acostar
Fl.9vº
porque o dão em prova, claramente se vee que pera as cincoenta a que estão obriguados
tem comprido com sua obriguação, portanto a mais não podem ser compllidos como o
affirmão os ditos consullentes.
E quoanto as cadeiras que pedem que lhe fação os padroeiros nos coros e que lhe forem
os dormitorios e varandas e o mais que pedem como o conluiu os ditos senhores
consullentes, estas perfeições os padroeiros não estão a isso obriguados, se os querem
fação-nas as madres às suas custas, porque os padroeiros tem comprido e satisfeito com
o que se obriguarão como estaa dito.
13
14
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A agoa que pedem que lhe traguão os padroeiros ao mosteiro ja que tem pago o que se
obriguarão a mais os não podem obriguar, se querem tragam-na às suas custas ou fação
hum poso que facilmente nelle se achara a agoa ou de careto que perto tem a fonte de
Gontim que dista do mosteiro hum tiro de besta, como se vee por experiencia e vista de
olhos e pera justificação disto dizem os padroeiros que o provarão que o mosteiro de
Villa do Conde tendo como tem de renda, melhor de dous contos não tinhão outra agoa
somente a que em pipas trazião de careto, ao mosteiro de Sancta Anna de relligiozas em
esta villa
Fl.10
por não terem competentemente agoa fizerão hum fundo posso onde decem por muytos
degraos tomar agoa e no mosteiro dos dominicanos nesta villa não tem outra agua senão
a de hum poço de que bebem e o mesmo em outros mosteiros, pois fação estas senhoras
relligiozas o mesmo e contentem-se com o que se contentão outros mosteiros mais
antigos e de mais renda.
Pois pedirem livros de [?] que os tem pois no officiar das missas e mais obriguações de
seu officio se vee por experiencia que as relligiozas de Sancta Anna ainda que mais
antiguas não lhe levão a avantajem e se os querem e asi mais ornamentos, callices,
cruzes, tiribullo e o mays que pedem comprem-nos que os padroeiros pois tem pago o
que se obriguarão “ad amplius non tenentur” quoanto mais que ornamentos como se
pode ver neste mosteiro ha em abastança.
E por rezões acima specialmente pois pagarão o que se obriguarão não são os padroeiros
a vedaar a agua nem a fazerem couzas algûas do que lhes pedem obriguados e se
querem dizer que o dinheiro que derão se guastou desordenadamente o que não há, pois
diso esta ja tomado conta, demandem a quem o guastou e nisso tem culpa porque
muitos padroeiros nisso não consentirão, algûns porque para isso não forão chamados e
outros porque socederão despois “et paena de bet habere suos autores” he asi os que não
tem culpa não se lhe pode dar penna.
Fl.10vº
Quoanto a erança tem-na renunciado por juramento e como se vee da Bulla da creação
do dito mosteiro e portanto não a podem pedir e asi o dizem os ditos senhores
consullentes e diso ha tem expreso “in capitulum quamnis pactum de pactis; livro 5”
pello que não obsta a [?] pella da Bulla “et am quae cunq alia licita et onesta ac sacris
canonica non contraria estatuta” e pois o dito direito canonico supra apontado diz que he
licito a renunciação da erança e mais que a dita clausulla se refere aos estatutos que se
fizese e não ao na dita Bulla concedido.
Pedirem pera as cincoenta alymentos não ha juridica rezão que obrigue a isso os
padroeiros, porque com ho contrato que fizerão a Sua Sanctidade tem comprido
paguando cada hum seus sesenta mil reis e fazendo o mosteiro quoanto abasta pera as
suas cincoenta e portanto a mais não estão obriguados como dito estaa.
E alembro e asii se provara comprindo que quoando fizerão o dito contrato com Sua
Santidade e primeiro que comesasem o dito mosteiro o arcebispo então era D.Manuel de
Souza, a ermida de São Bento que estava onde hora estaa o dito mosteiro a fez mosteiro
e nas cazas da dita ermida se comesarão a recolher relligiozas aonde o dito senhor
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anexou a instancia e requerimento dos padroeiros a igreja de Sancta Locaia de Tamel e
por o abbade que della ultimamente15 se foii do dia da anexação ja seis
Fl.11
ou sete dias se fallecer da vida deste mundo, ouve muytas pesoas que por expitativas
pretenderão deytar mão da dita igreja e os padroeiros acodirão a isso e com suas pesoas
e armas por espaço de mezes defenderão a posse da dita igreja e sobre ella por espaço
de annos andarão em demanda com Side Machado, o que as madres não neguarão e
neguando o provarão.
Provarão tambem que antes que a obra do dito mosteiro se comessase estando ja a dita
ermida erguida em mosteiro por o Ordinario e provizão de Sua Santidade, impretrada
por alguns dos padroeiros, que estão no cartorio do mosteiro, os padroeiros fizerão
anexar ao dito mosteiro a igreja de São Martinho d’Outeiro e por nisto parecer que
intervira algua illicita conuença(sic) ouve compozição e absolvição de que ha papeis no
cartorio.
Asii que quoando fizerão o dito contrato com Sua Santidade ja os padroeiros tinhao pera
allymentos das ditas cincoenta anexado à dita ermida, as ditas duas igrejas que rendem
em cada hum anno cento e septenta e cinquo mil reis e que Oiteiro rende cento e a de
Tamel septenta e cinco ou tanto o que pera allymentos de cincoenta freiras e com seu
trabalho e industria o mosteiro em que se recolhem às custas dos padroeiros, pera
cincoenta relligiozas tem competentemente pera se allymentarem e se se quizer dizer
que ao acima apontado obsta a clauzulla que estaa na dita Bulla antes da concessão que
comessa “cum autem sicut hadem
Fl.11vº
subiungebat petitio ett ibi suficienter dotare intendatis de bonis ad ho nobis collatis” esta
clauzulla entendesse segundo “narrationem presedentem” que dando cada hum de seus
bens os ditos sesenta mil reis diso tiverão os padroeiros que sofficientemente dotaram e
mais que tinhão ja as ditas duas igrejas “et quod dicta clausula venit ita intelligenda”
esta claro “quia clausula infine aposita regullanter seffertur ad omnia praesedentia talis
scriptura. fin. ubi. ad. ff. deleg 1º item licitum est averbis decedere” quoando “[?] aliud
constat l. n’enim alitrum f. deleg 3º” e daqui claramente consta que se não quizerão
obriguar a mais que cada hum a sesenta mil reis e ve se da propria obriguação que estaa
em “remance igrcessat alia interpetratio” e os padroeiros se obriguarão a estarem pello
que vossa merce julguasse com tanto que guarde os limittes da Bulla, resta logo aver
vossa merce de absolver os padroeiros de tudo o que as autoras lhes pedem, pois tem
comprido as suas obriguações “et ad amplius non tenentur” e as obras, o doutor Pero
Jorge sendo vizitador as caregua sobre o convento, como se vee da sua vizitação, que se
apresenta.
Estas senhoras estão obriguadas a comprir a Bulla alias ficão excomunguadas e por
juras pois jurarão comprilla e pois “exsupradictis” consta irem contra a Bulla e
perseverão no mal indo contra o que jurarão e prometerão e asi estão excomunguadas e
perjuras.

15
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Fl.12
resta absolver vossa merce aos reos, do contra elles pendido e mandar as autoras que se
absolvão da excomunhão e que ajão rellaxação do juramento e asi se pede e requere
com as custas
Dos sete mil e quinhentos todos dos padroeiros
Certefico eu Dioguo Barbosa da Rocha escrivão que hora sao por elleição dos senhores
padroeiros do mosteiro do gloriozo padre São Bento, sito no arabalde desta villa de
Viana, que he verdade que eu busqueii o livro do recebimento do dinheiro dos
padroeiros, do que erão obriguados paguar e tinhão pago, a requerimento dos padroeiros
e por mandado do muii illustre senhor Diogo de Paiva d’Andrade, arcediago do Couto
na Sancta See de Bragua e vizitador e conservador do dito mosteiro e no dito livro achei
das folhas tres atras, folhas cincoenta e tres em as quais estão os titullos dos cincoenta
luguares dos padroeiros do dito mosteiro pelo qual consta todos terem pagos e satisfeito
no dito mosteiro a obriguação dos sesenta mil reis que cada hum era obriguado a
paguar ao mosteiro sobredito tirando o luguar de Jorge da Cunha que consta dever pello
dito livro dous mil reis e do padroado de Gaspar de Barros consta dever dez mil e
siscentos reis e asi consta no titullo de Antonio Vicente paguar menos dos sesenta mil
reis, vinte e oito mil reis que lhe forão descontados por direito que
Fl.12vº
largou da igreja de Sancta Locaia de Tamel, sobre a qual avia differença e asi os sesenta
mil reis do luguar de Balthasar da Rocha que lhe forão levados em conta por acordo dos
padroeiros e abbadeça e convento por respeito da igreja d’Outeiro, de que tenho posse
da certidão à qual me reporto e o dinheiro que tinha pago no livro que estaa asentado no
seu titullo lhe foi mandado tomar e Side Machado Barboza consta dever no seu titullo
oitocentos reis de maneira que por o dito livro da dita maneira consta montar com as
dividas e descontos, declarados tres contos de reis que são sete mil e quinhentos
cruzados que he toda a soma e contia que erão obriguados paguar os ditos padroeiros e
por tudo asi passar na verdade como do dito livro se pode ver, a que em tudo me
reporto, pasei esta certidão por mym feita e asignada aos quatorze dias do mes de Julho
de mil quinhentos e septenta e tres annos. Tabelião Barboza da Rocha.
E declaro eu sobredito escrivão mais que he verdade que no dito livro cujo as folhas
cincoenta e cinco consta estar tomada conta do dito dinheiro pello vizitador Andre
Ferreira que foi no dito mosteiro como do dito livro melhor se pude ver a que em tudo
me reporto e por asi passar na verdade pus aquii esta declaração e asineii o dito dia mez
e anno sobredito. Tabelião Barboza da Rocha.
Fl.13
Treslado do parecer do doutor James de Moraes
Quanto a primeira duvida me resolvo que os padroeiros tem comprido com as
obriguações da Bulla e somente se obriguarão a dar os dous mil ou tres mil para
perfeiçoarem16 o mosteiro e tudo o mais que prometerão he dado e que ninguem he
obriguado a dar senão ho que se obrigua.
Nem obsta dizer que o mosteiro não estaa preficionado com cadeiras e claustra e foros
de dormitorios e outras cousas que faltão e que antes disto tudo acabado se não pode
16
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chamar mosteiro nem tem os privillegios de mosteiro conforme a Bulla donde diz “ac
monasterium construendum hui post quam constuctum fuesit, in monasterium
moniallium, dicti ordinis sancti benedicti inginus illiss sic erecto omnia et singulla
bonatam illi proeins dote, quam illius protem pore existenta abbatisa et monialibus quo
modo libet per vos et quas cunq alias personas et pró tempore pie relicta donata et
asignata perpetuo aplicamus et a propriamus, etts.”
E por que a isto se pode responder que pera as cincoenta freiras que forão instituidas
estaa mosteiro de sobejo como se prosupoem nos apontamentos; e sem o que mais
fazem que elles padroeiros não são mais obriguados que a darem o que prometerão
como acima fica dito; e quoanto a criação do mosteiro não se fazer por esta Bulla senão
depois de sua constituição se responde que basta
Fl.13vº
estar em forma de mosteiro acabado pera guazalhado das ditas cincoenta freiras e dis-se
estar em forma de mosteiro quoando tem igreja, coro, dormitorio, capitullo, reffeictorio
e claustra porque estas são as partes integras do mosteiro “us colligitur et comuni forma
et consultadine monasteriores” que muitos delles não tem claustras nem ellas são
necessarias “ad usum necessarium” senão igreja, coro, dormitorio, refeitorio, caza pera
capitullo e todas as mais officinas são “debene esse non autem de essencia monasterii”
como consta do que tenho dito “excomuni consuetudine monasteriores presertim
monallium” principalmente que estes ter claustra mas não de tudo perfeiçoada e serem
estas as partes integras do mosteiro tambem se colhe do [?] “ad monasterium et ex cap.
fin, versi praecipimus de statum monachores” nem embarga não serem as tais partes
perfeiçoadas com cadeiras e foros e mais consertos porque sem isso esta a igreja
formada “et constructa” e as mais officinas porque pera desagraça(sic) da igreja não
basta tirar o foro e as cadeiras, nem perde a forma da igreja por isso senão quoando
faltão paredes ou tecto ou outras partes semelhantes como o trazem os doctores per
tex”ibi in liquae de consecratione ecclesia til altaris et in de fabrica de consacratione
disti” asi que em forma de mosteiro estaa constructo quando tem forma de mosteiro
com igreja ou oratorio, choro, dormitorio, refeitorio
Fl.14
claustra ou casas pera isso deputadas, posto que não sejão perfeiçoadas de dentro e
portanto serem as tais cousas como tere as ditas partes integraes juntas, gozou de
privillegio de mosteiro “et fuit erectum ipso jure” por esta Bulla “in monasterium” com
todas as proroguativas e privillegios concedidos e nisto não ha que duvidar e provasse
tambem isto que atee aquii neste mosteiro viverão e forão de mosteiro e relligião todas
as freiras que estão e estiverão nelle, o que não fora se o mosteiro não estivera
constructo e asi viverão atee aqui, indo ao choro, asentandosse em asentos que tem pera
isso e comerão em refectorio e dormirão em dormitorio como nos outros mosteiros.
Faz tambem por esta parte não serem os padroeiros obriguados a perfeiçoar este
mosteiro porque se elle se não pode acabar foi porque as freiras são muitas e mais das
cincoenta que se ordenarão dos padroeiros e o mosteiro tem suficiente renda e o
convento e abbadeças não ouverão de tomar maior numero, enquoanto o mosteiro ao
menos não estava perfeiçoado porque por dereito comum “et sint solum sumenda quod
sine penaria ali possint conformea o que trazem os ad. No. C. 1º de institutionibus et
interminis” nos mosteiros de relligiozas “monachores [?]” por onde parece por culpa do
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mesmo convento não ter o mosteiro ja acabado e perfeiçoado principalmente sendo isto
defezo pela Bulla.
Fl.14vº
“Vide – ut patet exversic item ordinasti que in hor monasterio sint quinquaginta ets qui
numerum nunquam possit augeri nisi de consensu fundatores”
Quoanto a 2ª duvida se responde que a erança esta neguada as ditas rilligiozas e posto
que os padroeiros sejão obriguados a servillas entendesse do que lhe tinhão dotado hûa
doutra couza e asi se hade entender o versicullo, item “ordinavistis quod singullis duo
basannis” nem na renunciação que ellas fazem da erança “ipso jure ac profectione [?]”
se pos condição algûa como consta do versicullo, 17item “dixisti quod tam illam quas
tunc namini batis etts” por onde primeiramente estão obriguados a renunciar “et
renunciao ipso facto facta profectionem” a erança como consta do dito versicullo, item –
“dixisti ibique renuntiatio babeat profacta hodem instanti cum fuerit profesa etts
inquibus praedictis inquibus supradistis non continebatur illis servitium quod
extraprovisum fuit”
Item – consta que ellas se allevantão e não quizerão ser servidas do necessario que lhes
estava dotato por mão dos deputados pera isso como se dis na enformação “et per illis
estat quominus praedictum servitium impendatur non autem per patronos und illis nom
debet hoc imporctari”.
Quoanto a outra duvida da simonia não vejo em que se cometesse simonia ainda que os
padroeiros levasem mais que18 dos sesenta mil reis porem se mais levão do que ouverão
de levar
Fl.15
são obriguados a ristituir salvo se contadas as couzas todas que derão não tirarão mais
do que derão como estaa apontado na enfformação.
Esta Bulla parte contem contrato entre as partes e parte contem graça, no que contem
contrato não se pode alterar, porem quoanto às graças papaes pode revogar o vizitador,
tambem pode intender no dito mosteiro mas o leguado tem puderes bastantes pera
entender em todos e como seu poder he appostollico não ha casa forte, porem estaa livre
dos ordinarios.
O doutor James de Moraes
Do doutor Martinho de Ledesma
Quoanto a primeira duvida digo que nem da suplica nem de toda a Bulla, nem da
obriguação que os padroeiros fizerão como se declara na duvida não se colhe senão que
se obriguarão a edifficar aquelle mosteiro de maneira que relligioza e decentemente
pudessem em elle morar cincoenta freiras, se os ditos padroeiros tem criada orta e feitas
todas necessarias officinas pera relligiozamente viver cincoenta freiras, igreja com seu
campanario e campa19 acostumadas, coro, dormitorio, refectorio, caza de lavor ou obra
que se diz entre relligiozas ainda que estas officinas não estem pollidas que não estão
garnecidas ou no coro estem banquos e não
17
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Fl.15vº
estem cadeiras ou estem de pinho e não de bordo, he mosteiro e guoza dos privilegios
que gozão outros mosteiros pois que doutra maneira não averia mosteiros na igreja de
Deos porque não ha mosteiro que não lhe falte algûa destas perfeições; os padroeiros
nunqua fallarão em mais que fazer mosteiro, não em fazer lhe estas perfeyçoes donde
quoanto a promeça e obrigação (sic) nisto tem comprido se asi tem feytas todas
officinas necessarias como se diz e pera cincoenta religiozas, porem pois estes
padroeiros forão os fundadores e as freiras são suas parentas farião elles muito bem
ajudar lhe a preficionar estas couzas que lhe faltão e ser lhe hia honrra, e ho mesmo digo
do dote que prometerão no contrato e na Bulla se ho tem entregue não são mais
obriguados.
E ao segundo que dizem que os padroeiros estão obriguados a servir o mosteiro estaa
bem declarado que não se obriguarão a servir “suis proprys” senão das rendas do
mosteiro que elles comprarião ou porião deputados que negoceasem “in bonum et
utillitatem monasterii”, e as freiras não quizerão este serviço, deste modo ficão
desobriguados os padroeiros.
Quoanto a symonia nenhum padroeiro podia levar nada “pro ingresu relligionis
Fl.16
alicuins monialis” somente podia tomar aquillo que avia dado “pro bono monasterii”
quasi prestado e declarado que por aquelle modo se avia de entregar porque nem as
freiras podem levar nada “pro ingresu relligionis” senão “ad sustentandam” aquella
freira “alia sunt clara et bene detriminata” quoanto ao vallor da Bulla. D. Frei Martynho
de Ledesma os quoais instados fiz tresladar e comcerteii com os proprios a que me
reporto os quoais tornei a Balthazar da Rocha Oliveira padroeiro do dito mosteiro,
Guaspar Vellozo que escrevii e concerteii com ho notario abaixo asinado e ambos
asinamos. Guaspar Velloso comigo notario Melchior de Matos
Do doutor Antonio da Rocha
Vii os pareceres dos senhores doctores Frei Martinho de Ledesma e Gomes20 de Morais
cuja opinião sigo “et Deo duce os confirmares ut infra”.
E digo que vista bem a Bulla da creação do mosteiro de São Bento em meudamente
considerada, os padroeiros por a primeira aprezentada, cada hum delles se obriguou a
dar sesenta mil reis “lectum et vestitum et” os gastos da entrada e profição, com o que
se tem satisfeyto, não são a mais obriguados pois a mais se não obriguarão nem sua
senhoria a mais os obriguou como o affirmão os ditos senhores consullentes e
claramente se collige da dita Bulla e contrato que fizerão com Sua Santidade.
Fl.16vº
Não obsta a isto achar a clausulla que esta antes da concessão que comesa “cum autem
sicut hadem subiungebat petitio etts ibi sufficienter dotare intendatis de bonis a Deo
vobis colatis” esta clausulla entendesse segundo “narrationem precedentem” que dando
cada hum de seus bens os ditos sesenta mil reis com isto tiverão os padroeiros que
suficientemente dotarão com cada aprezentada “et lectum et restitum” como os mais
20
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guastos de entrada e profição “et quod ita dicta clausula venit intelligenda” esta claro
que a clausulla “infine apposita regullariter refertur ad omnia presedentia l. talis
scriptura; iff ubi doc. ff. deleg, 1º cum concord igr. dicta clasulla non obstat sed pro
patronis facit” e ser isto asi se vee da escriptura porque se obrigarão (sic) a qual estaa
em remance21 portugues e portanto como os ditos consullentes dizem a mais não são os
padroeiros obriguados.
Devesse de conciderar que tem o dito mosteiro por benefficios tenças e bens de renda
cada hum anno perto de quoatrocentos mil reis que abastão tendo conta pezo e medida
pera se manterem a qual renda mal a puderão ellas acquirir que são molheres moças e
que tem clausura como relligiozas que são se avallia a industria dos padroeiros não fora
que alguns dos benefficios defenderão por demandas e por mezes com armas às costas e
se esta renda lhes não abasta, bem podem trabalhar nas officinas das molheres e se for
necessario pedir pois o permite
Fl.17
o Concilio Tridentino cess.25, cap.3 e com rezão porque quem sege a vida
contemplativa, não hão de querer viver em sobeja abundancia e com bocadinhos e
serviços desnecessarios de que muitas vezes uzão.
E se se quer dizer que outras fora das cincoenta trouxerão a dita renda ja disse como se
acquirio e taobem os padroeiros guastarão o seu em lhes fazerem mosteiro, casas e orta
em que se recolhem tendo sua clausura e tambem guastarão em lhes aquirirem renda e
asi cessa o que nesta parte se pode dizer e pois os padroeiros comprirão com o que se
obriguarão “ad amplius non tenentur”.
Quoanto ao mosteiro tem no feito como afirmão os consullentes pois ha igreja,
campanario, coro, dormitorio, reffectorio, crastas, orta, clausura, se mais querem fação-no à custa de suas rendas como o doutor Pero Jorge, sendo vizitador, em sua vizitação
o mandou como della se pode ver, ou tomem hûa relligioza e fação cadeiras e traguão
agua ao mosteiro que asi se fez no mosteiro de Sancta Anna de relligiozas na mesma
villa de Viana e se fazem em outros muytos mosteiros do reino que tudo não se pode
fazer junto.
Pois quoanto às legitimas obriguadas são a jurar de comprirem a Bulla da creação do
dito mosteiro, onde o Papa concede e manda que não aja nem erdem mais legitima de
pais e ajão somente o dito dote e pois o jurão não puder pedir as tais legitimas como o
diz
Fl.17vº
a dita Bulla “et est texum in cap. quamnis pactum depacti lib. 3 »
Quoanto a outra duvida se receber do pai da aprezentada o que o padroeiro guastou he
simonia “ in hac quo subitio me [?] matris ecclesia [?] dicta protestatione mihi videtur
dicendum” que o padroeiro o que lhe daa o paii da aprezentada e de sua propria vontade
daa ao padroeiro o que elle tinha guastado do seu “hoc idem licite recepit nandicit glosa
in cap. significatum de [?] quod sacerdos non habente beneficium potest locare operas
suas hoc tantum directa facerem potest recipiendo temporalli pro spuatibus sed hoc
21
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potest facere in compensatione damnores quem substinet escribendo praesentiam suam
et trabendo moramin spualibus impendendis ita notat juno in ca quoniam neprella vices
suas quem refert et sequitur, abb. in cap. [?] ad fides imo extr.” E asi parece que em ho
padroeiro areccadar o que guastou “licite potest”, porque ainda que depois lhe fiquem
aprezentações em cada vez que aprezenta estaa obriguado a dar novo dote e ainda que
pareça pouco, digo foi Sua Santidade contente e a nisso consentir foi à ha muita rezão
“ne patronilaiei retrabatur a fundatione ecclesiares panormit in cap. ex insignuatione 2
notabi de fure padro. late celsus intrac, claus. fol22. mihi 20 vers. ade quantum dicit
patronum est
Fl.18
favet nostram intentionem nan indistinte nom est nerum quod dando peccuniam
ellectoribus ut aliquem elligant sit simonia quia indistinte non procedit ut per abb. in
cap. nobis fuit [?] de simo [?]in ca extud. nu, s. que [?] faciunt tradita perfelin in cap.
Ad audientiam 2 [?] et licet esse simonia quia laici” e tendo visitadores letrados como
foi Dom Andre de Noronha bispo de Portoallegre, o doutor Andre Ferreira provizor em
Bragua, os doutores Belchior Cornejo e Pero Jorge da Silva e sendo tão experementados
e letrados nunqua tal diserão senão agora (sic) Pero Jorge inimigo capital dos
padroeiros, isto parece que se uza do passado pondo lei no futuro.
Item - segundo me dizem não se provara que nas aprezentações ouvesse venda
convencional porque somente a pesoa a quem o padroeiro aprezentava a filha pera ser
freira no luguar do que aprezentava o pai da aprezentada, conciderando o que o
padroeiro tinha guastado, isto de sua livre vontade o dava ao padroeiro e ser isto asi se
prova porque quoando algum padroeiro aprezentava algûa moça que não era sua filha
por os officiais do mosteiro e prezente a abbadeça e outras relligiozas se dava juramento
ao pai da aprezentada e ao padroeiro que aprezenta se avia de dar mais que o que o
padroeiro tinha tirado de sua bolça e fazenda
Fl.18vº
porque o mais dado o avia de ser pera o mosteiro “et in talli casu videtur” que não
fiquão excomunguados nem são obriguados a restituição “nec est simonia ut colligit
extraditis per Martim de Aspilcota Navaro23 no Tractado Manual de Confesores cap.23
nihi pag. 455, nº303 et pag 457 et seg. et seg.” e desculpa os que tendo por vizitadores
letrados tão exprimentados nunqua nisto lhe fallarão nem forão à mão.
Quoanto mais se algum aprezentou moça que não era sua filha isto seria algum contra
quem “agant et” não contra os que estão fora de culpa “quia pa. na debet sabere suos
authores l. sancimus. c. de panis” do que tudo rezulta “qui nullam actionem contra
patronos hoc enim nihi indetur salvea opinio Sancta Matris Ecclesiae ut nellias
sencientes cui me subgitio” o doutor Antonio da Rocha.
Aos dezasete dias do mes de Julho do anno de mil quinhentos sesenta e tres annos na
villa de Viana foz de Lima me forão dados estes autos pello senhor doutor Antonio da
Rocha procurador dos senhores padroeiros com os papeis atrás, comvem a saber: sua
resposta a pitição das madres relligiozas de São Bento da dita villa com hûa certidão
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feita por Diogo Barboza escrivão dante elles senhores padroeiros e com huns pareceres
dos doutores James de Moraes e Frei Martinho de Ledesma dos quoais deii os
Fl.19
proprios ficando-me os treslados concertados com os proprios os quoais eu escrivão fiz
tresladar bem e fielmente sem couza que duvida faça e outro do dito doutor Antonio da
Rocha, todos pera se ajuntarem a estes autos pera bem de sua justiça os quoais papeis
todos, eu escrivão ajuntei aos ditos autos por mandado do senhor vizitador e juiz,
Guaspar Velloso escrivão da vizitação do dito mosteiro ho escrevi.
Aos dezoito dias do mes de Julho de mil quinhentos septenta e tres annos na muito
notavel villa de Viana e foz de Lyma nas pouzadas de Miguel Jacome Luna que são
defronte da igreja collegiada da dita villa, istando ahi prezente o muyto reverendo
senhor Dioguo de Paiva d’Andrade arcediago do Couto na Sancta See de Bragua
vizitador e conservador “auctoritatem appostollica” do mosteiro do Gloriozo Padre São
Bento que he sito no arabalde da dita villa, ahi perante elle senhor pareceo o doutor
Antonio da Rocha procurador dos senhores padroeiros e aprezentou a elle dito senhor
hûa vezitação que o doutor Pero Jorge da Silva arcediago de Baroso fez no dito
mosteiro e convento sendo delle vizitador, requerendo a elle dito senhor que porquanto
pera bem da justiça dos padroeiros do dito mosteiro era necessario [?] dar se o deradeiro
capitullo

Fl.19vº
da dita vizitação pedindo a elle dito senhor mandasse a mim escrivão tresladallo de
maneira que fizese fee a qual vizitação o dito senhor me deu e mandou tresladasse ho24
libro dito capitullo nos proprios autos asi e da maneira que elle doutor pedia a qual
vizitação diz ser feita pello doutor Pero Jorge da Silva arcediago de Baroso na Sancta
See de Bragua conservador e vizitador do mosteiro do glorioso padre São Bento da villa
de Viana da foz de Lima por appostollica autoridade elleito e deputado e dizia ser feita
aos quatorze dias do mes de Julho de mil quinhentos septenta annos feita por Antonio
Lopez abbade de São Fins de Tamel notairo appostollico o qual he o seguinte.
Por ora se não mandam fazer alguas obras que são muii necessareas pera a saude e
quietação das religiozas como he o solhar do coro de baixo e cadeiras nelle e no de
cyma pella muita pobreza e dividas a que hora estaa posta a caza e a seu tempo se
provera nisso como parecer serviço de Deos e bem e saude da casa e relligiozas della,
porque o coro de baixo he umido em estremo e cauza muitas inffermidades de que estão
algûas relligiozas enfermas, o qual capitullo eu escrivão tresladeii bem e fielmente da
propria vizitação a que me reporto sem
Fl.20
boradura nem entrellinha que duvida faça, aos dezoito de Julho do dito anno e asineii
aquii, Guaspar Vellozo escrivão da vizitação ho escrevi, Gaspar(sic) Velloso.
Aos que a prezente certidão virem certefico eu Diogo Barboza da Rocha escrivão que
hora sao por elleição dos senhores padroeiros do Gloriozo Padre São Bento, sito no
arabalde desta villa de Viana que he verdade que no livro dos acordos do dito mosteiro
24
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esta humm asento e acordo às folhas trinta e nove e corenta do qual o treslado he o
seguinte: aos vinte e dous dias do mes de Agosto de mil quinhentos e sesenta e quoatro
annos sendo juntos em cabido pera se fazer enleição pera os mordomos os asima
asinados acordarão que elles por evitar demandas e escandallos e perdas que se pudião
soceder com ho abbade Antonio Vicente sobre o direito a que o dito abbade tinha sobre
a igreja de Tamel ouverão por bem de lhe quitar e dar vinte e oito mil reis e elle Antonio
Vicente dezistio de tudo o direito que na dita igreja tinha e por verdade asinarão e eu
Balthasar da Rocha escrivão que ho escrevii e ho dinheiro lhe levarão em conta e
quitarão do dinheiro que devia do padroado que tem neste mosteiro e o mais ja o tem
pago, e pedem por merce à senhora
Fl.20vº
abbadeça e convento que asi o ajão por bem e o asinarão, eu Balthazar da Rocha
escrivão que ho escrevii, Affonso de Barros, João da Rocha, Francisco da Rocha,
Belchior Malheiro, Balthasar da Rocha, Guastão Velho, João d’Abreu Soares, Francisco
Cazado, Diogo da Cunha, Diogo Barboza Maciel, Cosme de Souza, Francisco Casado,
Bento do Rego, Balthazar de Barros, Antonio Vicente, o quoal acordo atras eu escrivão
tresladeii asi do dito livro por mo mandar asi tresladar e passar esta certidão do dito
livro, o muii illustre senhor Diogo de Paiva d’Andrade vizitador e conservador do dito
mosteiro e por asi passar na verdade pasei esta do dito livro a que me reporto por mii
feita e asignada aos nove dias do mes de Julho de mil quinhentos septenta tres annos.
Tabelião Barboza da Rocha.
Aos nove dias do mes de Julho de mil quinhentos septenta e tres annos na villa de Viana
nas pousadas de Miguel Jacome Luna que são defronte da igreja collegiada da dita villa
estando ahi prezente o muito reverendo senhor Diogo de Paiva d’Andrade arcediago do
Couto na Sancta See de Bragua e juiz e conservador “auctoritate appostollica” do
mosteiro do Gloriozo Padre São Bento, sito na dita villa por elle dito senhor me foi dada
a certidão atras e outra adiante as quoais me mandou elle dito senhor vizitador
Fl.21
ajuntar aquii como ajunto aqui Gaspar Velloso ho escrevi.
Outra certidão
Certeffico eu Diogo da Rocha digo Diogo Barboza da Rocha escrivão que hora sao por
elleição dos senhores padroeiros do mosteiro do Glorioso São Bento sito no arabalde
desta villa de Viana que he verdade que no livro dos acordos do dito mosteiro estaa hum
acordo e asento que os padroeiros fizerão em o qual acordo entre outras cousas que25
acordarão foii hum de que ho treslado he o seguinte: e logo no dito dia que são aos onze
de Julho de quinhentos e sesenta e tres annos sendo juntos os senhores mordomos
Francisco da Rocha Caminha, João da Rocha Villarinho mordomos o prezente anno.
Francisco Cazado procurador comigo Balthasar da Rocha escrivão da caza com hos
mais abayxo asinados que são padroeiros os quoais forão juntos por som de campa
tangida na caza do consistorio como he custume acordarão que por quoanto era
prometido a Balthazar da Rocha Oliveira de lhe fazer arendamento da igreja d’Outeiro
por dous annos e por quoanto a abbadeça e convento tem necessidade da dita renda pera
o mosteiro e avendo outros e respeito ao dito Balthazar da Rocha Olliveira trabalhar
com sua industria e fazenda pera que se anexasse a dita igreja
25
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FL. 21vº
d’Outeiro ao dito mosteiro pera lhe aguallarduar(sic) e paguar o enterese que nos ditos
dous annos pudia guanhar em a dita renda e acordarão que vindo o vizitador ou os
mordomos praticando com elle que se lhe pudia tomar sem carego de conciencia hua
filha no dito mosteiro lha tomarão e achando que senão pode tomar lha darão e
paguarão sesenta mil reis e asi o acordo que esta feito por letra de mii Balthasar da
Rocha escrivão, feito neste livro atras no anno de cincoenta e seis aos quoatro dias de
Fevereiro o tal acordo não tenha vigor nem avera effeito e quoando quizer meter na dita
sua aprezentação elle Balthasar da Rocha Oliveira o podera fazer o qual acordo este e
outros mais abaixo estão no dito livro asinados pellos padroeiros e officiais, Francisco
da Rocha Caminha, Bento da Rocha, João da Rocha, Francisco Cazado, Balthazar da
Rocha, Affonso de Barros, Pero Machado, Diogo da Cunha, Antonio Vicente, Cosme de
Souza, Affonso de Barros Rego, Bento do Rego, Antonio da Costa, Diogo Barboza
Maciel, Antonio Ribeiro, João d’Abreu Soares, Pero da Rocha Pimentel, Balthasar da
Rocha e asi mais no dito livro as folhas corenta e corenta e hûa no cabo de humm
acordo que foi feito aos onze dias do mes de Julho de quinhentos e sesenta e cinco26
Fl.22 27
Annos estando os padroeiros e mordomos em consestoreo juntos por som de campam
tangida que diz e assim acordarão que o direito que tem dado Balthazar da Rocha
Oliveira no seu titollo que são quinze mil e setecentos reis se lhe tornem e quando
Balthazar da Rocha quizer meter e aprezentar e o seu luguar poderá aprezentar sem
paguar mães que seu emxoval e pertenças de freiras, porque os sessenta mil reis que
avia de paguar lhe são quites como se vera em hum acordo que neste livro anda as
folhas trinta e sinco o que tudo assinarão e eu Balthazar da Rocha escrivão do carreguo
que o escrevi João d’Abreu Soares, Afonso de Barros, Cosme de Souza, Dioguo da
Cunha, Pero Machado, Guastão Velho, Balthazar da Rocha, Antonio Vicente, Pero da
Rocha Pimentel, João Afonso Guarcia, Francisco da Rocha Caminha, Dioguo Barboza
Maciel, Antonio d’Araujo Pacheco, Francisco Cazado, João da Rocha, Balthazar de
Barros, Dioguo Barboza da Rocha, Antonio da Rocha Paes, Belchior Malheiro, Bento
do Reguo e assim maes no dito livro adiante às folhas quarenta e quatro esta hum
assento de que o treslado he o seguinte, a saber:
Aos quatro dias do mes de
Fl.22vº
Maio de mil e quinhentos sessenta e sete annos em o palrratorio do Glorioso São Bento,
estando prezente a muito magnifica senhora Suzana do Espírito Santo a primeira dos
padroeiros dona abbadessa do dito mosteiro e a senhora Janebra da Conceição prioreza
e maes convento abaixo assinado e disserão que ellas erão contentes e aprovavão o
derradeiro acordo que os padroeiros fizerão sobre Balthazar da Rocha Oliveira que esta
neste livro as folhas quarenta e hûa e os mais atras feitos não ajão viguor nem effeito
nenhum e que elle Balthazar da Rocha pudesse aprezentar sua filha em o dito seu
padroado quando quizesse e elle Balthazar da Rocha assim o aceitou e se contentou com
o acima dito e desobriguava o dito mosteiro da obriguação em que lhe estava e pellos
acordos e assinados que estavão feitos em seu favor e por verdade assim o autorguarão e
obriguarão a comprir e mandarão a mim Antonio da Rocha escrivão do dito mosteiro e
quarreguo que o escrevesse e assinei com elles o [?] asima escripta o qual acordo esta
assinado pellas pessoas seguintes donna abbadessa, Balthazar
26
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Fl.23
da Rocha, Janebra da Conceição prioreza, Izabel de Mello, Maria de Sam Miguel,
Perpetua de Sanctiaguo, Anna do Salvador, Caterina da Madre de Deos, Izabel de
Sancto Antonio, Cizilia de São Guonçalo, Izabel do Prezepio, Lianor de São Bento,
Fellipa da Cruz, Antonio da Rocha Paes, os quaes acordos estão no dito livro da
maneira que os tresladei atras, aos quaes me reporto e passei esta certidão por mo
mandar o mui illustre senhor Dioguo de Paiva d’Andrada, arcediaguo do Couto na
Sancta See de Bragua, visitador e conservador do dito mosteiro de São Bento e por
verdade a passei por mim feita e assinada aos nove dias do mes de Julho de mil e
seisentos e setenta e tres annos, tabalião Barboza da Rocha.
Aos dezoito dias do mes de Julho de mil e quinhentos setenta e tres annos na muito
notavel villa de Vianna e foz de Lima nas pouzadas de Miguel Jacome Luna que são
defronte da igreja collegiada da dita villa, estando ahi o muito reverendo senhor Dioguo
de Paiva arcediaguo do Couto na Sancta See de Bragua e juis e conservador autoritate
appostollica do mosteiro e convento de São Bento que he sito no arrabalde da dita villa
ellecto e deputado
Fl.23vº
pellos padroeiros do dito mosteiro, ahi perante elle dito senhor pareceo o doutor
Antonio da Rocha, hum dos deputados, diguo hum dos padroeiros do dito mosteiro e
procurador delles e aprezentou a elle dito senhor visitador perante mim escrivão, a
instituição do dito mosteiro que ao diante se segue requerendo a elle dito senhor a
mandasse ajuntar aos autos dantre elles e as madres do dito mosteiro, pera bem de sua
visitação a qual eu escrivão tomei e ajuntei aqui per mandado do dito senhor visitador e
eu Guaspar Velloso escrivão da visitação o escrevi e lhe tornasse a propria, ficando o
treslado sobre dito, o escrevi.
Institução
Jhesus Maria
Saibam quantos este publico instromento da instituição virem como e no anno do
nacimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil e quinhentos e quarenta e sinco annos
aos vinte e oito dias do mes d’Abril da dita era em a villa de Viana de foz de Lima,
dentro nas cazas de Nossa Senhora da Misericordia prezente mim taballião e
testemunhas ao diante nomeadas, parecerão ahi prezentes Antonio Fernandez do
Fl.24
Caes e Eitor Nunez Bezerra e Guonçalo Rodrigues Cavaleiro e Balthazar da Rocha
d’Oliveira e Simão Velho e Afonso de Barros Bacellar e Dioguo Barbosa Belinho e
Pero Machado e Lopo Machado seu irmão e Martim Cazado Maciel e Lourenço Annes
Maciel e Guaspar de Barros Velho e Dioguo da Cunha e Guaspar Barbosa Aranha e
Miguel do Reguo Barbosa e Castão Velho e Dioguo da Rocha Villarinho e Belchior de
Barcellos e Afonso de Barros Reguo e João Ribeiro e Pero da Rocha Pimentel e Catrina
Alvrez da Rocha e Cristovão d’Alpoem de Freitas e João Afonso Guarcia e Fernão do
Porto Boroa e Nuno Vaz Boto e [?] da Rocha cleriguo e João Barbosa Belinho e
Francisco da Rocha por seu pai Pedro Annes de Caminha e João d’Abreu por seu sogro
Antonio Lopez da Piedade os quaes todos juntamente em seus nomes e do lecenceado
Jorge da Cunha que hora he Juiz de Fora nesta villa por el-rei nosso senhor e de João de
Souza Magualhães e de Martim Barboza Aranha e do lecenceado Jorge de Miranda
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abbade de Sancta Locaia morador no termo de Barcellos e de João Vicente abbade de
Guntinhaes morador nesta villa e de Antonio da Costa Villarinho absentes disserão que
elles tinhão feito
Fl.24vº
hûa instituição com os ditos absentes e regimento com os maes nomeados de que o
theor he o seguinte a saber: em nome do Eterno Padre, Eterno Filho, Eterno Espirito
Sancto hum soo Eterno Deos como Omnipotente Deos Criador do Universo “instiuice
Dominus”28 principaes estados pera a salvação das immortaes almas comvem a saber:
hum dos cazados outro dos relligiosos, loguo lhes ordenou dous generos de vida,
comvem a saber: autiva29 e contemplativa das quaes por maes a certa e de maes
perfeição escolheo a contemplativa como aquella que com30 continuadamente conversa
e pratica e tras maes perfeição às almas e a elle continuo louvor em a qual se funda
somente o estado dos virtuosos e devotos religiosos em verdadeira e sancta relligião, a
qual delle tanto he maes prezada quanto da limpeza do corpo, a pureza da alma e ornada
e acompanhada como he a verdadeira virgindade, a qual e segundo a doutrina
Evangellica e dos Sanctos Padres maes que todas as causas he a accepta a Deos e a seu
glorioso Filho Jesu Christo Redemptor nosso virgem puríssimo nacido de puríssima
Virgem sua Madre, geral avoguada dos fieis cristãos e particullar das virtuozas
relligiosas
Fl.25
as quaes os doutos varões igualarão aos sanctos martires a cujo louvor e do sempi’terno
Deos e seus gloriosos sanctos, os nobres varões asima nomeados desta nobre villa de
Viana de Lima ordenão de fazer hûa caza e mosteiro de relligiosas da Ordem do
Bemaventurado São Bento por especial devoção que a elle tem e pera acresentamento
do occulto divino e serviço de Deos e por terem muitas filhas das quaes algûas se tem
offerecido em suas almas à dita relligião e tambem a muita necessidade e estado do
tempo e de suas pessoas, não consentem dar lhes outro maes honesto nem maes virtuoso
estado se ho ahi ha nesta vida e assim por terem quem por elles ante o Senhor Deos
continuadamente rogue pello que dezejando com todos os seus sentidos por em tenção
tam sancto individo effeito ordenão primeiramente que o dito mosteiro seja edificado e
alevantado na ermida do Glorioso São Bento que este31 esta no arrabalde da dita villa
junto do rio de Lima por parecer luguar apto e decente ou em outra parte dentro em a
ferguezia da mesma villa que aos instituidores bem parecer e maes onesto for por
quanto a dita ermida da igeja matriz da dita villa que he servida por coneguos onde o
acipreste e thesoureiro são
Fl.25vº
somente dignidades recebem pouco emolumento das oblações que na dita ermida se
offerecessem, por tanto pedem ao Papa Nosso Senhor que avendo respeito ao fructo
espiritual que do dito mosteiro se pode conseguir e alcansar pera a salvação das almas,
lhe apraz dar e conceder licença, diguo conceder poder e licença pera que o dito
mosteiro seja todavia fundado na dita ermida, querendo ahi fundar os instituidores posto
que os beneficiados da dita igreja ou outras pessoas eclesiasticas e seculares sobre ello
28
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pretendão interesse e pera ello não dem seu expresso consentimento, ainda que seja
alguns dos confrades que na dita ermida ha e o contradigua, avendo respeito que a maior
parte delles consentem e deixando elles algûa cousa movel ou raiz à dita ermida e
paguando lhes a vallia do que lhes couber de interesse, se fiquem satisfeitos e pera o
edifficio das, diguo edifício do dito mosteiro, ornamentos e letras e maes cousas
necessarias, os sobreditos se obriguão a darem e paguarem o que lhes vier e for pedido
pellos deputados, pera o tal, a comtado, que cada hum hade dar como vai abaixo
declarado, se edifficara e ordenara o dito mosteiro pello parecer dos
Fl.26
deputados e dos mestres da obra, com os quaes antes de nada se começar se comunicara
e se fara debuxo e do que assentarem se fara contrato sarrado, pera o que dantre si os
instituidores ellegerão quatro provedores, os maes aptos e pertencentes dos quaes hum
sera escrivão e outro thesoureiro e todos quatro juntamente vedores da obra, com igual
poder e quando algum for impedido ou absente ellegerão outro em seu luguar, no qual
mosteiro elles tomão por patrão ao Glorioso São Bento e ordenão que seja de Regra e
Relligião sua, da qual serão as monjas que nelle forem, com tanto que somente guardem
a regra dos claustraes da tal ordem no comer, vestir e fallar a qual porem sera com
companhia e licença da abbadesa e viverão com toda a onestidade e recolhimento que
poder ser, fazendo somente obediencia ao prellado em cuja dioces estão, o qual por sua
vizitação não avera senão somente hum gentar a elle e aos seus, com que se contentara
por serviço de Deos, e provera somente no espiritual e observancia da Regra craustal,
sem em outra cousa se antremeter nem ministro ou abbade algum da dita Ordem ter com
ellas que entender por modo nem maneira algûa
Fl.26vº
que sera e assim ordenão que as abbadesas que no dito mosteiro forem, serão pera
sempre trienaes, comvem a saber: cada tres annos sem embarguo da Regra ou
constituição em contrario, porque assim muito mais he a serviço de Deos podera ser
guovernado, contendendo cada hûa em seu tempo de guovernar o milhor que puder, a
qual abbadessa sera ellecta pellas freiras que forem no dito mosteiro canonicamente e
segundo a Regra e sera do mesmo numero dellas sem poder ser outra nenhûa de fora,
tirando aquelles aguora instituidores hão de nomear e elleger e antes que abbadessa que
for ellecta lhe seja cometida ou dada a guovernação e administração da caza fara
juramento solemne tocados os Evangelhos, de guardar toda a instituição e que não uzara
do tal carreguo maes tempo que tres annos e que acabados os leixara livre pera fazer
nova elleição, per modo que não servirão maes de tres annos e que não pedirão
relaxacação do dito juramento pera maes servirem, nem della uzarem, ainda que lhe
concedão moto proprio e que assim o jurão e prometem que as freiras aseitarão e se
assentara todo no livro das elleições que as ditas freiras teram
Fl.27
pello escrivão d’ellas e assinado pella mesma abbadessa que servir hum trienio não
podera ser elleita sem passarem tres abbadessas em meio e avendo duas ou maes irmãos
carnaes, sendo hûa elleita não poderá ser elleita outra32 irmão sem passarem33 duas
abbadessas em meio e esta elleição farão no outro dia loguo seguinte, sendo o poder
todo devolluto ao capitollo e esta mesma ordem terão no elleger da prioreza e maes
officios da caza senão que serão ellectos cada anno e a prioreza ira pello numero das
32
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freiras e antiguidade de sua perfeição, a eito, atee se acabar o numero e a sobre dita
ordem das abadessas se tera quando fallecer, em durando o tempo de seu carreguo
senão, que então não serão obriguados a fazer a tal elleição senão dentro em tres dias
despois e sendo cazo que algûa a abbadessa, diguo despois da morte, por respeito do
enterramento e sendo cazo que algûa abbadessa ou prioreza com pouco temor de Deos e
do dito juramento impetrasse do Sancto Papa, diguo Sancto Padre pera maes servir que
os ditos tres annos, as freiras neste cazo, sem ir contra seu voto, a não obedecerão como
a pessoa per […(?)]34 e sorraticia e intrusa antes sem embarguo de tudo ellegerão outras
segundo forma he
Fl.27vº
poder que por esta instituição lhes he dado e sendo o cazo que algûas por hua vallia
poder aja algûa provizão appostollica ou real, ainda que moto proprio, contra forma
desta instituição que os fundadores do dito mosteiro ou seus erdeiros que então forem,
possão em tal cazo repetir o dinheiro, interesses e guastos do dito mosteiro, que pera
esta fundação dotarão em ella, despenderão e que todavia fiquem padroeiros porque
com esta condição a fundão e dotão e com todo possão por justiça obriguar abbadessa
que for, a guardar esta instituição e a tal emleição serão avizadas as freiras que não
fação accumullação algûa, nem bandos e fazendo-os serão excomungadas, “ipso facto”
per mandado do Pappa nosso senhor que assim o avera por bem e maes serão privadas
as que se accumularem de ter voz naquella emleição e accumulandosse todas serão
todas privadas per aquella vez da elleição e o prelado a faça, com tanto que sera de hûa
do mesmo numero, a maes sem culpa e pertencente que lhe a elle parecer e
accumulandosse com ellas alguns dos instituidores ou favorecendo algum bando, sera
privado “ipso facto” de ter voz e apresentar em toda sua vida, somente excomunguado
“ipso facto” e ordenão que esta primeira
Fl.28
abbadessa que ouver de ser aguora elles instituidores a ellegerão e nomearão com tanto
que seja pessoa pertencente e apta pera o tal carreguo e isto ainda que seja de outra parte
e vivão em outro mosteiro e por <a> 35 trazerem pera poer em ordem a dita caza de
freiras, a qual elleição e nomeação elles farão sem affeição nem accepção de pessoa,
tendo a Deos somente ante os olhos, pera o que tomarão juramento e assim farão as
freiras que ouverem de trazer pera a ordem do dito mosteiro. Ordenão que neste
mosteiro aja cinquoenta freiras de veo preto e novissas, somente em memoria dos
sincoenta dias que Cristo Nosso Redemptor conversou comnosco despois de sua Sancta
Resurreição, o qual numero não podera numqua36 ser acresentado per modo nem
maneira algûa, nem nelle poderão entrar outras senão as que elles instituidores aguora
nomearem ou em sua vida ou ao diante seus erdeiros pello modo abaixo declarado e
porem com consentimento de todos os instituidores ou seus erdeiros que forem, poderão
a abbadessa e monjas tomar algûa pessoa estranha alem do dito conto, se comsiguo
trouxer dez mil reis de renda in perpetuo incorporados ao dito mosteiro ou de quinze mil
reis em sua vida de renda e dahi pera sima, em este numero de sincoenta não entrarão as
freiras que
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Fl.28vº
elles instituidores aguora trouxerem pera poer em ordem o dito mosteiro e monjas e por
quanto o lecenceado Jorge de Miranda abbade de Sancta Locaia do termo de Barcellos
tem dado pera ajuda do dito mosteiro e sua sustentação muita parte delle por sua boa e
relligiosa devoção, disserão elles instituidores que lhes aprazia que posto que elle
natural não seja, possa nomear e meter no dito mosteiro tres freiras suas sobre ho dito
conto das sincoenta, por cujas mortes ou de cada hûa dellas podera nomear outra filha
que elle quiser em sua vida, sem outro dote nem cousa algûa, avendo respeito ao que
tem feito ao dito mosteiro e assim polla mesma maneira derão poder ao lecenceado
Jorge da Cunha que hora serve de juiz, como acima dito he, por seu merecimento, posto
que natural não seja, que elle possa como cada hum dos instituidores meter e nomear
hûa pessoa qual elle quizer, que entre em o mesmo conto, a qual sera recebida como
cada hûa das naturaes, comtanto que elle contribua os sessenta mil reis e cama e vestido
pollo modo que os ditos instituidores hão de contribuir e por elles he ordenado e sendo
cazo que a tal pessoa falleca ca, diguo falleca, podera em sua vida meter outra em seu
luguar, com dar somente com a segunda, sincoenta cruzados com hûa
Fl.29
cama de roupa e vestido e sendo fallecido o possa fazer seu filho ou filha que pera isso
elle nomear ou não nomeando o filho ou filha maes velho e isto posto que fora de que
sejão moradores e sendo aqui moradores ou qualquer seu filho ou netto que ho tal aja de
erdar, sera em todo como cada hum dos maes instituidores natural, que aqui residem e
isto se entendera, sendo aqui moradores e todos os erdeiros dos maes instituidores que
fora daqui viverem, não guosarão de cousa nenhûa assim nos votos como no aprezentar,
pois que aqui não morao pera ajudarem com sua industria e trabalho a sustentação do
dito mosteiro, como abaixo he declarado, senão se for descendente do dito doctor
Guomez Paes que tal herdar por elle e todas as cousas deste mosteiro se emcarreguar
em sua vida e dar ajuda e ordem com suas letras em esta instituição e ao maes ao diante
que se offerecer. Ordenarão querendo algûa das freiras sobreditas que cada hum delles
aguora mete e nomea, que sera abil pera isso, a qual podera ser qualquer pessoa que
elles quizerem que elle possa nomear outrem em seu luguar e morrendo antes de ser de
veo preto se for filha a que quizer nomear sera recebida tam somente com hûa cama de
roupa e seu vestido
Fl.29vº
sem mais outro dinheiro e não sendo filha poder nomear hûa parenta sua virtuosa que
quizer, com tanto que seja de boa fama e aver pera ser freira a qual somente dara
sincoenta cruzados e hûa cama de roupa e seu vestido da ordem e isto tantas vezes
quantas em sua vida acontecer e despois de suas mortes poderão os erdeiros que este
padroado socederem, fazer o mesmo com tanto que com cada pessoa que meterem o
principio dee os ditos sincoenta cruzados com a de roupa e vestido e morrendo as filhas
asima, despois de veo pretto, quantas forem as que entrarem em seu luguar, paguarão os
sincoenta cruzados, cama e vestido. Disserão que assim as que aguora nomeavão e
avião de manter como as que em diante elle e seus erdeiros nomeassem tanto que
entrasse no dito mosteiro, renunciarão com consentimento da abbadessa e convento a
herança e bens de seu pai e mai, avo e avoo, somente a qual renunciação sera avida por
feita tanto que forem professas, per modo que sendo freira nunqua maes possa erdar
contentandosse do acima dito, porque com essa condição dotão aguora ao dito mosteiro
do necessario a ellas e abbadessa sera obriguada de dar quitação in forma de todo
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Fl.30
e se seu pai ou mai ou avoo se fallecer antes da professa, se ella quizer entrar freira fara
a dita renunciação. Cada pessoa que for nomeada por monja e as que aguora se
nomearem, ao tempo que fizerem a profição e prometerem de guardar sua Regra
prometerão outro si e jurarão de guardar em esta instituição e de receberem no dito
mosteiro as freiras que nomeadas forem pellos sobreditos e por a ordem acima dada, o
qual juramento e promessa se assentara no livro que os instituidores darão pera isso
somente, onde terão os nomes de cada instituidor, fazendosse nelle tantos cadernos
quantos os instituidores forem, onde se escrevera as que entrão e nomeão cada
instituidor em seu titollo, que digua em tal tempo foi fulana nomeada por fuão e em tal
tempo fez profição e sucedera em luguar da sobredita foão que morreo em tal tempo e
que foi aprezentada por foão sobredito e isto por não aver duvida nem confusão nas
nomeadas, diguo nas nomeações dos instituidores e seus erdeiros e a esta nomeação
serão obriguados a fazer os que ouverem de nomear dentro em hum anno do dia que
Fl.30vº
lhe for notificada, diguo notificado que he morta e se elle dentro no dito anno quizer
paguar os ditos sincoenta cruzados podera nomear e meter quando quizer e então dara a
cama e vestido e este padroado depois de cada hum dos instituidores ser fallecido por se
evitarem confusões e por o numero dos instituidores ser fallecido, diguo dos
instituidores não vir a creser per modo que numqua aja concordia, ordenarão que
somente sobceda e venha ao filho varão maes velho e a seu netto e dessendentes por
direita linha e não os avendo ao parente maes cheguado do primeiro instituidor e que
maes velho for em idade, per modo que sempre ande nos maes velhos e porem nisto dos
parentes sera quando os padroeiros, diguo padroeiro não nomear a hora de sua morte
porque nomeando sera ho parente que nomear e assim tal parente que ouver de socceder
não sera pessoa infamada nem filho ou filha desherdada segundo disposição de direito e
quando ouver macho não succedera femea a qual somente em deffeito delles succedera
comtanto que não ouver filho succeda a filha maes velha e isto se entende vivendo nesta
villa e termo, porque não vivendo
Fl.31
aqui não tera voz nem aprezentação, diguo nem aprezentarão nem nomearão senão
vindo aqui morar, porque em qualauer tempo que aqui tomarem serão recebidas senão
as descendentes do dito doctor, que onde estiver sera avido por prezente, quanto
somente pera o aprezentar e nomear das pessoas que ham de entrar e assima disserão
que cada hum dos instituidores tera em sua vida tantas vozes quantas pessoas nomear e
com ellas tiver contribuído e despois de sua morte seu herdeiro tera hûa soo voz, porem
poder nomear tantas quantas o primeiro instituidor meter per modo assima dito.
Disserão que este padroado senão podera renunciar em nenhum dos instituidores nem
seus herdeiros que delle ouverem succeder, porque não se accumulem muitas vezes em
hûa e ande sempre o numero delles inteiro e pera milhor poderem nomear, diguo
poderem ministrar as cousas, diguo e pera milhor poderem ministrar e a serviço de Deos
as cousas do dito mosteiro e porem pode llo aham renunciar não tendo filho nem filha
nem descendente e algum parente descendente do primeiro instituidor e não ho avendo
ahi, em outro qualquer que for e não
Fl.31vº
havendo nesta terra ou que nela queira viver o podera renunciar em qualquer parente
descendente de cada hum dos mais instituidores per modo que a estes padroados não
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saião nunqua do sangue dos que ho novamente instituem e sendo cazo que muitos
padroados se ajuntem em hûa pessoa por via de herança porventura ou per outra via, que
este tal sera obriguado ao renunciar pollo modo sobredito [em quem quizer]37 e ficar
com hum soo porque o numero ande sempre certo, diguo sempre inteiro e em morador
da dita villa e ter mesmo sangue dos sobreditos instituidores. Por quanto o espiritual
senão pode nesta vida sustentar sem o [corporal(?)]38 elles instituidores asima
nomeados39 e os que despois se ajuntarem athe cumprirem o dito numero como abaixo
se dira movidos com ho dito zello sancto e pera o asima dito poder vir a effeito e se
poder sustentar de seus motos proprios prometião e offerecião per dote “in perpetuo” ao
dito mosteiro e pera sustentação das ditas freiras, cada hum com cada hûa pessoa que
nomear cento e sincoenta cruzados de ouro que fazem sessenta mil reis de moeda
Fl.32
corrente e hûa cama de roupa e hum vestido da mesma Ordem do Glorioso São Bento
que são por todos aforadas camas e vestidos com sincoenta pessoas, sete mil e
quinhentos cruzados os quaes elles por a parte que a cada hum vem e pessoas que
nomea dotavão e se obriguavão a dar pera o dito mosteiro “in perpetuo” com as
condições e ordenança asima dada e declarações abaixo declaradas e doutra maneira
não, o qual dinheiro elles todos pella parte que lhes vem e cada hum delles se
obriguavão a paguar per a maneira seguinte, comvem a saber: que loguo darão e
paguarão per ho edifficar e fundar o dito mosteiro e pera ornamentos, letras e outras
cousas necessarias, athe ser acabado, tudo aquilo que a cada hum vier, tanto que lhe for
pedido por os sobreditos deputados pera o tal carreguo ou thesoureiro delle e isto sob
pena de perder o que tiver dado e ser lançado do numero dos instituidores “ipso facto”
sem maes ser ouvido por tal em cousa algua que seja, nem lhe ser recebida pessoa que
nomeada tenha, o qual mosteiro se acabara dentro em dez annos e maes presto, se maes
presto se puder acabar e ho resto do maes dinheiro que a cada hum
Fl.32vº
fiquar devendo se paguara e entreguara ao tempo que meter a pessoa que tiver nomeada,
que sera despois do mosteiro acabado e dentro dos ditos dez annos e sendo cazo que o
mosteiro seja acabado e acabados os dez annos e elle a não meta todavia sera obriguado
a paguar e entreguar o tal resto, fiquando-lhe resguardado mete-lla quando quizer sem
maes cousa algûa senão a cama e vestido sobredito, ao que todo se obriguarão per si e
seus bens, porque em nenhûa maneira obra tam pia se possa estrovar por tardança de
pagua e isto sob pena de perder o que tiver dado e todo o seu direito “in perpetuo” e se
poder tomar pera os instituidores outro em seu lugar, pera comprimento do numero das
ditas freiras, diguo das ditas sincoenta freiras, a qual soma de dinheiro assim junta e
arequadada que podera ser sinco mil cruzados pouco menos, guastando-sse nos
edifficios os dous mil e quinhentos ou tres mil entregue ao thesoureiro e pessoa que
elles instituidores e seus descendentes ellegerem e abaixo se declarara o qual tera hum
livro deste dinheiro e outro em que estarão os nomes dos instituidores, cada hum em
titollo sobre si e o que cada hum der
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Fl.33
com a pessoa que mete ou nomea, muito destinctamente em outro livro em que se
lançarão o rendimento de todo este dinheiro os quaes livros com ho da despeza escriptas
pello escrivão do carreguo estarão em hûa arca em poder do thesoureiro de que cada
hum tera sua chave e por que nesta comarqua não ha erdades que comprar polla maes
parte dellas se derem reguenguas e outras da igreja e as leis do reino as defenderem
comprar pera mosteiros e esta villa não viver senão de tratos do [mar e porque(?)]40 com
o continuo guasto do dito dinheiro não diminua antes ande sempre vivo pera sustentação
das ditas monjas e mosteiro, ordenarão que o dito dinheiro se dee a sinco pessoas dos
instituidores per elles emlleitos, pessoas pertencentes seguras e de boas conciencias pera
que se ajudem assim e juntamente ao dito mosteiro e isto pera tratarem, dando conta
cada dous annos com entregua ao dito thesoureiro ou mordomos e paguarão e
entreguarão cada anno sem o principal que lhe derem os dez por cento de dezena que
todos mercadores no reino paguão a el Rei nosso senhor, por entrada nas alfandeguas e
de que elles são os uzos nesta villa per seu privilegio, por quanto elles instituidores lhes
aprazia os que forem elleitos, de trazerem o tal dinheiro e paguarem a dita dizima de dez
por cento ao dito thesoureiro
Fl.33vº
e de se devassarem nesta parte quanto ao tal dinheiro somente e pera ajuda da
sostentação do dito mosteiro em luguar do que não tendo privilegio avião de dar 41 a el
Rei nosso senhor pera o que se obriguarão a meter em arotorno do tal dinheiro per si ou
por outrem, ao menos hûa vez no anno, na alfandega desta villa, porque sua tenção não
he nesta parte cometerem nenhum genero de usura senão somente deva [?] de seu
privillegio quanto a este dinheiro pera serviço de Deos e bem do dito mosteiro e querião
de suas proprias vontades tomar o trabalho de tratar o tal dinheiro, diguo de tratar com o
tal dinheiro e todo o guanho que estas pessoas a quem se der o dito dinheiro guanharem
seja42 pera elles por seu trabalho e por as despezas que fizerem nas quaes entrara o
seguro do tal dinheiro pera o que se obriguarão juntamente, de ho trazerem sempre
seguro, per modo que numqua possa passar periguo, nem lhe ser levado em conta nem
hûa sorte delle, assim do mar como da terra, pois por isso não dão interesse nenhum
senão a dizima que avião de paguar, pera o que se ham de obriguar, o em todo o cazo ao
cabo de dous annos de tornarem a entreguar todo o que receberem, cem os ditos dez por
cento de dizima por direito de dizima de direito real em
Fl.34
cada anno em dinheiro de contado desaforandosse e dando fiadores e principaes
paguadores como el Rei nosso senhor manda em ho dinheiro dos orfãos que he “in
sollidum” principal paguador, com renunciação de todo o privilegio e se por suas
vontades quizerem dar algûa esmolla do guanho ao dito mosteiro o poderão fazer e
disserão que em nenhûa maneira podera ser elleita nenhûa das ditas sinco pessoas
pessoa que não trate, ou de que aja presumção que não he de tratar, porquanto a tenção
delles instituidores he de não levar o tal dinheiro e dizima dos dez por cento senão
aqueles que tratando verdadeiramente o hão de paguar não tendo privillegio, o qual elles
pera este cazo so renuncião e se obriguarão a tratar com elle sob pena de paguarem
como se tratassem e posto que os retornos metão em outra parte do reino e laa paguem a
40
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dita dizima que todavia serão obriguados a paguar aqui, pollo modo asima polla
obriguação que tem de tratar e ho meter nesta villa ao menos hûa vez em hum anno o
retorno e ao tempo do fazer dos contratos se lera as taes sinco pessoas a que se der o
dinheiro, estes dous capitollos “de verbo ad verbum” e fara menção na escriptura que
lhes lerão e que disso forão contentes e que responderão e entreguarão ao
Fl.34vº
dito tempo todo o que lhes for entregue com os dez por cento da dita dizima e direito
real pera alimento e sustentação das ditas freiras e mosteiro, porque de outra maneira
não podera ser sustentado e esta mesma ordem terão todos os que em luguar delles
instituidores ao diante soccederem e sendo cazo que el Rei nosso senhor ou outro que
vier conceda poderem se comprar bens de raiz ou juro que as ditas freiras sostente se
comprara e avera outra renda que lhes abaste. Porque o por de maes seria ordenarsse o
acima senão se desse ordem aos officiaes e ministros de tam sancta ministração,
portanto ordenão que primeiro os instituidores que ao prezente são e assim ao erdeiro
que ao diante em luguar de cada hum socceder, antes de ser recebido no numero dos
instituidores e ter voto algum jurava solemnemente que em todo o que nelle for ajudara
e defendera e fara por acresentar a honrra e proveito e estado do dito mosteiro e que
bem e fielmente concelhara e ellegera e administrara as cousas e fazenda delle que lhe
forem cometidas e per si nem per outrem não ira nem fara cousa em seu prejuizo e
guardara em todo esta instituição, do qual juramento se fara menção no livro dos
instituidores, onde hade estar assentado o nome de cada hum e tempo em que entra,
dizendo socedeo foão em lugar de foão
Fl.35
em tal tempo e jurou em forma, segundo capitollo desta instituição e ho afirmara o qual
juramento fara ante os mordomos abaixo declarados com seu escrivão. Ordenarão que
cada dous annos se ajuntarão todos os instituidores em hum luguar que pera isso
ordenarão, em dia do Bem Aventurado São Bento, de Julho, ellegerão dantre si sem
poder ser nimguem de fora, dous mordomos e hum thesoureiro e hum escrivão e hum
procurador, pessoas as maes aptas que pera o tal lhes parecer, das quaes cada hûa jurara
de servir seu officio bem e fielmente a serviço de Deos e bem do dito mosteiro, do que
se fara assento no livro das elleições assinado por elles e o thesoureiro antes delle
entreguar cousa algûa dara franca abonada ao que receber43 e assim ellegerão loguo as
ditas sinco pessoas a que se hade entreguar o dinheiro sobredito e farão o mesmo
juramento e os ditos mordomos com ho thesoureiro e procurador daquillo que polla
abbadessa lhes for requerido pera sustentação do dito mosteiro e aos tempos que milhor
e com maes proveito se poder ordenar de maneira que lhes não falte numqua o
necessario e ocorrendo algum guasto grande e extraordinaria despeza se fara saber a
todos os instituidores que prezentes forem ou a seus successores neste padroado ao
diante pera nisso consultar
Fl.35vº
e o que for acordado por elles com a dita abbadessa e convento se fara comtanto que
seja proveito do dito mosteiro, estes officiaes assim elleitos se o bem fizerem e bem
derem suas contas ao cabo de seu tempo os poderão confirmar per outro tanto tempo
tantas vezes quantas lhes bem parecer, comtanto que não passe de seis annos per se
evitarem conloios secretos que se podem fazer que he ao maes cada tres elleições e isto
43

na margem esquerda o numero 20

588

se os taes elleitos quizerem hûa de por outra porque a primeira serão obriguados a
acceptar. Nestas elleições e em todo ho maes que se ouver de fazer per votos não
poderão votar senão os que forem prezentes ou sendo algum absente que aja de tornar,
podera deixar procuração a hûa pessoa honrrada da quallidade dos onrrados que do
numero forem, sem poderem deixar procuração a nenhum outro instituidor ou padroeiro
porque em nenhum se accumullem maes vozes com a sua e aquelle que na villa e seu
termo for que ao diante, diguo que não for prezente no luguar acustumado ou sendo
chamado pera qualquer outro neguocio que se ouver de consultar e votar e não vier
paguara por cada vez sinco cruzados douro para as obras do dito mosteiro do que não
Fl.36
sera perdoado senão avendo justo impedimento e tal que os escuze e todo o sobredito
que se diz nos instituidores assima nomeados se entendera em todos os que despois
vierem athe ser comprido o numero das sincoenta freiras, porque todos em todo e por
todo serão ouvidos por fundadores deste mosteiro, sendo aqui moradores e esta
instituição e regimento tera o dito mosteiro no principio do livro de seus acordos e
emleições escripta de “verbo ad verbum” polla escrivaa <do mosteiro concertada com o
escrivão> 44 delles instituidores pera se ler a abbadessa que for elleita e a cada freira que
fizer profição como acima he dito, porque ha hão de jurar e prometer e assim estara
tresladada no livro dos acordos e emleições dos ditos instituidores e seus successores
porque tambem o ham de jurar e prometer ao tempo de sua entrada cada hum e lhes ham
de ler estes derradeiros capitollos que fallão na emlleição cada vez que entrar em45
consulta pera a fazerem que sera no dito dia do glorioso São Bento ou quando algum
fallecer ou for empedido por tempo prolonguado durando o tempo de seu officio. Loguo
pellos sobreditos foi dito com a dita condição e condições que elles nomeavão as
pessoas que cada hum avia de meter e com ellas de contribuir, comvem a saber: João de
Souza
Fl.36vº
de Magualhães tres freiras; Miguel do Reguo Barbosa tres freiras; Jorge de Miranda
outras tres freiras; Eitor Nunes Bezerra hûa freira; Afonso de Barros Bacellar duas
freiras; o lecenceado Jorge da Cunha hûa freira; Guonçalo Roiz Cavaleiro outra freira;
Balthasar da Rocha Oliveira outra freira e porque elle tinha luguar pera meter duas e por
ao fazer desta se achar que passavão o numero das sincoenta elle de seu proprio moto ao
prezente larguou o luguar de hûa dellas pera ficar no dito numero com tal condição que
não contribuindo alguns dos aqui nomeados ou ficando algum luguar vaguo que elle
possa aver o dito luguar em qualquer tempo que estiver vaguo pello ter ao prezente de
que todos forão contentes. O doutor Gomes Paes hûa freira; Cristovão de Alpoem duas
freiras; Dioguo da Cunha duas freiras; Castão Velho e Afonso de Barros Reguo cada
hum sua freira e por terem em luguar pera cada duas usarão polla condição do sobredito
Balthasar da Rocha da maneira que acima dito he; Dioguo da Rocha hûa freira; Pero da
Rocha hûa freira; Guaspar de Barros hûa freira; Caterina Alvrez da Rocha hûa freira46;
Pero da Rocha hûa freira;
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Fl.37
o abbade João Vicente hûa freira; Paulo da Rocha hûa freira; Pedro Annes de Caminha
hûa freira; Martim Barbosa hûa freira; Guaspar Barbosa Aranha duas freiras; Simão
Velho hûa freira; Dioguo Barbosa Belinho hûa freira; Lopo Machado hûa freira; Pero
Machado seu irmão outra freira; Martim Cazado duas freiras; Lourenço Annes hûa
freira; João Barbosa outra freira; Fernão do Porto outra freira; Nuno Vaz outra freira;
Antonio da Costa outra freira; João Ribeiro outra freira; Antonio Lopez da Piedade
outra freira; João Afonso Guarcia outra freira; Antonio Fernandez do Caes hûa freira;
Belchior de Barcellos hûa freira ou as pessoas que ao tempo do meter declarar o nome
que serão pera freiras “abillis” e não serão impedidas de impedimento algum que disso
as estrove em auto e abito e portanto se obriguarão como cada hum em sua addição vai
declarado e foi dito por elles instituidores que prezentes estão, que posto que algum dos
asima nomeados não estavão aguora prezentes, porquanto elles todos fizerão esta
instituição, que vindo elles despois assinar a esta nota com duas testemunhas serão
avidos com o que prezentes
Fl.37vº
fosem, comtanto que dem o dinheiro que a cada hum esta ordenado dar, como tem feito
conhecimento e apontamento de fora com cada pessoa que nomear da feitura desta a tres
dias a qual paguarão ao recebedor e sendo cazo que os ditos absentes não queirão
assinar este contrato ou outra pessoa algûa dos prezentes ou absentes não dem o dito
dinheiro dentro no dito termo, em tal cazo elles ficarão fora desta instituição e os que
ficarem tomarão outros em seu luguar, comforme ao que ja atras he dito sem o elles
poderem repetir e com estas condições e declarações fizerão elles instituidores esta
instituição e regimento e derão o dito dote obriguandosse por si e seus bens moveis e de
raiz avidos e por aver, de todo comprirem com o nella se contem e pedem ao Sancto
Padre Papa nosso senhor ou quem seu carreguo tiver que lha confirme e dee sua
appostollica autoridade e da parte de Deos todo poderozo e do Bem Aventurado São
Bento pedem por merce a el Rei nosso senhor que outro si lhe dee sua real autoridade e
a mande guardar e favorecer e não consinta
Fl.38
em parte nenhûa lhe ser quebrada, nem contra forma della consinta entrar abbadessa
nem freira algûa no dito mosteiro, porque elles com as ditas condições o fundão e o
dotão o que outro si pedem a todos os senhores do reino e justiças delle, principalmente
aos prelados e justiças eclesiasticas a quem pertencer tam sancto zello, ajudar e
favorecer o que todo elles constituidores assim outorguarão e prometerão a louvor de
Deos todo poderoso e Virgem Maria sua Madre e do Bem Aventurado Senhor São
Bento e pera meresimento de suas almas, eu taballião como pessoa publica estipullante
e aceitante o acceptei em nome de Deos e do senhor São Bento e sua sancta relligião em
nome de todas pessoas prezentes e absentes e futuras, em espesial do dito lecenceado
Jorge de Miranda, a que o interesse desta instituição pertencer ou tocar per qualquer
modo que seja e assinarão aqui Guonçalo Roiz e Caterina Alvrez em suas cazas,
prezente as testemunhas adiante declaradas e assinou polla dita Caterina Alvrez a seu
roguo Andre Dias sobrinho de mim taballião, por ella não saber assinar, testemunhas
que erão prezentes Guonçalo d’Abreu
Fl.38vº
d’Andrada e Balthasar da Rocha Villarinho taballião na dita villa e Bento Rodriguez
outro si taballião e outros Antonio Afonso do Sisto taballião que ho escrevi. Disserão
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maes elles instituidores prezentes que Simão Velho podera usar da condição de
Balthasar da Rocha pera meter outra freira, por quanto tinha luguar pera duas e não lhe
foi dado ao prezente luguar maes que pera hûa e isto com condição que quando faltar
algûa pessoa do numero das sincoenta freiras, os sobreditos das condições declararão
loguo se querem meter as pessoas ou não, testemunhas as sobreditas eu Antonio Afonso
do Sisto taballião o escrevi; o qual treslado de instituição atras escripto eu Manoel do
Sisto Bezerra taballião publico e judicial nesta notavel villa de Viana foz de Lima e seus
termos por el Rei nosso senhor, por minha propria mão tresladei do livro de notas que
foi de meu antecessor e pai Antonio Afonso do Sisto taballião que pello dito senhor foi
nesta dita villa e vai na verdade sem antrelinha, riscado nem borradura que duvida faça,
todo por mim concertado em treze folhas numeradas com esta em que vai meu publico
abaixo feito, oje nove dias do mes de Março anno
Fl.39
de mil e quinhentos sessenta e seis annos o qual passei pera os erdeiros de Eitor Nunez
Bezerra defuncto, instituidor e padroeiro nomeado nesta instituição, comvem a saber: a
Greguorio Vaz de Mogueimes que socedeo no luguar do sobredito Eitor Nunez seu
cunhado e por verdade aqui meu publico sinal fiz que tal he, declarando maes que no
dito livro de notas de meu antecessor estão outros termos feitos por elle e assinados
pollos instituidores e testemunhas acerca desta instituição que despois della mostrão
serem escriptos em differentes dias, os quaes aqui não tresladei por mos não pedirem e
por verdade o assinei; paguou quinhentos reis; o qual tresllado eu Guaspar Velloso
escrivão da visitação do dito mosteiro a fiz tresladar bem e fielmente da propria a que
me reporto com ho notairo abaixo assinado com quem concertei sem borradura nem
entrelinha que duvida faça e o ajuntei aqui a estes autos e tornei o proprio aos ditos
padroeiros e assinei aqui; Guaspar Vellozo.
Certidão
Certifico eu Dioguo Barbosa <da Rocha>47 escrivão que hora sao por elleição dos
senhores padroeiros do Glorioso padre São Bento sito no arrabalde da villa de Viana
que he verdade que
Fl.39vº
no livro das estravagantes esta hum contrato que fez Suzana do Spiritu Sancto dona
abbadessa que foi do dito mosteiro e Janebra da Conceição prioreza e maes descretas e
Dioguo da Cunha e Dioguo Barbosa mordomos, com Guaspar da Rocha Peixoto e
Antonio Ribeiro seu cunhado, lhe tomarem hûa freira no dito mosteiro por preço de
cento e sessenta mil reis, os quaes cento e sessenta mil reis reseberão os ditos
mordomos e procurador do dito mosteiro, os quaes guastarão em despezas das freiras,
dinheiro que lhe derão em obras do mosteiro, como milhor se pode ver do livro da
receita e [conta ou contas (?)]48 que foi tomada aos ditos officiaes no dito livro, pello
visitador Andre Ferreira os quaes ambos me reporto em todo e por todo pera que milhor
se possa ver feita aos dezanove dias do mes de Julho de mil e seiscentos setenta e tres
annos. Tabalião Barbosa da Rocha.
Aos dezanove dias do mes de Julho de mil e quinhentos setenta e tres annos na cidade
de Bragua, nas pouzadas do muito reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada
arcediaguo do Couto na Sancta See della, visitador etc. estando ahi elle dito senhor
47
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prezente, por elle me foi dado a mim escrivão a certidão atras, mandando me a juntasse
aos autos, diguo a estes autos, Guaspar Vellozo escrivão da dita visitação o escrevi.
Aos vinte e tres dias do mes de Julho de mil e quinhentos e setenta e tres annos na
cidade de Bragua nas pousadas
Fl.40
do muito reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada que são na rua de Sancto
Antonio, della arcediaguo do Couto na Sancta See da dita cidade, visitador, juis e
conservador per autoridade appostollica, do mosteiro do Glorioso Padre São Bento sito
no arrabalde da villa de Viana foz de Lima, estando ahi elle dito senhor prezente, por
elle foi mandado a mim escrivão a juntasse aqui a estes autos a Bulla da fundação do
dito mosteiro de São Bento, como a juntei, a qual he a seguinte visitação, diguo a
seguinte Guaspar Velloso escrivão da dita visitação o escrevi
Seguesse o treslado da Bulla da Fundação49
Fl.55
Doutor Dioguo de Paiva d’Andrada amiguo recebi vossas cartas em que me dizeis que
os padroeiros do mosteiro do Glorioso Sam Bento da villa de Viana vos tem nomeado
per visitador delle, fazendo sobre isso grande instancia e obriguandosse a comprir
inteitamente o que ordenardes conforme a Bulla appostollica que sobre a fundação do
dito mosteiro impetrarão como maes larguamente entendi dos papeis e da maes
informação que de vossa parte me deu o doutor Antonio de Carvalho, o que folguei
muito de saber e me pareceo bem o modo que tivestes em aceitar o carreguo de visitador
e emcaminhar os padroeiros pera neste neguocio de sem carreguarem suas conciencias e
comprirem com sua obriguação e porque tenho por mui certo que com tal principio
querera Nosso Senhor per vosso meio reduzir o dito mosteiro ao que comvem pera seu
Fl.55vº
serviço, vos aguardecerei muito procederdes adiante na dita visitação, cordenardes tudo
o que vos parecer necessario pera o bom regimento do dito mosteiro, no espiritual e
temporal, conforme a confiança que eu de vos tenho e mandareis aos padroeiros
prezentes que em certo termo traguão obriguação dos absentes ou a fação tambem por
elles e me avisareis do que nisto fizerdes pera tambem acerca desse neguocio ajudar no
que se offerecer e for necessario de huora aos quatorze de Junho mil e quinhentos
setenta e tres Antonio de Carvalho a fez escrever. O Cardeal Iffante.
Pera o doutor Dioguo de Paiva d’Andrade
Dioguo de Paiva d’Andrade arcediaguo do Couto na Sancta See de Bragua, visitador
deputado por autoridade appostollica do mosteiro de Sam Bento de Viana etc. Aos que
esta minha prezente carta virem saude em Jesu Christo em especial aos muito
magnificos
Fl.56
senhores padroeiros do dito mosteiro e assim a todos as maes pessoas a que “directe vel
indirecte” particularmente ou “conjunctim” pode per qualquer maneira que seja tocar ao
auto da visitação do dito mosteiro, faço saber que eu tenho hora assentado e ordenado
49
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vizitar o dito mosteiro, caza, convento e officinas e todas as maes cousas que ao dito
mosteiro e convento pertencem, assim no espiritual como no temporal, aos quatro dias
do mes de Julho e dahi por diante estarei nessa villa de Viana continuando o auto da
dita vizitação attee solemnemente com effeito acabar e porque a todos sera certo e não
possão nem cada hum delles possa pretender ignorancia mandei passar a prezente minha
carta edital, pella qual cito e chamo peremptoriamente a todos os ditos padroeiros e a
cada hum delles, cujos nomes e cognomes aqui hei por expressos e declarados e os cito
e chamo pera que, querendo se achem prezentes à dita visitação e a ella requererem todo
o que pretenderem em que entenderem que tem direito e justiça, sendo certos que
Fl.56vº
não comprindo assim, a sua reveria procederei na dita vizitação, sem maes por elles
esperar, como entender ser rezão e justiça e sob pena de excomunhão e de cem cruzados
pera as obras do dito mosteiro applicados, mando autoritate appostollica de que nesta
parte uso a qualquer notairo taballião cleriguo ou religioso que com esta requerido for a
afixe nas portadas do dito mosteiro lea e publique às pessoas que prezentes se acharem e
de todo ponha sua fee e certidão com os nomes das testemunhas que prezentes forem .
Dada em Bragua aos trinta de Julho de mil e quinhentos e setenta e tres annos Guaspar
Velloso escrivão da vizitação a fez escrever. Dioguo de Paiva d’Andrade.
Saibão quantos este instrumento dado por mandado e autoridade de justiça como
treslado de hûa petição e ditos de testemunhas per ella perguntadas virem, como em o
anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil e quinhentos setenta e tres

Fl.57
annos aos vinte e tres dias do mes de Julho do dito anno em esta notavel villa de Viana
foz de Lima na praça do Campo do Forno da dita villa, estando eu taballião ahi,
prezente mim apareceo Balthasar da Rocha Oliveira hum dos padroeiros do mosteiro de
Sam Bento desta villa e a mim taballião deu e aprezentou a petição ao diante escripta
em nome dos padroeiros do dito Sam Bento com hum despacho nas costas della do
lecenceado Ciprião de Figueiredo Vasconcellos juiz de fora com alçada em ha dita villa
e seus termos por el Rei nosso senhor, requerendo-me que por quanto me era
destribuida lhe tomasse suas testemunhas e lhe passasse seu instrumento em modo que
fizesse fee, a qual petição he tal como o diante se segue, Paulo de Barros Velho
taballião ho escrevi.
Senhor
Dizem os padroeiros do mosteiro do Bemaventurado São Bento sito em esta notavel
villa de Viana foz de Lima que a elles lhes he necessario fazerem certo como elles
começarão a fazer o dito mosteiro
Fl.57vº
No anno de quarenta e oito annos e dahi em diante se for fazendo e acabando o dito
mosteiro e ja ao tempo que o dito mosteiro de São Bento se começou jaa elles
padroeiros na ermida de São Bento tinhão convento de freiras e noviças e lhe tinhão
anexadas duas igrejas, comvem a saber: Sancta Locaia de Tamel e Sam Martinho50 do
Outeiro como pode constar per as Bullas da enexação, etc. E porque lhes he necessario
50
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fazer certo do sobredito, pedem a vossa merce lhes mande preguntar quatro ou sinco
testemunhas e com seus ditos passar hum instrumento no que reseber a justiça e merce.
Despacho do juiz
Preguntemsse as testemunhas que os supplicantes aprezentarem pello contheudo em
esta petição, sem prejuízo de parte e com seus ditos se lhes passe o instrumento que
pedem. Vasconcellos.
Aos vinte e tres dias do mes de Julho do anno de mil e quinhentos setenta
Fl.58
e tres annos desta villa de Viana foz de Lima no paço do concelho della Antonio da
Rocha emqueredor comiguo taballião tomamos he perguntamos as testemunhas que por
parte dos supplicantes nos foram aprezentadas, as quaes ouverão juramento em forma.
Paulo de Barros Velho taballião ho escrevi
Francisco Pirez Caminha cavaleiro fidalguo, morador nesta villa, testemunha a que ho
emqueredor deu juramento dos Sanctos Evangelhos, preguntado por os custumes e
cousas delles disse que tinha alguns parentes que tinhão padroados no dito mosteiro
dentro no quarto grão e tinha duas filhas metidas no dito mosteiro e al não disse
Preguntado elle testemunha pello contheudo na petição dos supplicantes disse elle
testemunha, que era verdade que ho mosteiro comtheudo na petição sito nesta villa fora
comesado o anno de quarenta e oito ou quarenta e nove annos e dahi em diante se fora
fazendo e acabando o dito mosteiro e jaa ao tempo que o dito mosteiro em São Bento se
começou jaa elles padroeiros na ermida de São Bento tinhão
Fl.58vº
convento de freiras e monjas e lhe tinhão enexado duas igrejas, comvem a saber: Sancta
Locaia de Tamel e São Martinho de Outeiro, como se pode ver pollas Bullas
ennexações dellas a que se reporta he isto sabe elle testemunha porque algum dos ditos
padroeiros lhe cometeo a elle testemunha que tomasse hum luguar pera meter sua
irmão51 que estava no mosteiro de Tuy e a trouxesse pera reformar a caza que
novamente se fazia e al não disse e o assinou com ho emqueredor. Paulo de Barros
Velho taballião ho escrevi.
Guaspar Rodrigues de Gumdim cavaleiro fidalguo morador em esta villa, testemunha a
que o emqueredor deu juramento dos Sanctos Evangelhos, preguntado pollos custumes
e cousas delles disse que elle tinha muitas parentas no dito mosteiro assim de padroeiros
como as maes que erão suas parentas no quarto grão e al não disse.
Preguntado elle testemunha pollo contheudo na petição dos supplicantes disse elle
testemunha que era verdade
Fl.59
que segundo sua lembrança o dito mosteiro de Sam Bento sito nesta villa de Viana se
comesou a52 vinte e tres atee vinte e quatro annos que se fundara e comesara e dahi em
diante se for afazendo e acabando o dito mosteiro como hora estaa e ho tempo que o
51
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dito mosteiro se comesara jaa os ditos padroeiros tinhão na ermida do dito Sam Bento
comvento de freiras he monjas e lhe tinhão ennexadas duas igrejas, comvem a saber:
Sancta Locaia de Tamel e Sam Martinho do Outeiro, como se podia ver pollas Bullas e
emnexações a que se reporta e al não disse he o assinou com o emqueredor. Paulo de
Barros Velho taballião ho escrevi.
Guaspar de Espinoja morador nesta villa, testemunha a que o emqueredor deu
juramento dos Sanctos Evangelhos, preguntado pollos custumes e cousas delles disse
nada53
Preguntado elle testemunha por o contheudo na petição dos supplicantes disse elle
testemunha que era verdade que ho mosteiro contheudo na petição
Fl.59vº
avera vinte e quatro annos pouco maes ou menos que se comesara a fazer e dahi em
diante se foi fazendo e acabando o dito mosteiro e ao tempo que o dito mosteiro se
comesou a fazer jaa os ditos padroeiros tinhão convento na ermida do bem aventurado
São Bento e tinhão freiras monjas e lhe tinhão ennexado duas igrejas, comvem a saber:
Sancta Locaia de Tamel e São Martinho do Outeiro como se pode ver pollas Bullas e
emnexações das ditas igrejas e al não disse e assinou com ho emqueredor. Paulo de
Barros taballião ho escrevi.
Dioguo Jacome Bezerra cavaleiro fidalguo morador nesta villa, testemunha a que o
emqueredor deu juramento dos Sanctos Evangelhos, preguntado pollos custumes e
cousas delles disse que tinha hûa filha no dito mosteiro e assim parentas dentro no
quarto grão filhas dos padroeiros e al não disse.
Preguntado elle testemunha pollo contheudo na petição dos supplicantes disse elle
[também(?)]54
Fl.60
que era verdade que o mosteiro contheudo na petição de Sam Bento sito nesta villa se
comessara a fazer segundo a lembrança delle testemunha, avera vinte e tres pera vinte e
quatro annos e des(sic) que se comesara a fazer se fora fazendo atee que se acabou
como hora esta o dito mosteiro e ao tempo que o dito mosteiro se comesara na ermida
que então era, os ditos padroeiros tinhão convento e monjas na dita ermida de Sam
Bento em hûa caza que estava peguada a dita ermida onde se edifficou o dito mosteiro e
lhe tinhão ennexadas duas igrejas, comvem a saber: Sam Martinho do Outeiro e Sancta
Locaia de Tamel, como se pode ver por as Bullas e emnexações a que se reporta e al
não disse e asinou com o emqueredor. Paulo de Barros Velho taballião ho escrevi
Melchior de Barros Velho cavaleiro fidalguo morador nesta villa, testemunha a que ho
emqueredor deu juramento dos Sanctos Evangelhos, preguntado pellos custumes disse
que era parente de muitos padroeiros e alem disso tem no dito mosteiro tres sobrinhas
he muitas parentas e al não disse.
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Fl.60vº
Preguntado pollo contheudo na petição dos supplicantes disse elle testemunha que era
verdade que ho mosteiro contheudo na petição, contheudo nesta villa, sito em ella se
comesara a fazer avera vinte e quatro annos pera vinte e sinco pouco maes ou menos o
qual mosteiro se comessou e asim tem na ermida de Sam Bento que antiguamente ahi
estava e na dita ermida se metera em suas cazas que ahi estavão ao redor da dita ermida,
nas quaes cazas estavão freiras monjas e ahi se comessou o convento das ditas freiras
antes que o dito mosteiro fosse comessado nem a ermida derribada e ao tempo que se
comessara o dito mosteiro na dita ermida os ditos padroeiros jaa dantes lhe tinhão
ennexado duas igrejas, comvem a saber: Sancta Locaia de Tamel de que elle testemunha
esteve em posse, em favor do dito mosteiro e assim São Martinho de Outeiro de que ha
Bullas e emnexações a que se reporta he al não disse he o assinou com o emqueredor.
Fl.61
Paulo de Barros Velho taballião o escrevi.
E tomadas e preguntadas assim as ditas testemunhas como dito he por parte dos
supplicantes foi requerido a mim taballião que não queria dar maes testemunhas que as
que dadas tinhão que com o dito das preguntadas e lhe passasse seu instrumento em
modo que fizesse fee e eu taballião lhe passei o prezente. Paulo de Barros Velho
taballião ho escrevi o qual treslado de instrumento, eu Paulo de Barros Velho taballião
do publico e judicial em esta villa, diguo em esta notavel villa de Viana foz de Lima e
seus termos por el Rei nosso senhor, dos proprios mandei tresladar bem e fielmente e
todo consertei com o taballião aqui comiguo abaixo assinado e esto escrevi e aqui meu
publico sinal fiz que tal he, paguou deste com o proprio cento e setenta reis, 23, 157355,
concertado comiguo taballião Francisco da Costa.
Obriguação com juramento dos padroeiros que consentirão no que jusguasse Dioguo de
Paiva.
Fl.61vº
“In Dei Nomine ámen”, saibão quantos, diguo saibão os que o prezente publico
instrumento de obriguação virem, como em o anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu
Christo de mil e quinhentos e setenta e tres annos, em os vinte e quatro dias de Maio do
sobredito anno desta notavel villa de Viana foz de Lima dioces de Bragua, em as
barandas das cazas da Misericordia da dita villa, em prezença de mim notairo
appostollico e das testemunhas abaixo nomeadas, parecerão ahi os senhores doctor
Antonio da Rocha, Dioguo da Cunha, Antonio da Costa, Pero da Rocha Pimentel,
Balthasar da Rocha Maciel, Francisco Cazado, João d’Abreu Soares, Bento do Reguo,
Balthasar de Barros, Cosme de Sousa, Afonso de Barros Reguo, Martim Barbosa,
Balthasar da Rocha Oliveira, Dioguo Barbosa, Antonio Vicente coniguo em a dita villa,
Sebastião Ribeiro, Antonio da Rocha Paes, Francisco Cazado o Novo todos padroeiros
do mosteiro do Glorioso São Bento, sito nos arrabaldes da dita villa de Viana, que são
todos os que se acharão prezentes em a dita villa e por elles foi dito que elles os dias
passados ellegerão por visitador he
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Fl.62
conservador do dito mosteiro ao muito illustre senhor Dioguo de Paiva d’Andrade
fidalguo da caza de el Rei nosso senhor e arcediaguo do Couto na Sancta See de
Bragua, ao qual requererão que acceptasse o dito carreguo e officio e elle pos hum
despacho que em substancia continha que os ditos padroeiros se obriguassem a estarem
e cumprirem o que por elle arcediaguo fosse detreminado, assim acerca da fabrica do
dito mosteiro com o mantimento e legitima das relligiosas delle e bem assim do que
alguns dos padroeiros se dizia terem levado induvidamente por prezentarem alguas
freiras e assim em todas as outras cousas que conforme a sua Bulla e direito erão
obriguados e isto sem aver appellação nem aggravo soomente pera o Cardeal Iffante
leguado de Sua Sanctidade nestes reinos e loguo pollos ditos padroeiros foi dito que
avendo respeito a muita necessidade que hade visitador em o dito mosteiro, movidos de
serviço de Deos e considerando o soseguo e honrra do dito mosteiro e a disquirição e
letras, virtude e prudencia do dito senhor arcediaguo disserão
Fl.62vº
que elles por suas pessoas e bens cada hum “pro rata” se obriguavão como obriguarão a
comprirem e estarem pello que elle senhor arcediaguo acerca do que dito he detreminar
e jusguar conforme a como se achar que são obriguados na Bulla da ereação do dito
mosteiro e do que elle detreminar, diserão que não poderia aver appellação nem aggravo
somente pera o dito serenissimo Cardeal Iffante e pollo que sua alteza detreminar nas
ditas cousas56 com que seja conforme a dita Bulla e clausullas della, prometerão comprir
e guardar sem maes appellação nem aggravo e assim o jurarão comprir aos Sanctos
Evangelhos em que puserão suas mãos direitas e no proceder das ditas causas se
procedera “simpliciter et de plano”, ouvindo as partes com sua justiça de modo que se
possa saber a verdade e a tal obriguação assim faz em com que elle dito senhor
arcediaguo accepte ser visitador e conservador do dito mosteiro e use do tal officio e
detremine as ditas duvidas como e pello modo acima declarado
Fl.63
dando appellação pera o dito serenissimo Cardeal Iffante e por do acima dito serem
contentes mandarão fazer o prezente instrumento de obriguação e declaração a qual eu
notairo como pessoa publica estipulei e aceitei em nome da abbadessa do dito mosteiro
e convento e dos maes interessantes testemunhas que estavão prezentes Simão Velloso
barbeiro, Estevão Fernandez pedreiro, moradores em a dita villa e eu Guaspar Vieira
presbitero notairo appostollico em a dita villa, aprovado por os tres senhores deputados
que o escrevi e o prezente instrumento do livro de minhas notas fielmente tresladei,
onde ficão os maes dos ditos padroeiros e testemunhas acima nomeadas e aqui meu
pubblico sinal fiz que tal he “requisitus et roguat et jam hosti servan da fides”.
Procuração
Saibão quantos este instrumento de poder e procuração virem como em ho anno do
nacimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil e quinhentos e setenta e tres annos aos
vinte dias do mes de Julho e do dito anno em esta notavel
Fl.63vº
villa de Viana foz de Lima em as cazas da morada do doutor Antonio da Rocha morador
em esta dita villa, em prezença de mim taballião e testemunhas ao diante nomeadas
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pareceo ahi prezente o dito doutor Antonio da Rocha e Martinho Barboza, Antonio
Vicente coniguo na collegiada igreja desta dita villa e Dioguo da Cunha e Dioguo
Barbosa Maciel e Balthasar da Rocha Oliveira, Bento do Reguo, Salvador Barbosa,
Antonio da Rocha Paes, João d’Abreu Soares e Cosme de Souza todos moradores em
esta villa de Viana e padroeiros leiguos do mosteiro do Gloriozo São Bento sito em esta
villa de Viana, fora o dito Antonio Vicente coniguo e loguo por elles todos juntamente
foi dito que elles em seu nome e dos maes padroeiros do dito mosteiro e como seus
procuradores que dizião ser, fazião e ordenavão e constiuiião por seus certos lidimos e
sufficientes e em todo bastantes procuradores no melhor modo, forma avia e maneira,
que elles devião e podião ser e por direito maes valler, comvem a saber:
Fl.64
aos senhores doutores [Pedro Alvrez(?)]57 d’Avreu e Guonçalo Gil moradores na cidade
de Bragua e o doutor Alvares Vaz morador na cidade de Lisboa e o lecenceado Thomas
Amrriques outro si morador na cidade de Lisboa e a Balthasar da Rocha Oliveira e
Antonio da Costa e a Bastião Ribeiro Sirne moradores em esta villa e Dioguo Barbosa
da Rocha e huns aos outros e outros aos outros aos quaes disserão o que davão e cedião,
e trespassavão todo o seu livre e comprido poder, mandado geral e especial pera que
todos juntamente possão e cada hum possa parecer diante do senhor Dioguo de Paiva
d’Andrade arcediaguo da Sancta See de Bragua e visitador e conservador do mosteiro
de São Bento desta villa e diante delle senhor visitador alleguar e requerer e assim
diante do serenissimo Cardeal Iffante leguado deste reino de Portugual58 e diante sua
leguacia e diante de outras quaesquer justiças, assim seculares como eclesiasticas onde
o cazo com directo pertencer e justiça delles constituintes, assim por escripto como por
Fl.64vº
palavra tudo tam inteiramente como se a todo elles ditos padroeiros em suas proprias
pessoas fossem prezentes e isto em todas as duvidas e demandas, differenças movidas
como por mover que hora as madres do dito mosteiro lhe movem e querem mover e
assim retificavão e por retificadas avião todo o que o doutor Antonio da Rocha tem
requerido em todas as cauzas tocantes aos ditos seus padroados e sobretodo fazer o que
lhes parecer a cada hum e que o que cada hum comesar o outro o possa finir e acabar e o
verdadeiro effeito trazer attee todo ser findo por final sentença e ouvir e reseber todas e
quaesquer sentenças e antre [?]as satisfazer a ellas, e dallas a toda e devida execução e
das contra elles dadas e pronunciadas dellas appellar e aggravar e as appellações e
aggravos fazer intimar e [?] de parecer tomar o instromento tirar e todo fazer o que a
cada hum dos ditos seus procuradores bem parecer e n’alma delles constituintes e a cada
hum dos ditos seus procuradores possa
Fl.65
jurar todos e quaesquer licitos e honestos juramentos que lhe com direito forem dados e
demandados e nas partes adversas os deixar se comprir e os revoguar se quizer e todo
com poder de sob estabellecer hum em os procuradores e outros de novo fazer e os
revoguar se quizer e comprir reservando elles constituintes pera si que nos cazos que
com direito devião e ajão de ser citados o serão em suas proprias pessoas e não de
nenhum de seus procuradores, nem sob estabellecidos pera que nos cazos que com
direito o devão e ajão de ser dar verdadeira informação e todo assim outorguarão e delle
esta procuração mandarão ser feita e se obriguarão por si e seus bens moveis e de raiz
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avidos e por aver a sempre e em todo o tempo averem por bem todo o dito e feito
procurado e alleguado pellos ditos seus procuradores e por seus sob estabellecidos e
cada hum delles e de os rellevar do carreguo da satisfação que o direito em tal cazo
outorgua e o assinarão e posto que digua que foi prezente Antonio da Rocha Paes não
foi prezente e foi maes prezente Balthasar da Rocha Maciel padroeiro leiguo do dito
mosteiro que disse que dizia o que disserão os maes padroeiros nomeados
Fl.65vº
nesta procuração e fazia os mesmos procuradores e o assinou sendo prezentes por
testemunhas João Dantas e Duarte Pereira moradores em esta villa de Viana e outros, e
eu Oliveira da Rocha taballião do publico e judicial em esta notavel villa de Viana foz
de Lima e seu termo por el Rei nosso senhor que esta procuração em meu livro de notas
notei e dello a fiz tresladar bem e fielmente por meu fiel escrivão por provizão que do
dito senhor, pera ello tenho e todo consertei e sob escrevi e aqui meu publico sinal fiz
que tal he; paguou desta e nota e caminho cento e trinta reis.
Saibão quantos este instrumento dado em publica forma por mandado e autoridade de
justiça com o theor de hûa Bulla virem, que no anno do nacimento de Nosso Senhor
Jesu Christo de mil e quinhentos setenta e tres annos, aos vinte e hum dias do mes de
Julho em esta notavel villa de Viana foz de Lima, estando em suas pouzadas o
lecenceado Cristovão de Figueiredo de Vasconcellos, juis de fora com alsada
Fl.66
na dita villa e seu termo por el Rei nosso senhor, perante elle juis pareceo o doutor
Antonio da Rocha morador na dita villa e lhe aprezentou hûa Bulla escripta 59 em
perguaminho com seu sello pendente dentro de hûa caixa de pau com hûa fita vermelha
a qual Bulla mandou passar o arcebispo Dom Manoel de Sousa arcebispo que foi de
Bragua, Primaz que disse que tinha necessidade do treslado da dita Bulla em publica
forma de modo que fizesse fee porque se esperava lhe ajudar com o juiz visto [?]60 se
dizer tomar a dita Bulla em suas mãos e a vio e leo e lida por elle por carecer de vicio e
sospeição interpos a mim61 taballião sua autoridade ordinaria e mandou que lhe fosse
dado e passado o instrumento que pedia, com ho treslado da dita Bulla concertado com
outro taballião, em modo que fizesse fee, porque se esperava dello ajudar, e eu taballião
em comprimento do mandado do dito juis loguo por minha mão aqui fiz o prezente auto
e a elle fiz tresladar a dita Bulla, toda de “verbo ad verbum” do qual treslado, diguo do
qual treslado de [“verbo (?)]62 ad verbum” he o seguinte. Balthasar da Rocha Vilarinho
ho taballião que esto escrevi
Fl.66vº
Annexação da igreja de Tamel ha ermida de São Bento que foi erguida em mosteiro o
que se fez a instancia dos padroeiros de São Bento
Dom Manoel de Souza per merce de Deos e da Sancta Igreja de Roma arcebispo e
senhor de Bragua Primas das Espanhas, etc. A quantos esta nossa carta de
alevantamento de mosteiro e annexação virem saude em Jesu Christo Nosso Senhor e
Salvador que de todos he verdadeira saude e salvação, fazemos saber que por ante nos
59
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parecerão o lecenceado Jorge da Cunha Juis de Fora da villa de Viana de foz de Lima
deste nosso arcebispado e Afonso de Barros Bacellar vreador da mesma villa e João de
Souza de Magualhães fidalguo da caza de el Rei nosso senhor, diguo de el Rei meu
senhor, morador na dita villa, os quaes todos juntos e cada hum por si em nome de todos
os moradores da dita villa e principalmente dos fundadores do mosteiro de freiras da
ordem de São Bento que hora novamente querem fundar e edificar, comvem a saber: o
dito lecenceado com o juis e o dito Afonso de Barros Bacellar como vreador e com hum
dos ditos fundadores
Fl.67
que he e tambem com hum dos elligidos pellos outros fundadores pera pedir e requerer
todo o necessario pera o alevantamento do dito mosteiro e sustentação delle e João de
Souza de Magualhães outro si como hum dos mesmos fundadores que se nos pedirão
que porquanto por serviço de Deos, acresentamento do culto divino, edifficação das
almas e consolação dos moradores da dita villa, desejavão de edificar e fazer hum
mosteiro de freiras da ordem de São Bento, ouvessemos por bem de lhes dar licença que
de hûa ermida da invocação de São Bento sita no arrabalde da dita villa possão edifficar
e alevantar o dito mosteiro e pera sustentação delle e das freiras que nelle servirem a
Deos ouvessemos por bem, diguo ouvessemos, outro si, por bem de unir, annexar e
emcorporar ao dito mosteiro “in perpetuo” a igreja de Sancta Locaia de Tamel desta
dioces de Bragua, quando quer que vaguar, o que visto por mim e querendo que hûa
obra tam sancta e tam piadosa e de tanto serviço de Deos de que não tam somente os
moradores da dita villa mas todos os das outras villas e luguares sircumvezinhos
reseberão grandíssima consolação, com edifficação de suas almas e querendo favorecer
os ditos fundadores neste
Fl.67vº
seu tam louvavel preposito e assim atento que nos constou por instrumento publico de
procuração feita por João Vicente abbade de Guntinhães e notairo appostollico, o
abbade da dita igreja, dar seu consentimento pello dito João de Souza seu procurador
como de feito consentio, como no dito instrumento maes larguamente se contem, per
autoridade nossa ordinaria avemos por bem e damos licença aos ditos fundadores e a
cada hum delles que na dita ermida de Sam Bento possão edifficar o dito mosteiro em
sua igreja, campanario63, sinos, crastas e todas as officinas necessarias com todas as
outras insignias de mosteiro, a qual ermida desde aguora alevantamos e avemos por
alevantada em mosteiro de freiras da ordem de Sam Bento e porem sem prejuizo do
reitor da igreja em cuja freguezia o dito mosteiro for alevantado e pera sustentação delle
e das freiras que nelle servirem a Deos, unimos, annexamos e incorporamos “in
perpetuo” ao dito mosteiro a dita igreja de Sancta Locaia de Tamel [desde(?)]64 aguora
pera quando quer que vaguar, tomar posse real corporal e autoal da dita igreja e os
fruitos rendas e proventos della em honestos usos do dito mosteiro e da dita igreja
converter e guastar com declaração que não he nossa tenção que por esta annexação a
dita igreja de Sancta Locaia seja
Fl.68
defraudada de seu sollicito serviço e culto divino e a cura das almas dos freiguezes della
seja demenoida, mas queremos e mandamos que se suffrão e cumprão os carguos della
solitos e acustumados a qual carta mandamos em virtude de obediencia a todas as
63
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justiças e pessoas eclesiasticas e secullares que a cumprão e guardem assim da maneira
que em ella se contem e sob pena de excomunhão mandamos a qualquer notairo
appostollico ou taballião publico que vaguando a dita igreja de Sancta Locaia e sendo
requerido da nossa parte dee a posse da dita igreja com todas as solemnidades e
serimonias a tal auto pertencentes ao dito mosteiro e lhe passara todos os instrumentos
necessarios. Dada em Bragua sob nosso sinal e sello pendente ao derradeiro dia d’ Abril
Ambrosio Navio a fez por nosso especial mandado de mil e quinhentos e quarenta e seis
annos testemunhas que estavão prezentes, o lecenceado João Afonso desembarguador
de nossa caza e Pantalião de Barros nosso secretario e outros; Arcebispo Primas. A qual
Bulla eu Balthasar da Rocha Villarinho taballião publico e judicial em esta notavel villa
de Viana foz de Lima he seu termo por el Rei nosso senhor, fiz tresladar do publico
original bem e fielmente nestas duas meas folhas de papel sem borradura
Fl.68vº
nem entrelinha que duvida faça e esta com o publico concertei com o taballião abaixo
nomeado e assinado e por verdade esto escrevi e aqui meu publico sinal fiz que tal he;
paguou nada; concertado comiguo taballião Guarcia da Rocha
Certidão per que consta quando se annexou a igreja de São Martinho de Outeiro
Saibão quantos este instromento de certidão e fee virem que no anno do nacimento de
Nosso senhor Jesu Christo de mil e quinhentos setenta e tres annos aos vinte e hum dias
do mes de Julho em esta notavel villa de Viana foz de Lima estando em suas pouzadas o
lecenceado Cristovão de Figueiredo de Vasconcellos, juis de fora com alçada na dita
villa e seu termo por el Rei nosso senhor perante elle pareceo o doutor Antonio da
Rocha morador na dita villa e ao dito juis aprezentou e mostrou hûa Bulla em hum
perguaminho com seu sello pendente de folha de frandes e per cordão de linhas
vermelhas segundo delle parecia a qual Bulla hera e della constava o Nuncio que ao tal
tempo era no reino de Portugal, annexar a igreja de Sam Martinho do Outeiro sita no
termo desta villa de Viana ao mosteiro de São Bento della, que parecia que fora feita
segundo della constava no anno da incarnação
Fl.69
de mil e quinhentos e quarenta e sete primo calendas Februarii sendo Papa Paulo
terceiro e quarto decimo de seu pontificado e por estar a dita Bulla em latim e não aver
quem ha tresladasse o doutor Antonio da Rocha a aprezentou ao dito juis e elle juis
tomou em suas mãos e vio e leo e vista por elle se fora passada no tempo assima e de
todo eu taballião passei o prezente instrumento de certidão a requerimento do dito
doutor Antonio da Rocha a qual o dito assinou como se ao diante segue, e por verdade
eu Balthasar da Rocha Villarinho65 taballião publico e judicial na dita villa de Viana e
seu termo por el Rei nosso senhor, que esto escrevi e aqui meu publico sinal pus, diguo
fis que tal he paguou nada. Cristovão de Figueiredo
Certifico eu Guaspar Vieira presbitero e notairo appostollico em esta notavel villa de
Viana foz de Lima dioces de Bragua e dou fee que em os dous dias do mes de Julho
fixei nas portas do mosteiro de São Bento da dita villa hûa66 edital passada pello muito
illustre senhor Dioguo de Paiva d’Andrada arcediaguo do Couto na Sancta See de
Bragua, visitador e conservador do dito mosteiro, pella qual edital citava e avia por
citados os padroeiros do dito mosteiro de São Bento pera se acharem prezentes a
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visitação que elle vinha fazer a esta villa de Viana com as relligiosas e padroeiros delle
e cousas tocantes ao dito mosteiro dizendo em a dita edital que comesaria a dita
visitação aos quatro ou sinco do dito mes e o dito Dioguo de Paiva
Fl.69vº
chegou a esta villa aos sinco do dito mes ja noute e comesou a dita vizitação aos seis do
dito mes, como constara per autos que o escrivão da dita visitação fez a que me reporto
e por me ser pedida certidão passei a prezente e aqui meu publico sinal fiz que tal he,
aos vinte e quatro dias do mes de Julho do sobredito anno de mil e quinhentos setenta e
tres annos paguou vinte reis ; “et jam hosti servanda fides”.
Certidão do juramento da abbadessa
Sertifico eu Dioguo Barbosa da Rocha escrivão do Glorioso Padre Senhor São Bento
que hora são por elleição dos senhores padroeiros, que esta sito nos arrabaldes desta
villa de Viana foz de Lima que he verdade que nos livros dos acordos da dita caza que
hora esta em poder de mim escrivão, as folhas sincoenta e hûa, esta hum assento e termo
de juramento que fez abbadessa Janebra da Conceição de que ho treslado he o seguinte:
aos quinze dias do mes de Julho da era de mil e quinhentos setenta annos estando
juntos os senhores Dioguo Barbosa Belinho e o senhor Afonso de Barros Reguo
mordomos este prezente anno e Antonio da Rocha Paes procurador, comiguo Dioguo
Barbosa Maciel escrivão do carreguo com
Fl.70
outros muitos senhores padroeiros, todos juntamente fomos a grade do consistoreio(sic)
onde estava ha muito magnifica senhora Janebra da Conceição abbadessa e a senhora
Izabel de Mello prioreza e assim maes senhoras discretas e escrivão pellos ditos
mordomos e por mim escrivão foi dado juramento a dita senhora abbadessa e prioreza e
assim a todas as maes discretas he escrivão que bem e verdadeiramente guardem e
cumprão nosso estatuto em todo e por todo como nelle se contem e ella senhora
abbadessa com as maes senhoras assim o prometerão de o assim comprirem e o assinou
com as ditas senhoras e eu Dioguo Barbosa Maciel escrivão do carguo do dito mosteiro
ho escrevi e os que assinarão são os seguintes: dona abbadessa, Izabel de Mello
prioreza, Maria de Sam Miguel, Izabel do Presépio, Jeronima de São Bernardo
escrivão67, Anna do Salvador, Suzana do Spiritu Sancto o qual termo de juramento eu
escrivão tresladei do dito livro, bem e fielmente sem cousa que duvida faça e consertei
com o notairo abaixo assinado o qual vio o dito livro e termo e sinaes os quaes eu
escrivão dou fee serem das sobreditas abbadessa e discretas e prioreza e por assim
passar na verdade todo dei esta certidão do dito livro, por me ser pedida por parte dos
senhores padroeiros, por mim feita e assinada aos seis dias do mes de Junho
Fl.70vº
de mil e quinhentos setenta e tres annos. Tabalião Barbosa da Rocha
“In Dei Nomine amen”. Saibam os que o prezente e publico instrumento de
reconhecimento virem como eu Guaspar Vieira notairo appostollico em esta villa de
Viana e dou fee que eu vi no livro dos acordos que ha dos padroeiros do mosteiro de
São Bento da dita villa, o qual segundo consta pello emsarramento delle tem folhas
numeradas por cima duzentas e noventa e nove o qual emsarramento estaa assinado
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pello doutor Andre Ferreira o qual ao tal tempo foi visitador do dito mosteiro e às
folhas68 sincoenta e hûa do dito livro estaa o proprio termo cujo treslado he o que da
certidão acima faz menção, assinado pera abbadessa, prioreza, discretas e escrivão como
de seus sinaes consta, o qual termo o escrivão da dita caza concertei comiguo notairo na
verdade e o dito Dioguo Barbosa da Rocha escrivaão da dita caza de São Bento
treslladou na verdade e passou a certidão de sua letra escripta e assinada que he atras e
por assim passar na verdade fiz o prezente instrumento de reconhecimento e concerto e
aqui meu pubblico sinal fiz que tal he, “ requisitus et roguatus” aos sete dias de Junho
de mil e quinhentos e setenta e tres annos o mesmo o escrevi “et jam hosti servan da
fides”.
Aos trinta dias do mes de Julho de mil e quinhentos setenta e tres annos
Fl.71
na igreja de Sanctiaguo de Fraião sita no termo da cidade de Bragua, estando ahi
prezente o muito reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada arcediaguo do Couto na
Sancta See da dita cidade de Bragua, visitador, juiz e conservador, autoritate
appostollica do mosteiro do Glorioso Padre São Bento sito no arrabalde da notavel villa
de Viana e foz de Lima, visitando a dita igreja de Fraião, ahi perante elle pareceo
Francisco Cazado hum dos padroeiros do dito mosteiro e lhe aprezentou os papeis atras,
comvem a saber: hum instromento per que constava serem duas igrejas ennexas a
ermida de São Bento antes de ser mosteiro e outro instromento da obriguação que elles
senhores padroeiros fizerão ao dito senhor antes de aceitar a dita vizitação e hûa
procuração dos ditos padroeiros em que fazião procuradores a Guonçalo Alvrez Verea
e a Guonçalo Gil moradores na dita cidade de Bragua e outros na cidade de Lisboa e
outro instrumento com ho theor de hûa Bulla com outro instrumento de certidão de
quando se annexou a igreja de São Martinho do Outeiro e hûa certidão da
affixacação(sic) do edital do dito senhor visitador e outra certidão do juramento da
senhora abbadessa pedindo e requerendo a elle dito senhor visitador os mandasse
ajuntar aos autos, por serem pera bem de sua justiça antre elles e as madres do dito
mosteiro os quaes eu escrivão tomei e ho
Fl.71vº
dito senhor visitador me mandou os ajuntasse aqui como ajuntei Guaspar Velloso ho
escrevi
Procuração e louvamento das madres
Saibão quantos este instromento de poder e procuração e louvamento ou como milhor
em direito ou a luguar virem, como em ho anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu
Christo de mil e quinhentos e setenta e tres annos aos dezoito dias do mes de Julho do
dito anno em esta notavel villa de Viana foz de Lima em a igreja do mosteiro do
Glorioso São Bento, em esta dita villa de Viana, estando prezente a muito magnifica
senhora Suzana do Spiritu Sancto regedora do dito mosteiro e assim Izabel de Mello e
Janebra da Conceição e Anna do Salvador, Maria de Sam Miguel, Perpetua de
Sanctiaguo, Izabel de Sancto Antonio, Vitoria de Sam João, Caterina de Jesus,
Briatis(sic) da Saudação, Guiomar dos Anjos, Caterina do Spiritu Sancto, Maria de Sam
Jeronimo, Cizilia de São Guonçalo, Lianor de Sanctiaguo, Caterina da Conceição, Ines
da Madre de Deos, Izabel das Chaguas, Maria do Salvador, Anna de Sancta Maria,
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Joana da Trindade, Felipa da Madre de Deos, Maria dos Anjos, Briatis da Trindade,
Caterina de Sam Dominguos, Ines de São Jeronimo, Maria de Sancta Escolastica, Izabel
da Vizitação e assim Fellipa
Fl.72
da Cruz, Maria do Nacimento, Izabel do Prezepio, Caterina de São Bernardo, diguo
Izabel do Prezepio, Lianor de Sam Bento, Maria de Jesus, Caterina da Madre de Deos,
Maria de Ressurreição, Maria de São Greguorio, Caterina da Assumpção, Maria da
Piedade todas freiras professas do dito mosteiro e por ellas foi dito prezente mim
taballião e testemunhas ao diante nomeadas que este mosteiro e convento e relligiozas
tinhão alguas duvidas com os senhores padroeiros e fundadores delle sobre as
obriguações que a Bulla da fundação do dito mosteiro lhe opõem 69 que ellas pretendem
não serem por elles compridos e assim de alguas duvidas que ellas pretendem por ellas
lhe serem devidas e outras obriguações em que conforme a direito lhe são as quaes
todas elles senhores padroeiros por evitarem demandas e differenças larguas e guastos
forão contentes que o muito magnifico e reverendo senhor doutor Dioguo de Paiva
d’Andrade arcediaguo do Couto da Sancta See de Bragua e visitador deste mosteiro as
detreminasse sumariamente procedendo [“sempliciter ed epelando(?)]”70 e que delle não
pudessem appellar nem aggravar senão pera o serenissimo Cardeal Iffanta leguado neste
reinado
Fl.72vº
não pudessem maes appellar do que fizerão obriguação jurada aos Sanctos Evangelhos
obriguando a seus bens e fazendas a comprirem todo o pollo dito senhor
detremindo(sic) ou julguado por sua alteza no cazo da appellação, como no dito
instrumento que os ditos padroeiros disto fizerão maes larguamente se contem e porque
ellas ditas senhoras madres deste convento diserão que as ditas differenças tenhão breve
fim e por evitar outro si os guastos pre luxos que em demandas se podem fazer se
obriguarão como loguo de feito obriguavão na forma que os ditos senhores padroeiros
estão obriguados a estar pello que o dito senhor doutor Dioguo de Paiva seu visitador
detreminar em todas as duvidas que ao prezente tem com os ditos padroeiros e de não
poderem appellar senão pera o dito senhor Cardeal Iffante e estarem pello que sua alteza
finalmente detreminar e erão contentes que o dito senhor Dioguo de Paiva d’Andrade
seu visitador julguasse todas as suas differenças na primeira instancia e o serenissimo
Cardeal Inffante(sic) no cazo d’appellação
Fl.73
sumariamente “simpliciter” e d’appelando pera o que todo e pera sobre isso requerer sua
justiça fazião e ordenavão por seus procuradores abastantes(sic) no milhor modo e
forma via e maneira que ho em direito podião fazer e maes valler aos senhores
lecenceados Geraldo Aranha e Fernão Correa estantes em Bragua e aos senhores
doutores Fernão Duarte e Lopo Sintil(sic) estantes em Lisboa aos quaes disserão que
davão, cedião e trespassavão todo o seu livre e comprido poder, mandado geral e
especial pera que nas outras duvidas e differenças possão requerer sua justiça assim por
escripto como por palavra tão inteira e compridamente como se a todo fossem prezentes
em sua propria pessoa e ho que hum comessar o outro o possa finir e acabar e a
verdadeiro effeito trazer he em todo seguir e fazer o que lhes parecer e com poder de
pera todo sob estabellecer hum e outros procuradores e outros de novo fazer e os
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revoguar se quizer e que na alma dellas constituintes possão jurar todos e quaesquer
lícitos e honestos juramentos que lhe com direito forem dados e demandados e nas
partes adversas os deixar se comprir e disserão maes que por quanto ellas
Fl.73vº
tinhão feito duas petições a elle dito senhor Dioguo de Paiva d’Andrade seu visitador e
conservador, hûa assinada pella madre Suzana do Spiritu Sancto regedora deste
convento e por a madre Janebra da Conceição abbadessa que então era delle e por Izabel
de Mello prioreza e Anna do Salvador so prioreza a que então era e outra que não vai
assinada por nimguem, nas quaes se contem todas aquellas duvidas que a ellas ao tempo
lhe lembrarão que os ditos padroeiros lhe tinhão e ellas pedião ao dito senhor visitador
as julgasse por sentença, porque por este publico instromento retificão71 as ditas
petições e requerimentos e lhe pedem que nellas lhe faça comprimento de justiça com
protestação, que vindo lhe a memoria outras alguas obirguações em que os ditos
senhores padroeiros lhe serão, as requeirão perante o dito senhor Dioguo de Paiva seu
visitador, quando lhes parecer tempo e todo assim outorguarão e dello este instromento
de louvamento e obriguação e procuração ou como milhor em direito aja luguar
mandarão
Fl.74
ser feito e o assinarão e eu taballião por os dadroeiros não serem prezentes, como pessoa
publica asseitante e estipullante em seu nome todo estipulei e acertei testemunhas que a
todo estavão prezentes Aires Vaz e Pero Vaz criados do senhor doutor Dioguo de Paiva
d’Andrade vizitador do dito mosteiro e hora estantes nesta villa e eu Oliveiros da Rocha
taballião do publico e judicial em esta notavel villa de Viana foz de Lima e seu termo
por el Rei nosso senhor que este instrumento de procuração e louvamento ou como
milhor em direito aja luguar, em meu livro de notas notei e dello o fiz tirar bem e
fielmente por meu fiel escrivão, por provizão que do dito senhor pera ello tenho e todo
concertei e esto so escrevi e aqui meu publico sinal fiz que tal he; paguou desta nota e
caminho cento e sessenta reis.
Aos trinta e hum dias do mes de Julho de mil e quinhentos setenta e tres annos na
cidade de Bragua nas pouzadas do reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrade
arcediaguo do Couto
Fl.74vº
na Sancta See de Bragua, diguo na Sancta See da dita cidade, vizitador juiz conservador
do mosteiro do Glorioso Padre São Bento sito no arrabalde da villa de Viana foz de
Lima, estando elle dito senhor prezente, per ante elle por parte das madres relligiosas do
dito mosteiro foi aprezentada a procuração atras e louvamento, pedindo ao dito senhor
ha mandasse ajuntar a estes autos e elle dito senhor mandou a mim escrivão ajuntasse a
estes autos como ajuntei, Guaspar Velloso escrivão da dita vizitação ho escrevi.
Instromento perque consta aceitar por vizitador ao senhor Dioguo de Paiva d’Andrade
“In Dei Nomine amen”. Saibão quantos os que o prezente publico instromento dado
com ho tresllado de hum auto virem como em o anno do nacimento de Nosso Senhor
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Jesu Christo de mil e quinhentos setenta e tres annos em os dous dias do mes de Maio
do sobredito anno em esta notavel
Fl.75
villa de Viana foz de Lima dioces de Bragua, dentro em ho mosteiro do Glorioso São
Bento sito nos arrabaldes da dita villa, em prezença de mim notairo appostollico e das
testemunhas abaixo nomeadas às grades do coro do dito mosteiro, comiguo notairo a
requerimento dos padroeiros do dito mosteiro, fomos ter ao dito luguar, comvem a
saber: Dioguo Barbosa Bellinho, Balthasar da Rocha Maciel, Antonio da Rocha Paes,
Dioguo Barbosa da Rocha e outro si Francisco Cazado todos padroeiros do dito
mosteiro, vindo às ditas grades ha muito magnifica senhora Janebra da Conceição
abbadessa do dito mosteiro, com a qual vierão outras relligiosas do dito mosteiro e a
dita abbadessa, o dito Balthasar da Rocha Maciel disse que vinha ali pera lhe fazer a
saber em como os padroeiros do dito mosteiro per nestas cauzas e rezões tinhão
revoguado de vizitador e conservador do dito mosteiro ao senhor doutor Pero Jorge da
Silva arcediaguo de Barroso he em seu luguar tinhão ellecto por tal vizitador e
conservador ao senhor doutor Dioguo de Paiva d’Andrade
Fl.75vº
arcediaguo do Couto da Sancta See de Bragua e que a elle senhor arcediaguo do Couto
obedecessem e conhecessem por seu vizitador e não ao dito arcediaguo de Barroso 72 e
sendo necessaria algua cousa a ella abbadessa e convento recurresse ao mesmo senhor
arcediaguo do Couto ao que ella senhora abbadessa respondeo que ella obedecia ao dito
senhor arcediaguo do Couto e o conhecia desde73então em diante por seu vizitador e se
tinha por ditoza ter e alcansar tam nobre pessoa por vizitador do dito mosteiro e se tinha
aguora por abbadessa do dito mosteiro e por todo os ditos padroeiros me requererem fiz
esse auto o fiz na verdade estando ao todo prezentes por testemunhas Francisco Alvrez
mercador e Guomez Correa moradores em ha dita, diguo moradores em ha dita villa e
eu Guaspar Vieira cleriguo de missa em ha dita villa, notairo appostollico que ho
escrevi e ho ouvi e vi todo assim passar com as ditas testemunhas
Fl.76
acima escriptas as quaes assinarão no auto donde este instromento fielmente tresladei e
aqui meu publico sinal fiz, que tal he “requisitus et roguatus et jam hosti servanda
fides”; paguou deste e do proprio e caminho oitenta reis.
Obriguação segundo dos padroeiros
“In Dei Nomine ámen”. Saibão os que o prezente publico instromento de obriguação,
consentimento e aprovação virem como em ho anno do nacimento de Nosso Senhor
Jesu Christo de mil e quinhentos e setenta e tres annos em os sete dias do mes de Junho
do sobredito anno em esta notavel villa de Viana foz de Lima, dioces de Bragua, em
has cazas da morada do senhor doutor Antonio da Rocha, em prezença de mim notairo
appostollico e das testemunhas abaixo

Fl.76vº
nomeadas parecerão ahi os senhores Antonio d’Araujo Belchior Malheiro, Dioguo
Barbosa da Rocha e Salvador Barbosa Aranha e os maes abaixo assinados e loguo por
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elles e cada hum delles foi dito que elles virão a escriptura, atras feita, de obriguação em
este livro, diguo em este meu livro nota da que he a que atras fiqua conjuncta a esta,
feita em os vinte e quatro dias do mes de Maio da sobredita era, testemunhas em ella
Simão Velloso barbeiro e Estevão Fernandez pedreiro moradores em ha dita villa a qual
vista pollos sobreditos por serem outro si padroeiros do mosteiro de São Bento sito em
hos arrabaldes da dita villa diserão que elles aprovavão e consentião em elle e se
obriguavão assim e da maneira que em ella se continha a comprirem e guardarem e
jurarão nos Sanctos Evangelhos que com suas mãos tocarão a comprirem a dita
escriptura como em ella se conthem
Fl.77
com todas as clausulas em ella escriptas, cada hum “pro rata” e por de todo o sobredito
serem contentes mandarão ser feito o prezente instrumento(sic) de obriguação
consentimento e aprovação, testemunhas que estavão prezentes João Dominguez e
Antonio Afonso carpinteiros moradores em ha dita villa e eu Guaspar Vieira notairo
appostollico em a dita villa que ho escrevi e ho prezente instromento fielmente tresladei
do livro de minhas notas onde fiquão os sinaes dos sobre ditos e das testemunhas e aqui
meu publico sinal fiz que tal he “requisitus et roguatus et jam hosti servan da fides”;
paguou desta e da nota sincoenta reis.
No dito dia trinta e hum de Julho do dito anno de setenta e tres nas pouzadas do dito
senhor visitador que são na rua de Sancto Antonio da dita cidade de Bragua
Fl.77vº
ahi per elle dito senhor vizitador me forão dados os papeis atras comvem a saber: hum
instromento em publico74 como he treslado de hum auto e outro instromento de
obriguação e comsentimento mandando me a mim escrivão os ajuntasse a estes autos
como ajuntei, Guaspar Vellozo escrivão da dita vizitação e destes autos ho escrevi
diguo, que me forão dados pello dito senhor vizitador ao primeiro d’Aguosto do dito
anno de setenta e tres, Guaspar Velloso escrivão destes autos sobredito ho escrevi.
Aos dous dias do mes de Aguosto de mil e quinhentos e setenta e tres annos na cidade
de Bragua, nas pouzadas do muito reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrade que
são na rua de Sancto Antonio, della arcediaguo
Fl.78
do Couto na Sancta See da dita cidade, vizitador, juiz e conservador do mosteiro do
Glorioso Padre São Bento sito no arrabalde da notavel villa de Viana foz de Lima,
estando ahi elle dito senhor prezente, per elle foi dito a mim escrivão que tresladasse
aqui nestes autos os capitolos das vizitações que o doutor Andre Ferreira fez sendo
vizitador do dito mosteiro de Sam Bento que falão sobre as vendas dos luguares e
aprezentações das relligiosas do dito mosteiro, que pello dito senhor lhe forão dadas as
quaes vizitações estão em hum caderno juntas com outras de outros vizitadores que
forão no dito mosteiro, hûas cozidas as outras, comvem a saber: estaa hûa vizitação que
diz ser feita pello doutor Andre Ferreira
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Fl.78vº
desembarguador e viguairo geral na corte e arcebispado de Bragua pello arcebispo
Primas, etc. que fez no dito mosteiro de São Bento sendo vizitador delle “autoritate”
appostollica aos nove dias do mes de Abril de mil e quinhentos e sessenta annos na qual
vizitação estaa o capitollo de que ho tresllado de “verbo ad verbum” he o seguinte:
primeiramente por quanto achei por informação que alguns dos padroeiros os luguares e
direito que tenhão de aprezentar as relligiosas do numero o vendião ou trespassavão per
modo illicitos e noutras pessoas no que emcarreguavão suas conciencias he emcorrem
em excomunhão
Fl.79
e assim emcarreguavão as conciencias das relligiosas que per tal modo entrão pello que
provendo nisso de maneira que as cousas se fação como devem e o senhor se não
offenda, mando sob penna de excomunhão “ipso facto” incurrenda que maes não
trespassem os ditos padroados pello dito modo e sob penna de contra os taes proceder a
privação do dito padroado e os que tem emcorrido na tal culpa proverão suas
conciencias e as das relligiosas que pello dito modo entrarão
E esta outra vizitação pello mesmo doutor Andre Ferreira
Fl.79vº
feita vizitando o dito mosteiro de São Bento aos trinta dias do mes de Aguosto de mil e
quinhentos e sessenta e tres annos na qual estaa o capitollo de que ho tresllado de
“verbo ad verbum” abaixo he o seguinte, as quaes vizitações estão assinadas pello dito
senhor doutor Andre Ferreira e aselladas de seu sinete, sobescriptas por Francisco
Geraldez cleriguo de missa capellão da capella de São Pedro Martir da dita See de
Bragua e notairo appostolico e escrivão que dizia ser das ditas vizitações com ho dito
doutor
Ithem - Porque os padroeiros trespassarem os padroados he
Fl.80
luguares per modos illicitos se offende o Senhor muito e se cauzão muitas desordens,
lhes mando que cumprão o capitolo75 da vizitação passada que neste cazo falla sob as
penas nelle declaradas e outros y dem os taes padroados pera via de dote e cazamento
como fui emformado que se fazia e porque alguas pessoas derão os ditos padroados e
luguares por lhe darem os sessenta mil reis que derão em dote pera a fundação do
mosteiro e seu padroado e outros levão dinheiro por aprezentarem em os seus luguares
ho que não pode ser e são obriguados
Fl.80vº
a restituir o que assim levarão e se absolverem da simonia pello que mando aos officiaes
que ao prezente são que todos os que o sobredito fizerão os citem perante mim, pera por
isso serem acuzados a restituição do sobredito que levarão e privação dos luguares de
que mal uzarão ho que os ditos officiaes comprirão sob pena de excomunhão com ha
maes delligencia que puderem.
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O qual tresllado de capitollos das ditas vizitações eu Guaspar Velloso escrivão da
vizitação sobredita do dito mosteiro treslladei das proprias a que me reporto com ho
notairo abaixo com quem
Fl.81
concertei sem borradura nem entrelinha que duvida faça e dou fee conhecer serem as
proprias assinadas pello dito Andre Ferreira por conhecer bem o seu sinal e assinei aqui
com ho dito notairo Guaspar Vellozo.
Esta maes no dito caderno das76ditas vizitações hua vizitação que fez Dom Andre de
Noronha bispo que hora he de Portalegre, sendo comendatario perpetuo do mosteiro de
São Salvador de Guanfei, por elle feita e assinada de seu sinal, segundo ella dizia e
asellado de seu sinal, diguo de seu sinete, escripta pello doutor Guaspar Davide escrivão
que foi da dita vizitação, aos vinte e seis dias do mes de Maio de mil e quinhentos e
sincoenta e sete annos, no qual tempo vizitou o dito mosteiro na qual vizitação esta hum
capitollo de que ho
Fl.81vº
treslado he o seguinte de “verbo ad verbum”
Ithem - Porquanto fui informado que alguns padroeiros e assim algûas pessoas que no
dito mosteiro tem luguares, vendem os ditos padroados e luguares, outros aprezentão
algûas relligiosas por dinheiro com pouco temor de Deos e em grave damno de suas
conciencias, comtendo tam grande simonia em venderem e se contratarem sobre cousas
espirituaes, porque tanto que o mosteiro foi edifficado e lhe forão concedidos seus
privilegios loguo estes padroados ficarão direitos espirituaes sem se poderem vender e
as freiras que são recebidas pellos semelhantes pactos ficão imcapazes pera poderem
estar no dito mosteiro e a abbadessa que as recebe que sabe o sobredito fica privada do
officio e deve ser lançada fora do dito mosteiro segundo disposição do direito canonico,
portanto pera que tam grandes males daqui por diante se não cometão mando sob pena
de excomunhão “ipso facto” que nenhum padroeiro nem pessoa que tenha luguar na dita
Fl.82
caza maes os não vendão nem sobre elles fação pacto algum nem recebão dinheiro
algum per aprezentar as relligosas, da qual excomunhão não sera absolto o que recebeo
algum dinheiro per ho padroado ou pollo luguar ou por aprezentar atee restituir tudo o
que assim levou à caza e mosteiro a quem fez a injuria pera as obras do qual applico
tudo o sobredito e fiquem outro si privados “ipso facto” do dito padroado
perpetuamente, assim o que ho vender como o que o comprar e as relligiosas que forem
aprezentadas por dinheiro ou por padroeiro que tenha comprado o direito de aprezentar
serão lançadas fora e numqua serão freiras na dita caza e outro si mando sob pena de
excomunhão aos padroeiros da dita caza e outro si, diguo da dita caza que não consintão
o sobredito nem recebão por padroeiro a nenhum que comprar ou por algum pacto outro
ouver o padroado e pera que maes perfeitamente se isto possa evitar mando que quando
algum padroeiro ou quem tiver luguar pera
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Fl.82vº
aprezentar trespassar seu direito em outra pessoa os ditos mordomos primeiro farão
sumario per testemunhas e dando juramento aos próprios, se ouve antre elles pacto
algum ou comvença e achando que interveio o sobredito não os consentirão nem
admittirão por padroeiros nem por aprezentadores, antes os privarão de todo o seu
direito e o mesmo exame mando a madre abbadessa que faça quando lhe for
aprezentada algua relligiosa e com as freiras que hora estão na caza que por semelhantes
pactos forão tomadas dispenso por alguns justos respeitos, o qual tresllado de capitollo
eu Guaspar Velloso presbitero notairo appostollico e escrivão dos autos tresladei das
proprias bem e fielmente sem cousa que duvida faça, as quaes me reporto com ho
notairo abaixo assinado com quem concertei e assinei aqui. Guaspar Velloso.
Treslado do edital que foi fixado nas portas do mosteiro novo de São Bento da villa de
Viana
Fl.83
Dioguo de Paiva d’Andrada arcediaguo do Couto na Sancta See de Bragua, vizitador
deputado por autoridade appostollica do mosteiro do Glorioso padre São Bento da
muito notavel villa de Vianna foz de Lima. Aos que esta minha prezente carta virem
saude em Jesu Christo, em especial aos muito magnificos senhores padroeiros do dito
mosteiro e assim a todas as maes pessoas a que “directe vel indirecte” particularmente
ou “conjunctim” pode per qualquer maneira que seja, tocar o acto da vizitação do dito
mosteiro, faço saber que eu tenho hora assentado e ordenado vizitar o dito mosteiro caza
convento e officinas e todas as maes cousas que ao dito mosteiro e convento pertencem
assim no espiritual como no temporal, aos quatro dias do mes de Julho e dahi por diante
estarei nessa villa de Viana continuando o acto da dita vizitação atee solemnemente com
effeito acabar e porque a todos sera certo e não possão nem cada hum delles possa
pretender ignorância, mandei passar a prezente minha carta edital pella qual cito e
chamo peremptoriamente a todos os ditos padroeiros, cada hum delles cujos
Fl.83vº
nomes e cognomes aqui hei por expressos e declarados e os cito e chamo pera que
querendo se achem prezentes a dita vizitação e a ella requerem todo o que pretenderem
he em que entenderem que tem direito e justiça sendo certos que não comprindo assim à
sua reveria procederei na dita vizitação sem maes por elles esperar, como entender ser
rezão e justiça sob pena de excomunhão e de cem cruzados pera as obras do dito
mosteiro apllicados mando “autoritate” appostollica de que nesta parte uso a qualquer
notairo taballião cleriguo ou relligiozo que com esta requerido for a afixe nas portas do
dito mosteiro lea e publique às pessoas que prezentes se acharem e de todo ponha sua
fee e certidão com os nomes das testemunhas que presentes forem, dada em Bragua aos
trinta de Junho de mil e quinhentos e setenta e tres annos Guaspar Vellozo escrivão da
vizitação a fez, Dioguo de Paiva d’Andrada, o qual tresllado eu Guaspar Velloso
escrivão da dita vizitação treslladei bem e fielmente da propria donde manou a que foi
fixada nas ditas portas, por mim feita e assinada pello dito senhor visitador a qual anda
nos principio das devassas que o dito senhor fez no dito mosteiro a que me reporto e
assinei aqui com ho notairo abaixo assinado com quem concertei. Guaspar Vellozo.
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Fl.84
Tresllado do auto de quando o reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada visitador
do mosteiro de São Bento da villa de Viana comesou a vizitação delle he entrou no dito
mosteiro a ver as cazas e officinas e mais cousas delle
Principio da vizitação de Dioguo de Paiva
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil e quinhentos setenta e tres
annos, aos sinco dias do mes de Julho do dito anno, na muito notavel villa de Viana77 e
foz de Lima, nas pouzadas de Miguel Jacome Luna que são defronte da igreja
collegiada da dita villa, estando ahi prezente o muito reverendo senhor Dioguo de Paiva
d’Andrada arcediaguo do Couto na Sancta See de Bragua, visitador e conservador
“autoritate” appostollica do mosteiro do Gloriozo Padre São Bento que he no arrabalde
da dita villa ellecto e deputado pera isso pellos muito magnificos senhores padroeiros do
dito mosteiro, fez ajuntar os ditos senhores padroeiros e lhes disse em como elle o dito
senhor visitador era aqui a esta villa cheguado pera visitar o dito mosteiro e convento do
Glorioso São Bento, assim no espiritual como no temporal, conforme a hûa carta edital
e citatoria que nas portas do dito mosteiro os dias atras passados mandara fixar, pello
que pedia a elles ditos senhores padroeiros que pera que a tal visitação fosse por diante e
ouvesse effeito ellegessem e
Fl.84vº
constituissem dantre elles senhores todos, duas ou tres pessoas por procuradores que
ante elle dito senhor requeressem as cousas que a elles ditos padroeiros pertencessem e
a quem se desse vista dos requerimentos que as madres do dito mosteiro lhe fizessem
tocantes as obriguações a elles ditos padroeiros e com quem elle dito senhor podesse
tratar todas as cousas e duvidas tocantes a dita vizitação, pois não era possível
poderemsse elles ditos senhores padroeiros ajuntar todos de cada vez que fosse
necessario tratar-se algûa cousa à dita vizitação pertencente e pera que entrassem com
elle dito senhor dentro no mosteiro a ver as officinas e maes cousas delle e ho que nelle
faltasse e todo o maes que por acabar estivesse no dito convento, ao que elles senhores
padroeiros vendo que pedia justiça e rezão responderão que assim ho fazião, Guaspar
Velloso escrivão desta vizitação que ho escreveu.
Ao dia loguo seguinte seis dias do dito mes de Julho do dito anno vierão elles senhores
padroeiros a dizer ao dito senhor visitador que elles tinhão jaa ellegido e constituido
pera requererem sua justiça delles padroeiros e entraram(sic) dentro no mosteiro a
verem as obras delle como elle dito senhor lhes tinha pedido e mandado fazer, comvem
a saber: aos senhores doutor Antonio da Rocha e Balthasar da Rocha Oliveira e Antonio
da Costa e Antonio Vicente todos padroeiros do dito mosteiro como maes larguamente
consta da certidão adiante escripta e assinada de sinal razo de Dioguo Barbosa da Rocha
escrivão dante elles senhores padroeiros por elleição sua delles
Fl.85
por quem elles dão inteira fee e credito a suas escripturas e papeis por elle feitos pello
que elle dito senhor visitador podia começar sua vizitação quando quizesse, Guaspar
Velloso escrivão desta visitação ho escrevi
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E loguo no dito dia do dito mes e anno a tarde o dito senhor visitador se foi ao dito
mosteiro de São Bento pera entrar dentro a ver as officinas delle e maes casas e começar
sua visitação e estando na igreja do dito mosteiro, diguo na igreja do dito mosteiro, à
grade do coro de baixo que he na dita igreja, cheguou elle o dito senhor visitador e da
parte de dentro a senhora Janebra da Conceição abbadessa no dito mosteiro a qual abrio
a porta da dita grade pera elle dito senhor vizitador entrar dentro a ver as officinas e
maes cazas do dito mosteiro com os maes deputados ellectos pellos senhores padroeiros
como fica dito e comiguo escrivão os quaes sem embarguo de terem ellectos a quatro
pessoas dantre elles senhores padroeiros todos na entrada do mosteiro não forão maes
que os senhores o doutor Antonio da Rocha e Balthasar da Rocha Oliveira e Antonio
Vicente, os quaes todos com ho senhor visitador ajuntamente com Jeronimo Domingues
capellão do dito mosteiro, entramos loguo no coro de baixo onde estava a dita senhora
abbadessa com a madre Izabel de Mello prioreza do dito convento e Anna do Salvador
suprioreza e Suzana do Espiritu Sancto e Briatis da Saudação discretas do dito mosteiro
e convento
Fl.85vº
ellectas pera juntamente com ho senhor vizitador e os maes acima declarados hirem ver
o dito mosteiro da maneira que dito he he o qual coro de baixo estava por forrar e sem
cadeiras algûas e daqui fomos às crastas das quaes estavão por fazer tres partes e da
outra que estava feita estava por forrar e fomos a caza do capitollo a qual estava por
forrar e sem assentos nem cadeiras nenhûas, nem ladrilhado e fomos a crasta a qual esta
no luguar que he deputado pera crasta segunda a qual se se ahi fizer fica o convento sem
orta e78 nem nesta horta(sic) nem em nenhûa outra parte algûa de caza há hai aguoa por
onde toda a que se guasta assim pera beber como pera serviço he de carreto e na dita
horta vai ter hûa parede das necessarias a que as madres chamam caza nova a qual fez
assento e tem hûa fenda aberta de alto a abaixo e pareceo que não estava muito segura,
fomos ao refeitorio o qual estava com hum pontão por ter hûa das traves quebrada,
fomos a cosinha na qual entra muito fumo por defeito da tromba da chamine, vimos a
caza do celeiro a qual he muito pequena pera tanto numero de molheres, vimos a casa
da abbadessa que se chama a sala a qual estava por forrar, entramos na enfermaria a
qual estava sem botica algûa, vimos a caza do lavor que tambem he de telha vão e assi
mesmo o coro de cima he de telha vão e sem nenhûas cadeiras e poucos bancos, das
barandas não he feito
Fl.86
maes que hum so angulo he esse por forrar e chove nelle, dormitórios há dous e pera
tantas freiras como há pequenos, pello que dormem duas e tres juntas, palrratorio he por
forrar e lagear e não tem nenhûa cousa, diguo nenhûa caza em que as molheres e as
maes79 das freiras possão fallar às freiras, na caza do forno entra a maré como são
aguoas vivas e a crasta que acima fica dito e coro de baixo são tambem por lagear e
assinou aqui o senhor visitador com os maes senhores padroeiros aqui neste auto
nomeados que dentro entrarão e com as madres aqui tambem nomeadas que juntamente
com os maes virão o dito mosteiro, com as maes officinas delle como atras fica
declarado e eu Guaspar Velloso escrivão desta vizitação que a todo fui prezente e vi
com todos os maes como tenho dito ho escrevi, Dioguo de Paiva d’Andrada, Antonio da
Rocha, Antonio Vicente, Balthasar da Rocha, João Dominguez, abbadessa Janebra da
78
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Conceição, Izabel de Mello prioreza, Anna do Salvador, Suzana do Espiritu Sancto,
Briatis da Saudação.
Certidão
Certifico eu Dioguo Barbosa da Rocha escrivão que hora são por elleição dos senhores
padroeiros do mosteiro do glorioso padre São Bento cito no arrabalde desta villa que he
verdade que no
Fl.86vº
livros dos acordos estaa hum assento de acordo que foi feito pellos ditos padroeiros, às
folhas sincoenta e sinco bolta, pello qual consta ellegerem pera requererem a justiça dos
ditos padroeiros diante do muito illustre senhor Dioguo de Paiva arcediaguo do Couto
na See de Bragua e visitador e conservador do dito mosteiro e pera verem o dito
mosteiro com ho dito senhor, aos senhores doutor Antonio da Rocha e Balthasar da
Rocha, Antonio da Costa e Antonio Vicente o qual assento consta ser feito aos seis dias
deste mes de Julho e assinado por Antonio da Rocha, Balthasar da Rocha, Balthasar de
Barros, Afonso de Barros Reguo, Balthasar da Rocha, Jeronimo d’Abreu Soares, Bento
do Reguo, Antonio da Costa, Antonio Vicente, Sebastião Ribeiro, Antonio da Rocha
Paes, Francisco Cazado, Dioguo Barbosa, Martim Barbosa, Salvador Barbosa, Dioguo
Barbosa Maciel, Pero da Rocha Pimentel e por assim passar todo na verdade passei a
prezente certidão por mo mandar o dito senhor visitador, por mim feita e assinada aos
nove dias do mes de Julho de mil e quinhentos setenta e tres annos Dioguo Barbosa da
Rocha, o qual tresllado de auto e certidão eu Guaspar Velloso escrivão da dita vizitação
treslladei dos proprios a que me reporto
Fl.87
e concertei com ho notairo abaixo assinado e assinei sem borradura nem entrelinha que
duvida faça, os quaes com ho tresllado da carta edital que atras fica ajuntei aqui a estes
autos per mandado do senhor vizitador a requerimento de Francisco Cazado hum dos
padroeiros e procurador delles ditos padroeiros, pello pedir e requerer o dito senhor os
mandasse aqui a estes autos dantre elles padroeiros e as madres ajuntar pera bem de
suas duvidas e justiça posto que andassem nas devassas os proprios onde andão juntos
donde manarão estes tresllados, sobre dito ho escrevi.
Aos trinta dias do mes de Julho de mil e quinhentos setenta e tres annos na cidade de
Bragua, nas pouzadas do reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada arcediaguo do
Couto na Sancta See della e vizitador juiz e conservador 80 “autoritate” appostollica do
mosteiro de São Bento da villa de Viana, que são na rua de Sancto Antonio della,
estando ahi elle dito senhor prezente, ahi pareceo Francisco Cazado hum dos padroeiros
do dito mosteiro e procurador, que disse ser delles ditos padroeiros ao qual o dito senhor
visitador disse e mandou que elle deixasse fallado nesta cidade aos procuradores na
procuração assinados, que nestes autos anda pellos senhores padroeiros, pera ouvirem a
visitação e sentença
Fl.87vº
que elle senhor vizitador esperava de dar pera que requeressem a justiça que lhes
parecesse por parte delles ditos senhores padroeiros ao que o dito Francisco Cazado
disse que os seus procuradores erão Pedro Alvrez Verea e Guonçalo Gil moradores
80
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nesta mesma e que elle lhes deixaria fallado pera que dando lhes requado a viesse ouvir
o que todo passou perante mim <Guaspar Velloso> 81 escrivão da dita visitação e destes
autos ho escrevi.
Aos quatro dias do mes de Aguosto de mil e quinhentos setenta e tres annos na cidade
de Bragua, nas pouzadas do reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada arcediaguo
do Couto na Sancta See della, visitador e conservador do mosteiro de Sam Bento da
villa de Viana, ahi pello dito senhor visitador foi dito a mim escrivão que eu fosse a
caza dos procuradores dos senhores padroeiros e os notificasse que ha hûa hora despoes
de meio dia fossem juntos em suas pousadas delle dito senhor vizitador pera ouvirem
publicar a vizitação e sentença que elle dito senhor tinha dado sobre as differenças que
avia antre os senhores padroeiros e as madres do dito mosteiro de
Fl.88
de São Bento e vizitação que nelle fizera pera requererem a justiça que per parte delles
padroeiros lhes parecesse, Guaspar Velloso escrivão da dita vizitação e destes autos que
ho escrevi.
Em comprimento do qual mandado eu escrivão fui loguo no dito dia e hora, diguo polla
manhão(sic) a caza dos ditos procuradores dos ditos padroeiros, comvem a saber: o
doutor Pero Alvrez Verea e Guonçalo Gil moradores nesta cidade, a caza de cada hum
delles e lhes notifiquei da parte do dito senhor vizitador que elles como procuradores
dos senhores padroeiros de Viana que erão como constava de hûa procuração que nos
autos andava, fossem juntos a huão hora despois de meio dia do dito dia quatro
d’Aguosto, nas pouzadas do dito senhor vizitador pera ouvirem publicar a vizitação e
sentença que elle senhor tinha dado sobre as differenças que avia antre elles padroeiros
e madres do dito mosteiro e vizitação que nelle fizera pera requererem a justiça que por
parte delles lhes parecesse ao que elles ditos doutor Pero Alvrez Verea e ho doutor
Guonçalo Gil responderão a mim escrivão que elles de tal procuração não sabião parte,
nem della erão sabedores, nem
Fl.88vº
pessoa algûa da parte dos ditos padroeiros lhes falara cousa algûa sobre este neguocio,
por onde elles não podião hir a caza do dito senhor vizitador a estar prezentes a tal
publicação nem de tal procuração querião usar, posto que ha ouvesse e andasse nesses
autos pois que ninguem sobre isso lhes falara, da qual resposta dei loguo conta ao
senhor vizitador e de todo o que assim passara e mandou a mim escrivão todo assim
escrever a que dou minha fee passar assim todo na verdade no dito dia mes e anno, pello
que o dito senhor vizitador mandou a min escrivão que pois que os senhores padroeiros
não deixarão nem tinhão fallado a seus procuradores como lhes tinha mandado, fosse
publicar a dita vizitação e sentença à villa de Viana a elles ditos padroeiros fazendo-hos
pera isso ajuntar em cabido onde lha notificasse e ouvesse por notificada ao que eu
escrivão satisfiz e me fui caminho de Viana onde fiz ajuntar os padroeiros que ao
presente poderão achar e lhes notifiquei a dita vizitação e ouve por notificada como todo
maes larguamente consta do auto que então fiz nas costas da dita visitação e sentença
que nestes autos anda, de que lhes deixei outro tresllado proprio assinado pello dito
senhor visitador e asellado de82 seu sinete com o tresllado do auto da notificação nas
81
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costas, Guaspar Velloso escrivão da dita visitação e destes autos ho escrevi e assinei
aqui, Guaspar Velloso.
Fl.89
Auto da visitação que o reverendo senhor83 Dioguo de Paiva d’Andrade arcediaguo do
Couto na Sancta See de Bragua visitador e conservador autoritate appostollica do
mosteiro de Sam Bento da villa de Viana ellecto e deputado pellos muitos magnificos
senhores padroeiros delle fez no dito mosteiro.
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil e quinhentos setenta e tres
annos aos sinco dias do mes de Julho do dito anno na muito notavel villa de Viana e foz
de Lima nas pousadas de Miguel Jacome Luna que são defronte da igreja collegiada da
dita villa, estando ahi presentes ho muito reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada
arcediaguo do Couto na Sancta See de Bragua, visitador e conservador “autoritate”
appostollica do mosteiro do Glorioso padre Sam Bento que he no arrabalde da
Fl.89vº
da dita villa ellecto e deputado pera isso pellos muito magnificos senhores padroeiros do
dito mosteiro fez ajuntar aos ditos senhores padroeiros e lhes disse em como elle dito
senhor visitador era aqui a esta villa cheguado pera visitar o dito mosteiro e convento do
Glorioso Sam Bento, assim no espiritoal como no temporal, conforme a huão carta
edital e citatoria que nas portas do dito mosteiro os dias atras passados mandara fixar
pello que pedia a elles ditos senhores padroeiros que pera a tal visitação fosse por diante
e ouvesse effeito ellegessem e constituíssem de antre elles senhores todos, duas ou tres
pessoas por procuradores que ante elle dito senhor requeressem as cousas que a elles
ditos padroeiros pertencessem e a quem se desse vista dos requerimentos que as madres
do dito mosteiro lhe fizesse, tocantes às obriguações delles ditos padroeiros e com quem
elle dito senhor podesse tratar todas as cousas e duvidas tocantes e à dita visitação pois
não era possível poderensse elles ditos senhores padroeiros ajuntar todos de cada ves
que fosse necessario tratarsse algûa cousa a dita visitação84
Fl.90
pertencente e pera que entrassem com elle dito senhor dentro no mosteiro a ver as
officinas e maes cazas delle e o que nelle faltasse e todo o maes que por acabar estivesse
no dito convento, ao que elles senhores padroeiros vendo que pedia justiça e rezão
responderão que assim o farião, Guaspar Velloso escrivão desta visitação ho escrevi.
Ao dia loguo seguinte, seis dias do dito mes de Julho do dito anno, vierão elles senhores
padroeiros a dizer ao dito senhor visitador que elles tinhão ja ellegido e constituído pera
requerer dentro no mosteiro a verem as obras delle como elle dito senhor lhe tinha
pedido e mandado fazer, comvem a saber: aos senhores doutor Antonio da Rocha e
Balthasar da Rocha Oliveira e Antonio da Costa e Antonio Vicente todos padroeiros do
dito mosteiro como maes larguamente consta da certidão ao diante escrita e asinada de
sinal razo de Dioguo Barbosa da Rocha escrivão dante elles senhores padroeiros por
elleição sua delles a quem elles dão inteira fee he credito a suas escrituras e papeis por
elle feitos, pello que elle dito senhor visitador podia começar sua visitação quando
quizesse, Guaspar Velloso escrivão
83

Na margem esquerda “51”
A palavra “pertencente” surge incompleta e repetida por inteiro no inicio da folha seguinte. Pelo facto optamos por
omitir este fragmento, deixando a palavra na folha imeditada, o que contraria o critério utilizado.
84

615

Fl.90vº
desta visitação ho escrevi.
E loguo no dito dia do dito mes e anno a tarde o dito senhor visitador se foi ao dito
mosteiro de São Bento pera entrar dentro a ver as officinas delle e maes casas e começar
sua visitação e estando na igreja do dito mosteiro a grade do coro de baixo que he na
dita igreja chegou elle dito senhor visitador e da parte de dentro85 a senhor Janebra da
Assumpção86 abbadessa no dito mosteiro a qual abrio a porta da dita grade pera elles
senhor visitador entrar dentro a ver as officinas e maes casas do dito mosteiro com os
maes deputados ellectos pellos senhores padroeiros, como fica dito e comiguo escrivão
os quaes sem embarguo de terem ellectos a quatro pessoas dantre elles senhores
padroeiros, todos na entrada do mosteiro não forão maes que os senhores o doutor
Antonio da Rocha e Balthasar da Rocha Oliveira e Antonio Vicente os quaes todos com
o senhor visitador e juntamente com João Domingues cappellão do dito mosteiro
entrarão loguo no coro de baixo onde estava a dita senhora abbadessa
Fl.91
com a madre Izabel de Mello prioreza do dito convento e Anna do Salvador suprioreza
e Suzana do Espiritu Sancto e Briatis da Saudação discretas do dito mosteiro e convento
ellectas pera juntamente com o senhor visitador e os maes acima declarados irem ver o
dito mosteiro da maneira que dito he o qual coro de baixo estava por forrar e sem
cadeiras algûas e daqui fomes as crastas das quaes estavão por fazer tres partes e da
outra que estava feita estava por forrar e(sic) fomos a caza do cappitollo a qual estava
por forrar e sem assentos nem cadeiras nenhûas87 nem ladrilhado e(sic) fomos à orta a
qual esta no luguar que he deputado pera a crasta segunda a qual se se ahi fizer fica o
convento sem orta e nem nesta orta nem em nenhûa outra parte algûa de casa ahi aguoa
por onde toda a que se guasta assim pera beber como pera serviço he de carreto e na dita
orta vai ter huão parede das necessarias a que as madres chamão casa nova a qual fes
assento e tem huão fenda aberta de alto abaixo e pareceo
Fl.91vº
que não estava muito segura, fomos ao refeitorio o qual esta com hum pontão por ter
huão das traves quebrada, fomos a cozinha na qual entra muito fumo por deffeito da
tromba da chamine, vimos a caza do sileiro a qual he muito pequena pera tanto numero
de mulheres(sic), vimos a caza da abbadessa que se chama a salla a qual estava por
forrar, entramos na enfermaria a qual esta sem botica alguão, vimos a caza do lavor que
tambem he de telha vão e assim mesmo o coro de cima he de telha vão e sem nenhûas
cadeiras e poucos bancos, das barandas não he feito maes que hum soo angullo e esse
por forrar e chove nelle, dormitorios há dous e pera tantas freiras como há pequenos,
pello que dormem duas e tres juntas, o palrratorio he por forrar e lagear e não tem
nenhûa casa em que as molheres e as mães das freiras possão fallar às freiras, na casa do
forno entra a mare como são aguoas vivas e a crasta que acima fica dito e coro de baixo
são tambem por lagear e assinou aqui o senhor visitador com os maes senhores
padroeiros aqui neste auto nomeados
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Fl.92
que dentro entrarão e com as madres aqui tambem nomeadas, que juntamente com os
maes virão o dito mosteiro com as maes officinas delle como atras fica declarado e eu
Guaspar Velloso escrivão desta visitação que a todo fui prezente e vi com todos os maes
como tenho dito o escrevi Dioguo de Paiva d’Andrada, Antonio Vicente, Antonio da
Rocha, Balthasar da Rocha, João Domingues, abbadessa Janebra da Conceição, Izabel
de Mello prioreza, Anna do Salvador, Briatis da Saudação, Suzana do Espiritu Sancto.
Padroeiros fizerão seus procuradores que requeressem
Certifico eu Dioguo Barbosa da Rocha escrivão que hora sao por elleição dos senhores
padroeiros do mosteiro do Glorioso padre São Bento sito no arrabalde desta villa que he
verdade que nos livros dos acordos esta hum assento de acordo que foi feito pellos ditos
padroeiros folhas sincoenta e sinco bolta, pello qual consta ellegerem pera requererem a
justiça dos ditos padroeiros diante do mui illustre senhor Dioguo de Paiva arcediaguo do
Couto na See de Bragua e visitador e conservador do dito mosteiro e pera
Fl.92vº
verem o dito mosteiro com ho dito senhor aos senhores doutor Antonio da Rocha e
Balthasar da Rocha e Antonio da Costa e Antonio Vicente o qual assento consta ser
feito aos seis dias deste mes de Julho e asinado por Antonio da Rocha, Balthasar da
Rocha, Balthasar de Barros, Afonso de Barros segundo88 Balthasar da Rocha, João
d’Abreu Soares, Bento do Rego, Antonio da Costa, Antonio Vicente, Sebastião Ribeiro,
Antonio da Rocha Paes, Francisco Cazado, Dioguo Barbosa, Martinho Barbosa,
Salvador Barbosa, Dioguo Barbosa Maciel, Pero da Rocha Pimentel e por assim passar
todo na verdade passei a prezente certidão por mo mandar o dito senhor visitador, por
mim feita e assinada aos nove dias do mes de Julho de mil e seiscentos setenta e tres
annos B.Barbosa da Rocha.
Aos nove dias do mes de Julho de mil e quinhentos setenta e tres annos na muito
notavel villa de Viana e foz de Lima nas pousadas de Miguel Jacome Luna que são
defronte da igreja collegiada da dita villa, estando ahi prezente o muito reverendo
senhor
Fl.93
Dioguo de Paiva d’Andrada arcediaguo do Couto na Sancta See de Bragua, visitador e
conservador “autoritate” appostollica do mosteiro do Glorioso Padre São Bento que he
sito no arrabalde da dita villa, ahi pello dito senhor visitador me foi dada esta certidão
atras pera se ajuntar a este auto atras da qual faz menção, que loguo ajuntei, Guaspar
Velloso escrivão da visitação que este escrevi.
Que officinas faltão. Item que livros tem do coro. Item como estão de ornamentos e se
se paguou o calix em que forão os padroeiros condenados. Item que dotes derão as
freiras e que as que estão que não sam de padroeiros e que se fez deles e quantas ellas
são. Item se à hi [vendas(?)]89 ou cumullações ou sobornos pera a elleição de abbadessa
e avendo-as se os favorece algum padroeiro. Item se entrão algûns leiguos 90 ou leiguas
dentro da clausura he em que parte della e se há conversação sobeja que escandelise.
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Item se ahi as quatro elleitas discretas e se abbadessa uza de seus concelhos. Item se ahi
maes de sincoenta freiras metidas pellos padroeiros sem dote. Item se as que se tomarão
alem das dos padroeiros foi com seu consentimento dellas. Item se venderão alguns
padroeiros as suas aprezentações e quaes e por quanto. Item se devem alguns os setenta
mil reis que prometerão. Item se quando apresentão
Fl.93vº
paguão os vinte mil reis de entrada e como e quem os recebe. Item se renuncia o
convento as legitimas das aprezentadas pellos padroeiros e se da disso escritos ou se
tem. Item se das que se tomarão com dote se fez contrato de renunciação das legitimas e
em que tempo. Item se ao fazer da profissão as freiras prometem e juram de guardar a
instituição desta Bulla. Item se estaa algum dinheiro em mans dos mordomos que renda
pera sustentação das freiras. Item se dão os padroeiros ou dotarão algûa cousa ao
convento pera sustentação das suas91 sincoenta freiras. Item se paguarão todos os
sessenta mil reis que erão obriguados. Item se a hi thesoureiro, mordomos, escrivão que
a Bulla ordena e de que servem. Item quem arrecada e arrenda as rendas do mosteiro.
Item se os serviços que o morodmo e escrivão fazem à casa se he de graça, se por
dinheiro e como lhe paguão. Item se pera os guastos extraordinarios que grandes são
chamados os padroeiros.
Janebra da Conceição pode ser escrivão porque he muito pera isso
He proseguindo o dito senhor Dioguo de Paiva d’Andrada o auto da visitação no dito
dia seis de Julho do dito anno dentro na dita
Fl.94
igreja do Glorioso Sam Bento à grade da parte de fora, estando ahi o dito senhor Dioguo
de Paiva d’Andrada visitador e da parte de dentro a senhora Janebra da Conceição
abbadessa que hora era do dito mosteiro a quem o dito senhor deu juramento dos
Sanctos Evangelhos e tomou as testemunhas seguintes, nesse dia e nos maes seguintes,
Guaspar Velloso escrivão da visitação o escrevi.
A dita Janebra da Conceição abbadessa do dito mosteiro testemunha a que o dito senhor
Dioguo de Paiva d’Andrada deu juramento dos Sanctos Evangelhos disse que nesta caza
não avia nenhum ornamento da igreja nem caliz, nem vestimenta, nem frontal, nem
outra cousa alguão do serviço da igreja, senão hum missal, que os padroeiros desta caza
dese e isto disse ao terceiro interroguatorio.
E que não avia no coro nenhuns livros pera se officiarem os divinos officios senão hum
missal que deu hum frade de Sam Francisco e hum breviario de camara92 que ficou por
fallecimento de huão freira e isto disse ao segundo interroguatorio.
E disse ao quarto interreguatorio que duas filhas de Antonio Vespesiano ja defuncto,
comvem a saber: Caterina do
Fl.94vº
do Espiritu Sancto, Maria de Sam Jeronimo entrarão nesta caza sem maes dote que as
legitimas que erdarão de seus paes em que emtraria o campo de Guontim e hûas cazas
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que a parecer della senhora abbadessa estão na praça velha e outra fazenda que a ella
testemunha não lembra que se vendeu e aforou por mão de Jeronimo d’Abreu Soares
procurador que então era da caza o que tudo se fez quanto a parecer della testemunha
sem licença do prellado e visitador desta caza, que o dito Jeronimo d’Abreu ate aguora
não tem paguo o foro dos chans que tomou per a si nem paguou o dinheiro que ficou
devendo de hûas cazas que se venderão, que a parecer della testemunha erão vinte e
dous mil reis, mas que pella conta se vera e disse maes, que a parte da terra da cerca que
aguora tem tomarão per dote que se deu com Caterina de Sam Bernardo filho(sic) de
Dioguo da Cunha em preço de cem mil reis e que as paredes da dita cerqua se fizerão
com o dote de Joana do Spiritu Sancto que entrou com cento e sessenta mil reis e com
parte do dinheiro das legitimas das freiras de Antonio Fernandez
Fl.95
e que os assentos do refeitorio e o forro e maes ladrilho e parte das grades do coro de
baxo e taipas do palrratorio se fizerão a custa da legitima, diguo do dote da filha de
Fernão Rodrigues Pereira que ainda não he freira.
E disse maes que ella senhora abbadessa dara huão lembrança das freiras que neste
convento há fora das do numero dos padroeiros e dos dotes que comsiguo trouxerão por
lhe aguora não lembrar e que destas cousas asima podera saber a madre Izabel de Mello
e Anna do Salvador e outras das maes anciães.
Ao sexto interroguatorio disse que o doutor Pero Jorge da Silva arcediaguo de Barroso
que ate aguora foi visitador, deu licença a Briolanja de Sam Bento pera que Lionel de
Lima filho de Antonio d’Abreu cazado com dona Maria que se criou nesta caza e
convento de Sam Bento podesse entrar huão ves neste anno, na caza donde entrão as
maes a fallar às suas filhas, em companhia de sua mai e molher e por hum dominguo
dar hum acidente rigo93 ao dito Lionel de Lima na igreja do dito mosteiro ella dita
senhora abbadessa por importunação do fisico e confiada na dita licença o deixou entrar
no dito mosteiro em huão caza a que se chama a salla, em companhia da dita sua mai e
molher e isto por lhe
Fl.95vº
parecer que a dita salla era maes fora da comunicação das relligiosas que a caza onde
fallão as mães e que assim na casa das mãies(sic) entrão algûas molheres, mães, irmãos
a fallar com as relligiosas suas filhas e isto com licença do visitador e que noutra cousa
nenhuão sabe que a clausura se quebrasse.
Ao nono interroguatorio disse que nenhuão freira tomou ella senhora abbadessa sem
licença dos padroeiros e que as outras subbadesas (sic) dirão do seu tempo.
Ao decimo interroguatorio disse que ella sabe que he publico e notorio pello ouvir dizer
muitas vezes, que alguns padroeiros desta caza venderão as aprezentações que lhe
vinhão a outras pessoas e particullarmente ouvio dizer que Martim Barbosa vendeo a
sua primeira aprezentação a Jeronimo Maciel morador nesta villa, por preço de sessenta
mil reis, empreguados em Frandes94 com os guanhos que de sessenta mil reis
procedessem aqui em Viana e que isto ouvio ella senhora abbadessa a Gracia de Sancta
Maria que foi aprezentada no dito luguar, cunhada do dito Jeronimo Maciel e a
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Briolanja de Sam Bento e que Afonso de Barros Reguo vendeo o luguar de huão filha
que aqui neste convento se falleceo a Izabel de Barros viuva no qual
Fl.96
aprezentou huão filha sua que se chama Fellipa de Cristo e isto por preço de oitenta mil
reis de que deu vinte a caza e que sabera disto o maes convento e que Castão Velho
vendeo dous luguares a hum Bastião Guonçalves da India em que se aprezentou Maria
de Santa Escolastica filha do proprio Bastião Guonçalves por preço de cento e oitenta
mil reis segundo sua lembrança e o outro a Antonio da Rocha escrivão que foi da
alfandegua no qual entrou Izabel das Chaguas, filha do dito Antonio da Rocha e isto
segundo ella testemunha ouvio dizer por preço de cem mil reis e que Antonio d’Araujo
vendeo hum luguar a Ines Guarcia viuva por preço de oitenta mil reis no qual se
aprezentou Guiomar de Sam Jeronimo a qual ainda não fez profição, mas está fora e
mandado por visitação que se não torne a recolher.
E que Guarcia da Rocha mai de Pero Barbosa lente de Coimbra vendeo huão primeira
aprezentação a Rodriguo Afonso Fagundez por preço de setenta mil reis, na qual entrou
Joana da Trindade filha do dito Rodriguo Afonso e sabera disto Anna do Salvador e
Suzana do Espiritu Sancto.
E que Izabel Barbosa molher que foi de
Fl.96vº
Christovão d’Alpoem vendeo a segunda aprezentação a Dioguo da Costa escrivão da
correição por setenta ou oitenta mil reis na qual entrou Catrina da Asumpção filha do
dito Dioguo da Costa, a qual venda fez a dita Izabel Barbosa por seu filho Bernardo
d’Alpoem ja defuncto e aguora he de Amador de Alpoem estante no Brasil.
E que Balthasar da Rocha Maciel vendeo a primeira aprezentação a Francisco Pirez
Caminha e que dizem que por cento e sincoenta mil reis na qual entrou Ines de Sam
Jeronimo filha do dito Francisco Pirez.
E que Miguel do Reguão95 ja defuncto vendeo tres aprezentações, comvem a saber:
huão a Dioguo Lourenço corregedor que foi desta villa, por sessenta mil reis segundo
diserão, na qual entrou Izabel de Sam Bento e outra a Antonio Barbosa d’Abreu por
outros sessenta mil reis, no qual entrou Lianor de Santiaguo filha do dito Antonio
Barbosa e outra a Donado Reguo por outros sessenta mil reis, na qual entrou Izabel de
Sancto Antonio.
E que Francisco da Rocha Caminha vendeo a primeira aprezentação a Balthasar da
Rocha Oliveira por sessenta mil reis, na qual entrou Briatis da
Fl.97
Trindade filha de Balthasar da Rocha e que disto sabe maes que ninguem o dito
Balthasar da Rocha Oliveira e que Dioguo da Rocha ja defuncto vendeo a primeira
apresentação a Ines Pinta molher que foi de Pero Barbosa Pereira por preço de setenta
mil reis segundo dizem, entrou nella Micia96 de Sam Francisco.
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E que Afonso de Barros Barcellar(sic) vendeo a primeira aprezentação a Dominguos
Barbosa e que não sabraa por quanto, entrou nella Maria de Sam Greguorio.
E que Cosme de Sousa vendeo as primeiras aprezentações a Dominguos Barbosa por
preço de setenta mil reis cada huâo, dos quaes tornou vinte à caza por lhe parecer que
não podia com boa conciencia tomar o dinheiro que era obriguado a dar à caza que era
sessenta mil reis, à conta de cada aprezentação, entrou neste luguar Janebra da Trindade
e o outro vendeo a Ines Pinta molher de Pero Barbosa Pereira no qual entrou Janebra do
Salvador.
E97 que Antonio da Costa vendeo a primeira aprezentação a Francisco Vaz Boto e que
não sabia por quanto, sabelo a Briatis da Saudação que he aprezentada no dito luguar e
disse mais(sic) que Balthasar da Rocha Oliveira não paguou sessenta mil reis de entrada
que pella instituição
Fl.97vº
era obriguado por lhos quitarem o convento e padroeiros, por lhes guardar certos papeis
reportasse a quitação que disso há, tem nesta caza huão filha à conta da primeira
aprezentação a que não lançarão ainda o abito, chamasse Anna da Rocha e isto disse ao
undecimo interroguatorio. Ao mesmo artiguo disse que Antonio Vicente coniguo ficou
devendo vinte e sinco mil reis dos sessenta que era obriguado paguar.
Ao decimo tercio artiguo disse que antes que ella testemunha fosse abbadessa se
custumavão a dar renunciações de legitimas comforme a Bulla, mas que despois que
ella testemunha foi abbadessa numqua a quis dar por lhe terem dito que era em prejuizo
e perda do convento e lho ter dito o doutor Pero Jorge da Silva visitador que foi nesta
caza.
Ao decimo sexto disse, diguo sexto e septimo artiguo disse que nesta caza não avia
nenhuão fazenda que os padroeiros dotassem nem dinheiro nas mãos dos mordomos que
guanhe pera esta caza, nem menos lhe socorre as suas necessidades com nenhuão cousa
nem há nesta nenhuão cousa que elles dessem com que se mantenhão as freiras que elles
aprezentarão, nem ha dão mas antes mantem as suas com o que as outras98
Fl.98
trouxerão e disse mais que arremda que esta caza e convento tem he a igreja de Sancta
Locaia de Tamel que deu a esta caza Jorge de Miranda que nella meteo tres filhas, que
não era padroeiro, que rende pera a caza sessenta e quatro mil reis forros e Sam Pero de
Fins de Parada que deu [?]99 Antonio de Barros padroeiro mas que meteo nesta caza
duas relligiosas a fora a do seu padroado, de graça sem nenhum dote, a qual rende forros
pera caza quarenta mil reis e tem Sancta Ovaia de Gundar que annexou a este convento
Pero d’Abreu de Caminha e meteo neste convento tres relligiosas de graça, a qual rende
vinte mil reis e Sam Martinho de Villa Mou que rende quarenta mil reis, a qual annexou
o deão de Bragua que meteo aqui oito relligiosas de graça e Sam Martinho de Outeiro
que rende oitenta mil reis e que não lhe lembrava o nome do abbade que a ennexou e
alem disto tinha esta caza oitenta e hum mil reis de juro os quaes se derão com sete
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relligiosas e hum moinho100 que lhe rende quatorze alqueires de triguo que foi dado em
dote de huão relligiosa e hum campo de outras duas relligiosas, comvem a saber: de
Catrina do Spiritu Sancto e Maria de Sam Jeronimo e duas devezas pequenas que são da
Fl.98vº
legitima das mesmas relligiosas e se affirmou maes ella senhora abbadessa pello
juramento que tinha tomado que os padroeiros desta caza alem dos sessenta mil reis de
entrada nenhuão cousa derão nem pera fabrica nem pera sustentação desta caza numqua
e os sessenta mil reis não sabe se os paguarão todos mais(sic) do que dito tem.
E disse maes que o ordinario das freiras deste convento e(sic) hum pam de milho e
centeio que tem quasi de meio alqueire e dominguo, segunda, terça e quinta huão reção
de carne de vaca que sera menos de meio arratel e os outros tres dias de pescado huão
reção delle muito pequena, que maes he comprimento de reção que reção e de cear nem
consoar lho não dam numqua senão he em hum dia de Natal, Pascoa e quando estão
doentes paguam-lhe físico, sangrador e oelos101 e a sua propria reção de sans em
dinheiro que em cada somana he trinta reis alem do proprio pão(sic) que ellas mandão
vender pera comprar de triguo que he outros trinta reis cada somana.
E102 disse maes que nesta caza e convento estão por fazer profissão, comvem a saber:
Maria da Asumpção filha de Alavaro Barbosa, Janebra do
Fl.99
Salvador filha de Ines Pinta, Francisca de Cristo filha de Fernão Velho d’Araujo, Joana
de Sancta Maria filha do mesmo, Natalia dos Reis filha do mesmo Fernão Velho e que
das igrejas que acima nomeou soo Sancta Locaia he annex(sic)103 “in perpetuum” ao
convento mas que se reporta aos títulos das annexações das ditas igrejas e al não disse
nem do custume e asinou, Guaspar Velloso escrivão da visitação o escrevi e que se
alguão cousa lhe lembrasse que o diria a seu tempo, Dioguo de Paiva d’Andrada.
A madre Izabel de Mello prioreza do dito convento do glorioso Sam Bento a qual o
senhor Dioguo de Paiva d’Andrada arcediaguo do Couto na Sancta See de Bragua deu
juramento dos Sanctos Evangelhos, pello qual disse que este convento erdou por
Caterina do Spiritu Sancto e Maria de Sam Jeronimo filhas de Antonio Fernandes
Vespesiano, o campo de Guondim que se aforou parte delle a Jeronimo d’Abreu
procurador que então era deste convento, o qual ella testemunha ouviu dizer que não
paguava foro delle e assim se venderão por sua mão hûas casas que não sabia se acabou
de paguar o preço dellas, mas que se reporta as escrituras(sic) que disso há e as contas
do dinheiro
Fl.99vº
que pellas cazas se deu e que disto sabera Suzana do Espiritu Sancto que segundo sua
lembrança era então abbadessa quando o campo se aforou.
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Ao decimo interroguatorio disse que ella testemunha sabe he hé publico e notorio pello
ouvir dizer muitas vezes, que algûns padroeiros desta caza e convento de Sam Bento
venderão as apresentações que lhe vinhão a outras pessoas e particularmente ouviu dizer
esta testemunha, que Martim Barbosa vendeo a sua primeira aprezentação a Jeronimo
Maciel morador nesta villa e de preço não sabia por quanto, Gracia de Sancta Maria
aprezentada neste luguar. E que Afonso de Barros Reguo vendeo o luguar de huão filha
que aqui neste convento se falleceo a Izabel de Barros veuva no qual aprezentou huão
filha sua que se chama Phelipa de Cristo e que por quanto preço não sabia e disse mais
que he verdade que ella testemunha ouviu dizer que Castão Velho vendeo dous luguares
hum a Bastião Gonçalvez da India, em que se apresentou Maria de S.Escolastica filha
do proprio Bastião Gonçalvez e outro Antonio da Rocha escrivão que foi da alfandegua
no qual entrou Izabel das Chaguas filha do dito Antonio da Rocha e que dos preços não
sabia
Fl.100
e que Antonio d’Araujo vendeo hum luguar a Ines Guartia viúva, no qual se apresentou
Guiomar de Sam Jeronimo a qual ainda não fez profição, mas está fora do mosteiro e
mandado per visitação que se não torne arrecolher e disse que Gracia da Rocha mai de
Pero Barbosa lente de Coimbra vendeo a primeira aprezentação a Rodriguo Afonso
Fagundez na qual entrou Joana da Trindade filha do dito Rodriguo Afonso e que Izabel
Barbosa molher que foi de Cristovão d’Alpoem vendeo a segunda aprezentação a
Dioguo da Costa escrivão da correição, na qual entrou huão sua filha por nome Caterina
da Asumpção, a qual venda fez a dita Izabel Barbosa por seu filho Bernardo d’Alpoem,
ja defuncto, a qual aprezentação aguora he de Amador d’Alpoem estante no Brasil.
E que Balthasar da Rocha Maciel vendeo a primeira aprezentação a Francisco Pirez
Caminha na qual entrou Ines de Sam Jeronimo sua filha e que Miguel do Rego(sic), ja
defuncto, vendeo tres aprezentações, comvem a saber: huão a Dioguo Lourenço
corregedor que foi desta villa, na qual entrou Izabel de Sam Bento e outra a Antonio
Barbosa d’Aborim104 na qual entrou Lianor de Samtiaguo sua filha
FL.100vº
e a outra a Dona105 do Reguo na qual entrou Izabel de Sancto Antonio e que Francisco
da Rocha Caminha vendeo a primeira apresentação a Balthasar da Rocha Oliveira na
qual entrou Briatis da Trindade filha de Balthasar da Rocha sobredito, e que Dioguo da
Rocha, ja defuncto, vendeo a primeira aprezentação a Ines Pinta molher que foi de Pero
Barbosa Pereira, na qual entrou Maria de Sam Francisco.
E que Antonio de Barros Barcellar(sic) vendeo a primeira aprezentação a Dominguos
Barbosa, na qual entrou Maria e Sam Greguorio, e que Cosme de Sousa vendeo as
primeiras duas aprezentações a Dominguos Barbosa, huão dellas em que entrou Maria
de Sam Greguorio, diguo Janebra da Trindade e outra a Ines Pinta molher de Pero
Barbosa Pereira, na qual entrou Janebra do Salvador, mas que não sabia ella testemunha
por106 quanto, somente ouvir dizer que do preço tornara vinte mil reis a caza, e que
Antonio da Costa vendeo a primeira aprezentação a Francisco Vaz Boto, na qual entrou
Briatis da Saudação e que dos preços assim de huns como de outros não sabia ella
testemunha nada por quanto forão dados, e que ouvio
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Fl.101
dizer ella testemunha que Balthasar da Rocha Oliveira não paguara os sessenta mil reis
que era obriguado a dar de entrada, por lhos quitarem os padroeiros, mas que se reporta
aos papeis que disso há, e disse ao decimo tertio artiguo que muitos paes e mães das
relligiosas desta caza que erão padroeiros della fallecerão, mas que este convento de
nenhum delles erdou nenhuão cousa e isto porque dizem os ditos padroeiros que pella
Bulla não podem erdar.
Ao decimo sexto e septimo artiguo disse que nesta caza não há nenhuão fazenda que os
padroeiros dotassem nem dinheiro nas mãos107 dos mordomos que guanhe pera elle nem
há nesta caza cousa alguão que elles dessem com que se mantenhão as freiras que elles
apresentão e despois desta caza posta em ordem e forma de convento numqua lhe derão
nada pera se manterem antes as a que elles aprezentarão se mantiverão sempre com o
que as outras trouxerão que não sam de padroeiros.
E disse maes que ho ordinario das freiras deste convento he hum pão de milho e centeio
cada somana que tera menos de meio alqueire e ao dominguo, segunda, terça, quinta
feira huão reção de carne ao jantar muito pequena, que sera como hum terço de arratel
de carne e aos dias de pescado huão muito pequena reção de pescado
Fl.101vº
que a maior parte do tempo he sardinhas e que numqua lhes dam cea nem consoada e
quando estão doentes lhes daa o convento físico, sangrador e oleos e a reção das saas
lhe dam em dinheiro que são trinta reis cada somana e a sua broa das sans que ellas
mandão vender por outros trinta reis cada somana. E disse maes ella testemunha que
não sabe serviço que estes padroeiros fação a este convento e em proveito delle e se faz
em algum caminho a requerimeno do convento, o convento lhe pagua a besta e faz o
guasto. E que ella testemunha ouvio dizer publicamente por esta caza que Antonio da
Rocha, doutor trabalhou por fazer abbadessa huão sobrinha e que nisso falla muito nesta
caza com as freiras Francisco Cazado cunhado do dito doutor Antonio da Rocha e al
não disse e do custume disse nada e assinou com o dito visitador, Guaspar Velloso
escrivão da visitação ho escrevi, Izabel de Melo prioreza, Dioguo de Paiva d’Andrada.
A madre Anna do Salvador suprioreza deste convento de Sam Bento a quem o senhor
Dioguo de Paiva d’Andrada visitador do dito mosteiro “autoritate” appostollica deu
juramento dos Sanctos Evangelhos, pello qual disse ella testemunha ao sexto
interroguatorio que não entrão nenhûas molheres
Fl.102
nem homens leiguos da clausura deste mosteiro salvo as mães e parentas em huão caza
deputada pera fallar as mães e isto com licença do visitador, somente Lionel de Lima
entrou huão vez neste convento, com hum acidente mortal que lhe tomou na igreja e
esteve cansado na salla atee que lhe passou, com sua mai e molher e isto por ter licença
do doutor Pero Jorge da Silva, visitador que foi desta caza pera poder entrar huão vez
neste anno na caza das maies.
Ao decimo interroguatorio disse que ella testemunha ouvio dizer publicamente e ho tem
por notoreo que muito padroeiros venderão as suas aprezentações por dinheiro que
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tomarão pera si e particularmente ouvio dizer que Afonso de Barros Barcellar ja
defuncto vendeo a sua aprezentação a Dominguos Barbosa e isto por preço de sessenta
mil reis, e que Cosme de Souza filho de João de Souza vendeo duas aprezentações que
tinha por setenta mil reis cada huão, comvem a saber: huão ao dito Dominguos Barbosa
e outra a Pero Barbosa Pereira ja defuncto, cuja filha he Janebra do Salvador e dos ditos
cento e quarenta mil reis deu Cosme de Souza vinte a caza per lhe parecer que com boa
conciencia podia tomar por estas apresentações
Fl.102vº
o dinheiro que tinha dado de entrada a dita caza conforme a Bulla e que Castão Velho
vendeo duas aprezentações, as primeiras por oitenta mil reis, segundo ella testemunha
ouvio dizer publicamente huão dellas a Antonio da Rocha escrivão que foi da
alfandegua desta villa, ja defuncto e outro a Bastião Guonçalves da India morador nesta
villa.
E108 que Francisco da Rocha Caminha vendeo por sessenta mil reis o seu padroado a
Balthasar da Rocha Oliveira, diguo a sua primeira aprezentação e que Martim Barbosa
vendeo a sua primeira aprezentação a Jeronimo Maciel filho de Nuno Vaz Maciel por
sessenta mil reis, empreguados em Frandes e os guanhos que delles aqui nesta villa
postos procedessem e que Dioguo da Rocha, diguo a sua primeira aprezentação derão
seus filhos per seu fallecimento, em cazamento a sua filha, molher de Vicente
Guonçalves a qual o dito Vicente Guonçalves vendeo a Pero Barbosa Marracos mas que
não sabia ella testemunha se por preço de oitenta ou de cem mil reis ou de maes, e que
Antonio d’Araujo vendeo a sua aprezentação a molher de Jeronimo Velho, veuva por
preço de oitenta mil reis segundo ouvio dizer e que isto sabera Dioguo Barbosa da
Rocha cunhado do dito Jeronimo Velho e que neste luguar entrou Guiomar de Sam
Jeronimo que hora esta fora do convento.
Fl.103
E que Afonso de Barros Reguo vendeo o luguar de Isabel(sic) da Trindade defuncta, por
oitenta mil reis segundo ella testemunha ouvio dizer a Aguostinho Esteves ja defuncto e
disse que Izabel Barbosa molher de Cristovão d’Alpoem ja defuncto vendeo o luguar de
Francisca de Christo freira deste convento, que ja era fallecida, em nome de Bernardo
d’Alpoem seu filho, cujo era o padroado e o dinheiro, diguo e Dioguo da Costa Peixoto
e segundo ella testemunha ouvio dizer por sessenta mil reis e por fallecimento de
Bernardo d’Alpoem ficou este padroado a Amador d’Alpoem seu irmão, estante hora no
Brasil.
E que Gracia da Rocha molher de Rui Vaz Aranha vendeo a sua primeira apresentação a
Rodriguo Afonso Fagundez segundo ella testemunha ouvio dizer por sessenta mil reis.
E que o doutor Jorge da Cunha juis dos feitos d’el Rei vendeo a sua primeira
aprezentação por sessenta mil reis, segundo ella testemunha ouvio dizer a Dioguo da
Rocha, diguo a Dioguo Barbosa Rocha seu cunhado.
E que Balthasar de Barros aprezentou huão filha de sua irmão Anna de Barros pella
legitima da mesma moça que se chama Maria da Resurreição 109. E que Balthasar da
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Rocha Maciel aprezentou na sua primeira aprezentação huão filha de Francisco Pirez
Caminha por sessenta mil reis,
Fl.103vº
segundo ouvio dizer, e que Miguel do Reguo ja defuncto tinha tres aprezentações nas
quaes apresentou huão filha do doutor Dioguo Lourenço corregedor que foi nesta villa e
huão filha de Dona do Reguo e ouvera de Antonio Barboza por sessenta mil reis cada
huão segundo ella testemunha ouvio dizer.
E que Antonio Vicente abbade aprezentou no seu luguar a huão filha de sua irmão
Maria Vicente e isto por sessenta mil reis.
E disse maes que o dito Antonio Vicente abbade deve ainda a esta caza vinte e sinco mil
reis dos sessenta com que ouverão de entrar e isto disse ao undecimo artiguo.
Ao decimo tertio artiguo disse que a casa(sic) ate aguora não tem erdado nada pellas
freiras que entrarão em luguar dos padroeiros.
Ao decimo sexto artiguo disse que os padroeiros nem derão nem dão nenhuão cousa a
esta caza pera mantimento della, nem lhe tem dotado nada nem se espera que lho dotem
nem menos ha dinheiro na mão de nenhum delles que renda pera a caza e por isso
possão e passarão muita miseria e trabalho, mas antes as freiras que entrarão nos
luguares dos padroeiros se mantem e mantiverão sempre do que se deu a caza por
respeito110 das outras tirando, diguo que
Fl.104
he algum juro dos seus dotes e alguas igrejas que por respeito de alguas freiras que
entrarão aqui fora do padroado se annexarão a esta caza.
E disse maes que não tinhão as relligiosas outro mantimento senão huão broa grande
cada somana e quatro dias da somana huão pequena de vaqua ao jantar que não sera
hum terço de arratel e aos dias de pescado ora versas111 ora duas ou tres sardinhas he
que numqua lhe davão de cear nem de consoar e que quando estão doentes não lhe dam
mais(sic) que a propria reção de saas, em dinheiro e o pão de saas e nem huas mezinhas
mais que oleos e que não tem missa senão aos dominguos e dias sanctos e isto por não
poderem dar mais a hum cappellão, mais cada hum anno que oito mil reis he que ainda
este mantimento que aguora tem lhe faltou muitos annos, porque dantes desta abbadessa
as quartas, sestas e sabbados não fazião maes que ir ao refeitorio benzer a meza112 e sair
a dar graças sem comer e despois se hiam aos leitos a comer huão pequena de broa e al
não disse e do custume que era irmão da senhora abbadessa e asinou com o visitador,
Guaspar Velloso escrivão desta visitação ho escrevi,Anna do Salvador, Dioguo de Paiva
d’Andrada.
A madre Maria de Sam Miguel freira professa
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Fl.104vº
neste convento do Glorioso Sam Bento, abbadesa que foi este trienio passado,
testemunha jurada pellos Sanctos Evangelhos, que loguo o senhor visitador lhe deu
pello qual disse que ella ouve aqui as amiguas da senhora abbadesa que hora he que
descansase que nimguem avia de ser abbadessa senão ella e que outras relligiosas vee
fallar mas que não sabe em quem, nem que aja accumulações e disse maes que quando
Guiomar de Sam Jeronimo diguo de Sam Jeronimo113 se saiu desta caza foi por lhe
aconselharem que não poderia aver a legitima que ficara de seu pai e sua mai se ella se
não saísse pera a arrecadar e que abbadesa lhe disse que ella lhe não podia dar licença
pera sair fora senão disesse que não queria ser freira e lho aconcelhou que o disesse com
lhe dizer que quando quizesse tornar a tornaria a recolher e sobre esta palavra sua disse
que não queria ser freira, mas a verdade he que ella com confiança de a tornarem
arrecolher, diguo a receber se saio pera que vendo a seus parentes fora, lhe desem sua
herança pera com ella vir tomar o veo e que ella testemunha não sente que nesta caza
aja pera que com ella tornar pera este mosteiro que se escandalizem, nem se imquitem e
al não disse nem do custume.
E disse maes que nesta caza estaa e he caza de Anna Pereira filha de João
Fl.105
João Roiz Pereira a qual trouxe comsiguo sessenta mil reis sendo ella testemunha
abbadessa, dos quaes a maior parte se guastarão nas obras desta caza, comvem a saber:
nas grades de ferro do coro de baixo e em acabar o refeitorio e palrratorio de dentro e de
fora e no mais que se podera ver pellas cotas114(sic) que deste dinheiro pode aver e al
não disse nem do custume e asinou com o senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão
desta visitação ho escrevi Maria de Sam Miguel, Dioguo de Paiva d’Andrada.
A madre Suzana do Spiritu Sancto professa neste convento de Sam Bento testemunha
jurada aos Sanctos Evangelhos que loguo pello senhor visitador lhe foi dado pello qual
disse que ella testemunha ouvio dizer que Gracia da Rocha ja defuncta mai do doutor
Pero Barbosa vendeo a sua primeira aprezentação a Rodriguo Afonso Fagundez na qual
entrou Joana da Trindade e que disto sabera a molher do dito Rodriguo Afonso que he
viuva que se chama Izabel Barbosa diguo Izabel Barroza e isto he ao que foi referida no
[testemunho, titullo(?)]115 da senhora abbadessa.
E disse maes que Guiomar de Sam Jeronimo que hora estava fora, sobrinha de Dioguo
Barrosa da Rocha quando se saiu desta caza dizendo que não queria ser freira
Fl.105vº
não foi pello não querer ser senão porque lhe aconcelharão que se se não saísse do
mosteiro não poderia aver a fazenda que ficara por fallecimento de seu pai e sua mai ja
defunctos a qual seu avo lhe tinha e a não queria dar a caza nem lhe fazer profição mas
que a sua intenção della Guiomar de Sam Jeronimo era arrecadar a fazenda e tornar pera
o mosteiro e que a ella testemunha parece que ainda que esta Guiomar de Sam Jeronimo
torne pera este convento nem por isso dara ocazião a outras desta caza que com
esperança de tornarem se queirão sair.
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E disse ao decimo artiguo que ella testemunha ouvio dizer publicamente e ho tem por
muito certo que a molher de Cristovão d’Alpoem vendeo a segunda aprezentação a
Dioguo da Costa Peixoto escrivão da correição, de que podera saber Caterina da
Asumpção que entrou neste luguar e isto por preço de oitenta mil reis e que Afonso de
Barros Reguo deo a segunda aprezentação a Isabel de Barros molher que ficou de
Guonçalo Estevez por preço de setenta ou oitenta mil reis, segundo ella testemunha
ouvio e que tambem os seguintes venderão suas aprezentações, comvem a saber:
Afonso de Barros Barcellar ja defuncto e a Dominguos Barbosa e Cosme de Souza suas
primeiras aprezentações e Eitor Nunez a primeira
Fl.106
aprezentação a seu cunhado Greguorio Vas, segundo ella testemunha ouvio dizer por
sessenta mil reis e Castão Velho as duas primeiras aprezentações, huão a Antonio da
Rocha escrivão da alfandegua e a outra a Bastião Guonçalvez da India e que sabera
disto Maria de S.Escolastica filho do dito Bastião Guonçalves e Francisco da Rocha
Caminha vendeo a Balthasar da Rocha Oliveira e Martim Barbosa a Jeronimo Maciel
por sessenta mil reis segundo ouvio e deu em dote a Vicente Guonçalvez seu genrro a
sua primeira aprezentação a qual116 o dito Vicente Guonçalves vendeo a Ines Pinta
molher que foi de Pero Barbosa e Balthasar de Barros aprezentou no seu primeiro
luguar huão filha de sua irmão com condição que se avia de entregar da legitima que a
moça erdasse de seu pai e de sua mai e Antonio da Costa almoxarife que foi nesta villa
vendeo a sua primeira aprezentação a Francisco Vaz Boto por sessenta mil reis e disto
sabe sua filha Britatis da Saudação samcristão e Balthasar da Rocha Maciel tambem
vendeo a sua primeira aprezentação a Francisco Pirez Caminha e que ella testemunha
não sabe por quanto maes de sessenta mil reis e al não disse nem do custume e asinou o
senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão desta visitação o(sic) escrevi Suzana do
Espiritu Sancto, Dioguo de Paiva d’Andrada.
Fl.106 vº
A madre Perpetua de Sanctiaguo professa neste convento de Sam Bento, testemunha
jurada aos Sanctos Evengelhos que pello senhor visitador lhe foi dado disse que nesta
caza, acerca do provimento della, padecião muitas necessidades por onde lhes era
necessario penderem sempre de seus paes e mães que lhes mandassem o necessario
tanto que nem huão lampada tem o dormitorio e que principalmente as doentes padecem
muitos trabalhos se não tem pai nem mai na terra porque lhes não dão maes que a reção
de saas em dinheiro e essa mal pagua e que a reção das saas he huão broa que tera perto
de meio alqueire de milho e centeio cada somana e de quatro dias da somana huão
pequena de carne que tera como hum terço d’aratel e tres dias de pescado como são
quarta feira e sesta e sabbado lhes dão huãs versas cozidas ou tres ou quatro sardinhas e
de outro pesacado poucas vezes e de cear numqua, nem consoar e que as doentes não
lhes dão purguas nem emxaropes nem outra alguão mezinha senão são alguns oleos e al
não disse nem do custume e asinou com o senhor visitador, Guaspar Vellozo o escrevi
Perpetua de Sanctiaguo, Dioguo de Paiva d’Andrada.
A madre Caterina da Madre de Deos professa neste convento, testemunha
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Fl.107
jurada e preguntada aos Sanctos Evangelhos que pello senhor visitador lhe forão dados,
pello qual disse ella testemunha, diguo disse que ella testemunha como doente muitas
vezes que he pode dizer a verdade do provimento desta caza que he cada somana huão
broa que tera perto de meio alqueire de milho e centeio e no dominguo, segunda, terça e
quinta feira carne que tera terço de arratel e nos mais dias de peixe que são tres, hûas
mesturadas ou tres sardinhas pescado outro poucas vezes e que as doente[s] e emfermas
lhe não dão outra cousa senão o pam de sans e carne ou hum vintem ou trinta reis em
dinheiro e este mal paguo como foi a ella testemunha que lho não derão della cozisima
passada pera qua(sic) que foi doente e que lhe não dão no mesmo tempo que estão
doentes purguas nem emxaropes nem outra alguão mezinha salvuo alguns oleos no que
todo passam muitas necessidades e que tambem no dormitorio não tem huão lampada
no que tambem recebem e padecem necessidade e al não disse nem do custume e asinou
com o senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão desta visitação o escrevi ,da Madre de
Deos, Dioguo de Paiva d’Andrada
Caterina de Jesu freira professa neste convento de Sam Bento a quem o senhor visitador
deu juramento dos Sanctos Evangelhos pello qual disse sendo117
Fl.107vº
preguntada pellas necessidades desta caza disse que assim as sans como as doentes e
emfermas della padecem muita necessidade porque as reções ordinarias desta caza são
huão broa que tera perto de meio alqueire de milho e centeio cada somana e no
dominguo, segunda feira, terça e quinta feira tem huão pequena de carne que tera terço
de arratel e nos tres dias de peixe huas misturadas ou tres sardinhas ou quatro e de outro
pescado poucas vezes e que as doentes lhe não dão senão a reção das sans, comvem a
saber: o pam ou trinta reis e da carne outro tanto e ainda este mal paguo porque ella
testemunha esteve muito tempo doente e numqua neste tempo lhe derão a reção de sam
nem menos o dinheiro e que tambem as ditas emfermas lhe não dam em suas doenças e
emfermidades nenhuas purguas, nem emxaropes nem outras mezinhas algûas salvo
alguns oleos por onde vivem muito atrabalhadas e padecem muitas maes necessidades
as que nesta terra não tem pai nem mai e tambem disse que consoada nem sea lhe118 não
dam numca, salvo alguão Pascoa ou Natal e de outra maneira não e al não disse e asinou
com o senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão desta visitação o escrevi, Caterina de
Jesu, Dioguo de Paiva d’Andrada.
Fl.108
A madre Joana de Sam Paulo professa neste convento testemunha a quem o senhor
visitador deu juramento pello qual foi preguntada pellas necessidades desta caza e disse
que ella testemunha avia muito tempo que era doente e que sabia por isso que as freiras
deste convento padecião muitas misérias porque não tem mais que hum pam de centeio
e hum vintem que se pode montar na reção das sans e isto cada somana sem mais(sic)
purguas nem emxaropes nem outras mezinhas alguas que nem alampada tem na
emfermaria se as emfermas a não buscam e o ordinario das doentes he que as que não
tem pai nem mai que as mandem curar como ella testemunha não tem pedirem dinheiro
pera se curarem a conta do que ham de guanhar depois de sans o qual dinheiro pedem
emprestado visto não por culpa das prelladas senão pella pobreza da caza que
escasamente pode dar isto e al não disse e asinou com o senhor visitador Guaspar
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Velloso escrivão desta visitação o escrevi Joana de Sam Paulo Dioguo de Paiva
d’Andrada
A madre Izabel do Presepio professa neste convento de Sam Bento testemunha a quem
o senhor visitador deu juramento dos Sanctos Evangelhos pello qual disse que ella
testemunha ouvio dizer por ser notorio pella terra que Afonso de Barros Barcellar ja
defuncto vendera a sua primeira aprezentação por perto de cem mil reis e Castão Velho
duas e Francisco da Rocha Caminha duas e Martim
Fl.108vº
Martim Barbosa outra e Dioguo da Rocha defuncto outra e Antonio d’Araujo outra e
Afonso de Barros reguo a segunda por oitenta mil reis de que se derão vinte à caza e à
molher de Cristovão d’Alpoem a segunda por oitenta e Balthasar da Rocha Maciel a
primeira e que isto sabe por ser muito notorio pella terra.
E disse maes que a pobreza desta caza era tanta que tudo(sic) o que della se diser e
ainda he muito maes, porque nem as sans nem as doentes tem vida porque chegua a
miseria a tanto que nem huão lampada podem ter119 na enfermaria(sic) nem no
dormitorio por que como aqui neste convento estão sincoenta mulheres(sic) de
padroeiros, como ella testemunha he, huão que nesta caza entrarão sem dote nem os
ditos padroeiros tem dotado a ella nada, podem se mal sustentar com o dote que as
outras trouxerão.
E disse maes ella testemunha que Guiomar de Sam João se sahio desta caza sendo
noviça por lhe asegurarem seus parentes que se senão saísse numqua poderia aver sua
legitima que de seus paes que erão defunctos lhe ficou e que seu avo lhe tinha usurpada,
de maneira que nem profição lhe queria fazer e que sem a aver nunca(sic) farra(sic)
profição e tambem ouvio dizer que a abbadessa lhe prometera quando ella se sahio que
a tornaria a receber cada ves que tornasse
Fl.109
e que com esta confiança se saira e debaixo desta palavra e ella testemunha se affirma
que nesta caza e convento não avera nenhum escandallo tornando ella nem outras com
isso tomarão mão exemplo nem se moverão a quererem sair fora como a dita Guiomar
de Sam Jeronimo120 e al não disse e asinou com o dito visitador Guaspar Velloso
escrivão desta visitação o escrevi, Izabel do Presepio, Dioguo de Paiva d’Andrada
Izabel de Sancto Antonio freira professa neste convento de Sam Bento testemunha a
quem o senhor visitador deu juramento pello qual sendo preguntada pellas necessidades
desta caza disse que vião(sic) tantas que nem d’aguoa se podião fartar e que nem em
sans nem em doentes se lhe daa mais que huão broa cada somana e huão muito pequena
de vaca ao jantar sem seas nem consoadas e que se querem comprar hum ovo pera cear
e hum pouco de azeite pera se alumiarem ham de vender huão fatia de pão(sic) pera isso
e que nem missa tem pella somana senão aos dominguos e dias sanctos como os
lavradores e perguntada(sic) ella testemunha se isto era por se guastarem mal as rendas
do convento disse que ja ella testemunha fora official nesta caza avia annos e que nem
então nem aguora sabia que se guastasse mal, mas que arrenda era pouca e as freiras
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muitas e perguntada se tinhão alguão hora as freiras nesta caza de oração mental
respondeo que a tinhão depois de completa hum pedaço
Fl.109vº
mas que como as freiras não podião al fazer senão guanhar pera se sustentar
forçadamente avia de ser pouco o espaço.
E perguntada ella testemunha por Guiomar de Sam João121 disse que dera sempre nesta
caza muito bom exemplo he que nenhum escandallo122 averia della tornar nem as outras
noviças tomarião dahi occasião pera se sairem por quanto sabião que não se saira senão
por lhe meterem em cabesa que se senão saisse a cobrar sua legitima numqua poderia
fazer profição e al não disse e asinou com o senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão
desta visitação que ho escrevi, Izabel de Sancto Antonio, Dioguo de Paiva d’Andrada.
A madre Biratis da Saudação professa neste convento testemunha a quem o senhor
visitador deu juramento dos Sanctos Evangelhos pello qual disse que seu pai della
testemunha Francisco Vaz Barreto andou em demanda com Antonio da Costa sobre
hum dos padroados desta caza em que cada hum delles pretendia ter direito e porque o
dito Antonio da Costa venceo a dita demanda per meio de huns frades de Sam Francisco
se vierão a contratar ambos que lhe vendeo o dito Antonio da Costa ao dito Francisco
Vaz Barreto pai della testemunha a primeira aprezentação por sessenta mil reis o que
ella testemunha sabe por estar a esse tempo em caza de seu pai e entrar no dito luguar.
Fl.110
E perguntada ella testemunha pellas necessidades desta caza disse que ella testemunha
como freira antigua desta caza sabe que muito tempo se passou nella que as relligiosas
não tinhão maes reção que huão broa cada somana, de milho tal estreme e por isso hião
ao refeitorio somente a benzer a meza e virem se loguo a dar graças sem comer porque
o não avia, he dahi se hia cada huão a seu leito a comer huão pequena daquella broa e
que aguora tem alem disto quatro dias na somana huão pequena de carne muito pequena
he aos dias de pescado tres sardinhas e isto mesmo as doentes pello que estando na
cama doentes he necessario que se forcem e trabalhem pera se manterem ou o pedirem
emprestado a conta do que ham de guanhar das que forem sans he por terem
necessidade de trabalharem pera se manterem não podem muitas vezes ir ao coro nem
continuar a oração e al não disse e asinou com osenhor visitador Guaspar Velloso
escrivão desta visitação ho escrevi he por não saber escrever como disse que não sabia
roguou a mim escrivão assinasse por ella sobredito o escrevi Guaspar Velloso, Dioguo
de Paiva d’Andrada.
A madre Vitoria de Sam João professa neste convento provisora desta caza e convento
perguntada pellas necessidades desta caza disse que como official porque em todas
essas cousas possão, o podera dizer
Fl.110vº
milhor que nimguem dizendo que ellas freiras deste convento tem por ordinario cada
somana quatro dias huão talhada de vaca muito pequena ao jantar e os tres dias de
pescado tres sardinhas ou hûas misturadas tirando Coresma e Advento que lhe dão hum
pequeno de pescado e hûas misturadas e de pão muito roim, broa lhe dão hûao broa
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cada somana e as doentes lhe dão a mesma broa e pella carne hum vintem he pello
pescado tres reis e isto cada somana sem outras nenhuas mezinhas nem botica he que
chegua a necessidade da caza a tanto que nem pode sustentar huão alampada de noite no
dormitorio e outra na emfermaria e ainda aguora estão bem pera o que os annos atras
passados padecerão porque hião então ao refeitorio somente a benzer a meza he dar
graças pera aprenderem as ceremonias da religião he dahi se hião pera os leitos onde lhe
davão huão pequena broa escaldada de milho sem mais outra cousa he que não podem
sustentar missa senão aos dominguos he dias sanctos e al não disse que he forçada as
doentes pedirem, emquanto trabalharem e estiverem doentes, emprestado pera se
curarem a conta do que ham de guanhar despois de sans ou ho estarem guanhando na
cama e al não disse e asinou com o senhor visitador
Fl.111
Guaspar Velloso escrivão desta visitação ho escrevi, Vitoria de Sam João, Dioguo de
Paiva d’Andrada.
O doutor Simão Francisco fisico testemunha a quem o senhor visitador deu juramento
dos Sanctos Evangelhos pello qual disse sendo preguntado pellas necessidades do
convento de Sam Bento disse que as necessidades deste convento erão muito maiores do
que se podia cuidar nem dizer, porque o convento não dava maes as freiras delle que
estavão doentes que a reção que dão as sans que huão broa cada somana he vinte e tres
reis sem maes emxaropes nem purgua nem cousa alguão de mezinha senão he algum
oleo que alguão abbadesa curiosa manda fazer he que nem candea d’azeite lhe dam pera
se alumiarem nem as sans nem as doentes he que de seu trabalho se sustentão assim as
doentes123 como as sans, salvo as que tem pai ou mai ou parente que a sustente e que
elle testemunha sabe que alguas doentes cheguarão a estado de estarem arrisco de
morrerem por não terem com que comprarem huão purgua nem o convento lha poder
dar he que desta maneira são as maes necessidades do convento assim das sans como
das doentes he que isto não pellas abbadessas guastarem mal a fazenda do convento
senão por serem muitas e a renda pouca e al não disse e asinou com o senhor visitador,
Guaspar Velloso escrivão desta visitação ho escrevi.
Fl.111vº
Disse maes elle testemunha que ho mosteiro he humidissimo he desposto pera cauzar
grandes infermidades pella aguoa do mar lhes entrar dentro nas officinas de baxo e tanto
que ja lhes levou o pão que estava cozendo no forno he que se se senão dava algum
remedio a que a aguoa não entrasse dentro, que nem as freiras nem os edificios durarião
muito e al não disse, Guaspar Velloso ho escrevi, o doutor Simão Francisco, Dioguo de
Paiva d’Andrada.
João Dominguez cleriguo de missa he cappelão do mosteiro de Sam Bento testemunha a
quem o senhor visitador deu juramento dos Sanctos Evangelhos e perguntou pellas
necessidades do dito mosteiro e convento ao qual disse que he verdade que ho dito
mosteiro e convento he muito pobre e padece muitas necessidades por não ter renda
bastante pera sua sustentação e guastos e obriguações de cappellães e visitações das
igrejas que comem he que tudo isto he em tanto que elle testemunha sabe pello ouvir
dizer a algûas enfermas(sic) que quando estão doentes não lhes dão nem paguam
purguas emxaropes nem outras mezinhas alguas pera se averem de curar e isto pella
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pobreza da caza ser muita e necessidade della e não pella s abbadesas guastarem mal a
fazenda do dito mosteiro e que as que adoecem tudo o que guastão he a sua conta ou de
paes diguo ou de seus paes ou mães se os tem
Fl.112
e niso as querem favorecer porque as que não tem se curão a conta do que ham de
guanhar despois que forem sans e que tambem não tem naquelle mosteiro as freiras
missa mais que aos dominguos e dias sanctos e isto por não poderem dar estipendio
competente ao cappellão pera a terem nos mais dias de somana.
E disse mães, que as aguoas do mar entrão alguas vezes diguo entrão naquella caza
algûas vezes e entanto que ja lhes aconteceo levar lhes o pão que tinhão no forno e
perder se e que isto he couza de maes infermidades na caza se senao vedar porque nem
os edificios poderão durar com a continuação das aguoas se lhe não fizerem algum
impedimento como dito he e que tambem he cauza de mais pobreza e necessidade não
terem aguoa de fonte nem de poço dentro na caza pera beber e todo o serviço da caza,
porque toda se acarreta as costas de fora do mosteiro e al não disse somente que se
reportava a alguns testemunhos que ja nestes cazos tinha dados como foi diante o
senhor provisor de Bragua e asinou com o senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão
desta visitação o escrevi, João Dominguez, Dioguo de Paiva d’Andrada.
Lianor de Sanctiaguo professa no dito convento testemunha jurada aos Sanctos
Evangelhos e perguntada pello decimo artiguo disse que seu pai della testemunha
Antonio Barbosa comprara a Miguel Barbosa do Reguo hum luguar de tres
aprezentações que tinha, por sessenta
Fl.112vº
mil reis no qual metera a ella testemunha no dito mosteiro, perguntada ella testemunha
de que maneira o sabia disse que pello ouvir dizer a seu pai muitas vezes antes que fosse
freira he que o terceiro disto foi Antonio Madeira cunhado della testemunha, cazado que
foi com huão sua irmão morador em Ponte de Lima e lhe alembra mães, que o
derradeiro dinheiro com que seu pai della testemunha acabou de paguar os ditos
sessenta mil reis forão trinta mil reis em ouro que se derão pera a quadra da baranda que
estava acabada os quaes lhe emprestou a elle seu pai della testemunha Antonio Barbosa
de Belinho abbade, sobre hum campo que o pai della testemunha lhe empenhou pera
que das novidades se fosse entreguando dos ditos trinta mil reis e que isto sabe pellos
ver levar a seu pai pera os entreguar aos mordomos do mosteiro e dizer a ella
testemunha que com aquelle dinheiro acabava de paguar o luguar em que ella
testemunha avia de entrar e al não disse nem do custume <e somente que o dito Miguel
do Reguo era parente de seu pai della testemunha>124 e asinou com o senhor visitador,
Guaspar Velloso escrivão da visitação o escrevi e disse que não sabia escrever e me
roguou assinasse por ella <como assinei>125 Guaspar Velloso, Dioguo de Paiva
d’Andrada.
A126 madre Maria de Sancta Escolastica professa no dito mosteiro e convento
testemunha jurada aos Sanctos127
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Fl.113
Evangelhos e perguntada pello decimo artiguo e principalmente pella aprezentação de
Guastão Velho em que ella testemunha foi aprezentada disse que estando ella
testemunha ainda em caza de seu pai lhe cometera elle seu pai muitas vezes a ella
testemunha que quizesse ella ser freira em outro mosteiro he não neste de Sam Bento
pellos muitos emfadamentos que o dito seu pai tinha com Guastão Velho que
aprezentava a ella testemunha em huão das aprezentações que tem neste mosteiro de
Sam Bento, sobre o preço da dita aprezentação e sobre o [aver(?)]128 de jurar Bastião
Guonçalvez pai della testemunha que lhe não dava nada por isso o que o dito seu pai
não queria fazer por não jurar falso he que despois que nesta villa se começou a tratar
que os que venderão luguares neste mosteiro avião de tomar o que por elles levarão
perguntou ella testemunha ao dito seu pai quanto dera pella sua aprezentação a Guastão
Velho e que elle lhe dissera que trezentos cruzados e disse maes ella testemunha que
quando o dito Guastão Velho recebeo algum dinheiro de seu pai della testemunha a esta
conta lhe dava escritos que lho devia mas que a verdade era que elle Guastão Velho
vendera
Fl.113vº
o dito seu luguar a seu pai della testemunha e al não disse nem do custume e que nem
seu pai nem sua mai della testemunha são parentes do dito Guastão Velho e por não
saber escrever pedio a mim escrivão assinasse por ella como assinei e assinou o senhor
visitador, Guaspar Velloso escrivão desta visitação o escrevi, Guaspar Velloso, Dioguo
de Paiva d’Andrada.
A madre Maria de Sam Jeronimo professa no dito convento testemunha a quem o
senhor visitador deu juramento dos Sanctos Evangelhos e perguntada se as madres deste
convento continuavão bem o coro respondeo que como o convento lhe não podia dar
nem dava nada quando estavão as freiras delle emfermas, as maes das que adoecião se
alevantavão da cama com dividas pello que era necessario dar-lhes abbadessa licença
pera que alguns dias não fossem o coro pera guanharem com que paguassem he que esta
era a rezão porque muitas freiras faltavão às vezes no coro he por que tambem as
doentes desta caza são muitas e al não disse e assinou com o senhor visitador, Guaspar
Velloso escrivão da visitação ho escrevi, Maria de Sam Jeronimo, Dioguo de Paiva
d’Andrada.
A madre Cezilia de Sam Guonçalo professa
Fl.114
no dito convento testemunha a quem o senhor visitador deu juramento dos Sanctos
Evangelhos e perguntada se as madres deste convento continuavão bem o coro disse que
como o convento lhes não podia dar nem dava nada quando estavão as freiras delle
enfermas as maes dos que adoecião se alevantavão da cama muito individadas pello
qual era necessario dar-lhes abbadessa licença pera que alguns dias não fossem ao coro
pera guanharem pera paguar as dividas que doentes fizerão he que esta era a rezão
porque muitas freiras faltavão as vezes no coro he era mal servido porque as doentes
desta caza erão muitas e al não disse e por não saber escrever me ruguou assinasse por
ella como assinei com o senhor visitador, Guaspar Vellozo, Dioguo de Paiva d’Andrada
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Treslado de hum capitollo de huão visitação que fez Dom Andre de Noronha bispo de
Portoalegre visitando o mosteiro de Sam Bento de Viana
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil e quinhentos setenta e tres
annos aos quatorze dias do mes de Julho do dito anno na muito notavel villa de Viana e
foz de Lima no mosteiro do Glorioso
Fl.114vº
Padre Sam Bento que he sito no arrabalde da dita villa, estando à grade do coro de baxo
da igreja delle o muito reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada arcediaguo do
Couto na Sancta See de Bragua, visitador e conservador do dito mosteiro “autoritate”
appostollica continuando o auto da visitação do dito mosteiro comiguo escrivão ahi per
ante o dito senhor pareceo a senhora Janebra da Conceição abbadessa do dito mosteiro e
convento he por ella foi dado ao dito senhor visitador huão visitação que Dom Andre de
Noronha bispo de Portalegre fez no dito mosteiro de Sam Bento e o dito senhor a deu a
mim escrivão mandando-me que della tresladasse o capitollo que ao diante se segue a
qual visitação dizia ser feita per Dom Andre de Noronha comendatario129 perpetuo do
mosteiro de Sam Salvador de Guanfei, bispo que hora he de Portalegre, aos vinte e seis
dias do mes de Maio de mil e quinhentos e sincoenta e sete annos visitando
pessoalmente o dito mosteiro e convento, o qual capitollo esta às sete folhas, aos trinta e
hum capitollos da dita visitação he130 o seguinte.
Porque fui informado que muitos dos padroeiros e assim outras pessoas que tem
luguares pera aprezentar vendem os padroados e luguares e outros levão dinheiro por
Fl.115
aprezentar he nisto fazem muitos pactos e conivencias e contratos illicitos tanto em
perjuizo e dano de suas conciencias e em damno das freiras, que por taes pactos illicitos
entrão na religião, porque ficão incapazes da Ordem he do mosteiro e abbadesa que a
receba hé privada do officio e deve ser lançada fora do dito mosteiro como esta
ordenado pollo direito canonico, portanto pera que semelhantes se evitem tenho
mandado aos sobreditos que maes não uzem os semelhantes pactos he pera que maes se
evitem mando a madre abbadesa que quando daqui por diante lhe for aprezentada
alguão pera relligiosa que primeiro que a receba dee juramento ao que a aprezenta e
assim ao pai ou mai ou pessoa sub cuja custodia estaa a dita relligiosa, se ouve entre
elles algum pacto ou venda por se aprezentar a dita freira ou se por ventura o luguar ou
padroado foi vendido ou trocado e achando que ouve algua cousa das sobreditas ha não
receba e ainda que ja alguãos sejão recebidas e despois se souber que ouve algum dos
sobreditos pactos e se provar, seja a sobredita freira lançada fora ainda que seja professa
he numqua maes podera entrar na dita caza pera ser freira nella e com as que ate aguora
forão
Fl.115vº
tomadas pellos sobreditos pactos e estão ja dentro do mosteiro pella prezente dispenso
com ellas por alguns justos respeitos que a isso me movem, o qual treslado eu Guaspar
Velloso escrivão da visitação treslladei bem e fielmente da propria visitação sem duvida
nem borradura que duvida faça e concertado com o proprio, Guaspar Velloso escrivão o
escrevi e assinei aqui com o notairo abaxo sobredito ho escrevi.
129
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Auto dos testemunhos que o senhor Dioguo de Paiva d’Andrada, arcediaguo do Couto
na Sancta See de Bragua, tomou na villa de Viana como visitador do mosteiro do
Glorioso Sam Bento que he
Anno do nacimento de Nosso senhor Jesu Christo de mil e quinhentos setenta e tres
annos aos sete dias do mes de Julho do dito anno na muito notavel villa de Viana e foz
de Lima nas pouzadas de Miguel Jacome Luna que sam dentro na dita villa, defronte da
igreja collegiada da dita villa estando ahi prezente o senhor Dioguo de Paiva d’Andrada
arcediaguo do Couto na Sancta See de Bragua, etc. e visitador “autoritate” appostollica
do mosteiro do Glorioso Sam Bento ellecto e deputado pellos muito magnificos
senhores padroeiros do dito mosteiro, tomou as testemunhas diguo as tres testemunhas
seguintes, proseguindo o auto
Fl.116
da visitação do dito mosteiro de Sam Bento que hora ja tinha começada, Guaspar
Velloso escrivão da visitação que o escrevi.
Afonso de Barros Reguo padroeiro em dous luguares do dito mosteiro testemunha
jurada aos Sanctos Evangelhos que pello dito senhor Dioguo de Paiva lhe foi dado disse
ao sexto artiguo que não sabe que entre na clausura do mosteiro de Sam Bento senão na
portaria de dentro as maies e irmãos, mas que a conversação das freiras nos palrratorios
com homens e alguns mancebos parentes he sobeja he que se devia de emmendar.
E ao nono artiguo disse que as maes das freiras que se tomão no dito mosteiro alem das
dos padroeiros se tomão sem consentimento dos padroeiros nem mordomos que elle
testemunha tem por grande perjuizo da caza por se encher de muitas freiras maes
dos(sic) que pode manter. E ao artiguo undecimo disse que lhe parecia que ainda se
deve alguão cousa a alguns padroeiros dos sessenta mil reis com que erão obriguados a
entrar e que Antonio da Rocha Paes e Antonio da Rocha, diguo Balthasar da Rocha
Maciel officiaes que forão da caza poderião saber disto por terem os livros em seu
poder.
Ao decimo artiguo disse elle testemunha que elle sabia que Cosme de Souza e Castão
Velho e Balthasar da Rocha Maciel e Antonio d’Araujo e Miguel do Reguo e Afonso de
Barros
Fl.116vº
Barcellar aprezentarão em seus luguares que no dito mosteiro de Sam Bento tem outras
pessoas que não erão suas filhas he que por isso levarão algum dinheiro, comvem a
saber: aquilo que elles tinhão dado131 ou mais, mas que não sabia a certeza de quanto
somente Miguel do Reguo que nomeado tem, lhe parece a elle testemunha que não
levou nada das suas tres aprezentações que aprezentou e que tambem a mulher de
Cristovão d’Alpoem aprezentou outro luguar com dinheiro mas que não sabe quanto,
como dito tem e que he verdade que elle Afonso de Barros testemunha aprezentara na
vaguante de huão sua filha que se falleceu professa, huão filha de huão sua prima Izabel
de Barros he que por isso recebera elle testemunha sincoenta e sinco mil reis he que o
mosteiro ouvera os seus vinte mil reis e cama e roupa os quaes recebeo abbadesa he que
isto fizera elle testemunha cuidando que o podia com boa conciencia fazer.
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Ao decimo sexto artiguo disse elle testemunha que he verdade que nas mãos dos
mordomos não ha nehnum dinheiro que renda nem guanhe pera sustentação das freiras
do dito mosteiro.
Ao decimo septimo artiguo disse elle testemunha que não sabia cousa alguão que os
padroeiros dessem nem dotassem pera sustentação das suas sincoenta
Fl.117
freiras senão os sessenta mil reis que dotarão ao tempo da instituição.
Ao decimo nono artiguo disse que cada dous annos os padroeiros do dito mosteiro
ellegião mordomos dous, escrivão e procurador somente, thesoureiro não ellegião por
não aver dinheiro pera se poder guardar.
Ao vigesimo artiguo disse elle testemunha que quanto as rendas que abbadesa he as(sic)
que arrenda e recebe com consentimento dos padroeiros e mordomos.
Aos vinte e hum artiguos dise elle testemunha que dos serviços que os mordomos e
escrivães e procuradores fazem ao dito convento não sabe a que levassem cousa alguão
porque elle testemunha ja servira de mordomo por duas elleições e numqua por isso
levara cousa alguão he que dos outros não sabia.
Aos vinte e dous artiguos disse que pera os guastos que as freiras fazem numqua sam
chamados os mordomos porque ellas não fazem nenhuns que serão grandes e
extraordinarios somente o maior que fazem era na somana Sancta em armarem o
mosteiro e fazer sepulchro pera o Sanctissimo Sacramento em que fazem alguns guastos
e al não disse e assinou com o senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão desta
visitação o escrevi, Afonso de Barros, Dioguo de Paiva d’Andrada.
Cosme de Souza padroeiro do dito mosteiro de Sam Bento testemunha jurada aos
Sanctos Evangelhos que dado lhe foi pello
Fl.117vº
senhor Dioguo de Paiva d’Andrada visitador do dito mosteiro pello qual disse ao quinto
artiguo elle ouve dizer o doutor Antonio da Rocha e seus parentes se accumulão pera
ver se podem fazer abbadesa nesta primeira elleição huão sua sobrinha, irmão doutra
que foi abbadesa.
Ao sexto artiguo disse que alguns mancebos vão fallar as grades do mosteiro com
freiras que não sam parentas como são os filhos de Antonio d’Abreu de Lima e Lopo
Guomez d’Abreu e Dom Francisco de Lima filho do bisconde que Deos tem o que
parece muito mal à terra e faz roim presunção e escandeliza.
Ao oitavo artiguo disse que ouvio dizer que Balthasar da Rocha Oliveira metera no
mosteiro huão filha sem dote por serviços que dizia ter feitos a caza.
Ao nono disse que ouve dizer que alguas freiras se tomão naquelle convento de Sam
Bento sem licença dos padroeiros.
Ao decimo disse que Afonso de Barros aprezentara huão freira no dito mosteiro por
dinheiro e que lhe disse Martim Barbosa a elle testemunha que o dito Afonso de Barros
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levara por isso huão soma de dinheiro que não sabe certo quanto e que he verdade que o
dito Afonso de Barros o disse a elle testemunha que ho não querião absolver que avia de
aver suprimento do Padre Sancto.
Fl.118
He que tambem Martim Barbosa lhe disse a elle testemunha que dera hum luguar ao seu
genrro he que desejava aver absolvição disto por se achar emcarreguado na data delle.
E que Dioguo da Rocha deu em cazamento a seu genrro Vicente Guonçalves
aprezentação de hum luguar no dito mosteiro em preço de cem mil reis segundo lhe
parece.
E que tambem ouvio dizer que a molher de Cristovão d’Alpoem estava emcarreguada
na conciencia no padroado de Sam Bento, mas que não sabe em que maneira.
E que elle testemunha deu dous luguares que tem hum a Pero Barbosa Pereira e outro a
Dominguos Barbosa, com tal que paguasse ao dito mosteiro de Sam Bento os trezentos
cruzados que elle testemunha como erdeiro de seu pai João de Souza he erdeiro dos
ditos padroados era132 obriguado a paguar conforme a Bulla e alem disto levara vinte
mil reis maes, comvem a saber: dez mil reis por cada aprezentação pera si, mas que
sendo Dom Andre de Noronha bispo de Portalegre, visitador deste mosteiro e convento,
elle testemunha lhe dissera isto que tinha feito e elle lhe mandara restituir somente os
vinte mil reis que loguo fez, como se podera saber das madres antiguas do dito convento
por onde lhe pareceo que podia levar licitamente a demazia.
Ao decimo terceiro disse que o mosteiro
Fl.118vº
de Sam Bento não tinha ate guora erdado nada pellas freiras que ate aguora entrarão em
luguar de padroados.
Ao decimo sexto disse que ate aguora os padroeiros não derão neuhuão cousa aquelle
mosteiro pera sua sustentação maes que os sessente mil reis de entrada do qual nenhuão
parte esta em mãos dos mordomos pera que renda pera mantimento das freiras por
tudo(sic) se dizer que se guastou nas obras, nem menos se daa nenhuão cousa pera
mantensa das freiras somente o que alguns paes mandão a suas filhas, senão quanto por
sua industria dellas lhe q (sic) diguo delles lhe aquirirão algûas igrejas que tem annexas
ao dito mosteiro de que se sustentão mas que he verdade que muitas dellas derão
alguãos pessoas por respeito de algûas filhas e sobrinhas que ahi meterão fora do
numero das dos padroeiros e disse maes, que elle testemunha ouve dizer que as freiras
padecem muitas necessidades e al não disse e assinou, diguo disse, nem do custume e
assinou com o senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão desta visitação o escrevi,
Cosme de Souza, Dioguo de Paiva d’Andrada.
Balthasar da Rocha Oliveira testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos que loguo lhe
foi dado pello senhor visitador pello qual disse ao quinto
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Fl.119
artiguo que algûas freiras do mosteiro lhe diserão a elle testemunha que huão Vitoria da
Sam João parenta delle testemunha accumulava vozes pera ser abbadessa nesta elleição
e que ja o mesmo fizera a elleição passada e que tambem huão filha da molher que ficou
de Martim Cazado pretende ser abbadessa he tem vozes pera isso he que não sabe que
nunhum padroeiro favoreça estas vozes de fora.
Ao sexto artiguo disse que Lionel de Lima e sua molher e mai entrarão alguas vezes da
portaria das freiras pera dentro e huão vez o meterão dentro com hum acidente que lhe
dera na igreja de que ouve grande escandallo na terra e que os ditos filhos de Antonio
d’Abreu continuam muito sobejamente aquelle convento e vão fallar às grades, algûas
vezes duas vezes cada dia he a horas desacustumadas como he pella sesta e horas de
missa e elle testemunha ivoca deixar de dizer missa a quem ha laa hia dizer por sua
devoção por estar o dito Lionel de Lima com as portas fechadas por dentro e que os que
mais(sic) sam continuos no dito mosteiro são Lionel de Lima e Pero Guomez d’Abreu e
que Briatis da Trindade sua filha delle testemunha lhe disera que estes dias que estivera
fora a mai do dito Pero Guomez, lhe mandavão de comer de dentro
Fl.119vº
do convento e lho ordenava Vitoria de São João e que tudo isto he muito escandallo na
villa e que os que tem filhas no dito mosteiro estiverão ja pera133 se perderem por amor
disso.
Ao nono artiguo disse que muitas freiras se tomão neste convento sem licença dos
padroeiros mas que alguas vezes lhe fazem saber despois que estão concertadas com as
partes.
Ao decimo disse elle testemunha que Cosme de Souza vendeo as suas duas primeiras
aprezentações por setenta mil reis cada huão mas que elle restituio vinte delles a caza e
que os maes lhe ficarão em satisfação dos trezentos cruzados que tinha dados à caza
d’entrada, conforme a Bulla por onde lhe ficarão os ditos dous padroados sem de sua
caza tirar nada e que elle testemunha sabe que o dito Cosme de Souza andava
escrupulozo do que tinha feito.
E que Castão Velho vendeo dous luguares pera contrato que fez com Bastião
Guonçalvez da India e outro com huão filha que ficou de Antonio da Rocha escrivão
que foi da alfandegua desta villa, que hora esta no dito convento e que elle testemunha
tem ouvido que Bastião Guonçalvez lhe deu pello que lhe comprou mais de cem mil reis
de que sabera Dioguo Barbosa Velinho e o proprio Bastião134 Guonçalvez e sua molher
e que pello da filha de Antonio da Rocha lhe
Fl.120
derão oitenta ou cem mil reis he que o sabera Rui Velho irmão da dita freira
E que Afonso de Barros Reguo vendeo a segunda aprezentação, diguo Afonso de Barros
Bacellar(sic) ja defuncto vendeo por sessenta mil reis a primeira aprezentação a
Dominguos Barbosa.
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E que Afonso de Barros Reguo vendeo a segunda aprezentação a molher de Guonçalo
Esteves por oitenta mil reis seundo se diz, comvem a saber: sessenta pera si e os vinte
que se avião de dar conforme a Bulla, ao mosteiro por ser luguar de freira morta.
E que Dioguo da Rocha deu a huão sua filha quando cazou,a sua primeira aprezentação
a qual seu genrro Vicente Guonçalvez despois de sua morte a vendeo a Pero Barboza
Maris por sessenta mil reis, o qual disse o proprio Vicente Guonçalvez a elle
testemunha queixandosse que lhe paguarão mal e por pedaços.
E que Francisco da Rocha Caminha primo com irmão delle testemunha vendeo a elle
testemunha, per concerto que sobre isso fizerão de palavra, por sessenta mil reis que
erão os que elle Francisco da Rocha tinha dados de entrada ao convento e esta era a
primeira aprezentação.
E que Martim Barbosa vendeo a sua primeira aprezentação a huão filha que foi de Nuno
Vaz o qual renunciou hum prazo que tinha em João Maciel seu cunhado
Fl.120vº
pera que elle desse os ditos sessenta mil reis, pera o dito Martim Barbosa lhe dar o seu
luguar o qual Martim Barbosa disse a elle testemunha e a Cosme de Souza e Antonio
Vicente que andava pera mandar a Roma buscar remedio disto e que Antonio d’Araujo
vendeo a primeira sua aprezentação à molher que ficou de João Velho e se fizera
contrato de sessenta mil reis e porem que lhe dera muito mais(sic) de fora, segundo elle
testemunha o ouvio dizer a Dioguo Barboza da Rocha, cunhado da freira que o dito
Antonio d’Araujo aprezentara, que por tudo segundo elle dizia passava de oitenta mil
reis.
E que a molher de Cristovão d’Alpoem vendeo a segunda aprezentação, segundo sua
lembrança, a Dioguo da Costa escrivão da correição, por outenta mil reis segundo se
dizia em nome de seu filho e que isto sabe elle testemunha a fora ser publica vos e fama
por que indo elle testemunha e Balthasar da Rocha Maciel pedir Amador d’Alpoem que
hora he padroeiro neste luguar, dinheiro pera algûas despezas que os padroeiros fazião
respondeo que o não queria dar nem ser padroeiro que o pedissem a seu irmão que
vendera o luguar e que lasse aviesse135 o qual irmão tomarão elles que seria Guanardo
d’Alpoem morador nesta villa.
E que Gracia da Rocha prima delle testemunha
Fl.121
se contratou com a molher de Rodriguo Afonso Fagundez e lhe vendeo a primeira
aprezentação, segundo fama, por oitenta mil reis e que elle testemunha o tem por
verdade porque ja lhe tinha estrovado outra venda que quizera fazer do dito luguar à
molher que ficou de João Ribeiro, a fora de ser cousa notoria.
E que ouvio dizer que Jorge da Cunha vendera a sua primeira aprezentação a Dioguo
Barbosa Rocha por sessenta mil reis pera com elles se paguarem o que o dito Jorge da
Cunha devia ao dito mosteiro de Sam Bento de entrada conforme a Bulla.
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E que Francisco Cazado deu a sua primeira aprezentação a seu sogro pera que paguasse
ao mosteiro de Sam Bento o que elle devia dos sessenta mil reis de entrada conforme a
Bulla e lhe tornasse o que ja tinha dado ao dito mosteiro dos ditos sessenta mil reis da
Bulla e que segundo lembrança delle testemunha o dito Francisco Cazado se lhe
queixou que não avia de ser paguo do que tinha dado ao convento senão tarde ou
numca(sic).
E que do contrato que fez Balthasar da Rocha Maciel na aprezentação que fez a
Francisco Pirez em sua filha, do seu primeiro luguar, sabera o proprio Francisco Pirez e
Antonio Alvres
Fl.121vº
Vieguas mas que he publico que lho deu por dinheiro.
Disse ao undecimo artiguo respondeu que por serviços delle padroeiro que fez ao dito
convento em lhe aver a igreja do Oiteiro da mão do abbade que a tinha e a larguar o
direito que tinha d’arendamento de dous annos da dita igreja pera as freiras a
recolherem e per outros serviços que fez ao mesmo convento em demandas assim desta
igreja como de Sancta Locaia o convento e padroeiros ouverão por bem de tornar a elle
testemunha o que tinha pago(sic) dos sessenta mil reis com que avia de entrar, conforme
a Bulla e lhe quitarão o que devia.
136

E que Antonio Vicente coniguo quitarão tambem vinte e sinco ou trinta mil reis pello
direito que elle tinha na igreja de Sancta Locaia de Tamel, por se tomar a posse della
por huão espectativa sua delle Antonio Vicente com se elle obriguar a fazer boa a dita
igreja o que tudo se sabera pellos acordos que de tudo isto ha. E lembrou elle
testemunha que se soubesse dos officiaes o que deve Jeronimo d’Abreu, diguo João
d’Abreu assim das terras que tomou pera si aforadas, como das contas por quanto elle
testemunha sabe que deve, mas que não sabia quanto.
Ao decimo sexto e septimo artiguo disse
Fl.122
que os padroeiros não tinhão dotado nada ao convento de sua fazenda pera mantimento
das relligiosas nem lhes davão das cazas nada pera a comunidade senão o que cada hum
manda a suas filhas, senão somente deu cada hum sessenta mil reis de entrada que a
Bulla manda nas quaes todas diguo os quaes todos se guastarão nas obras e letras das
igrejas que se annexarão ao convento e na expedição da Bulla da fundação do dito
convento e que nenhuão parte delle esta nas mãos dos mordomos que renda pera o
convento.
E disse mais elle testemunha que naquelle convento se não diz missa cada dia somente
dominguos e dias sanctos e maes não e que padecem muitas necessidades por serem
muitas.
Disse aos vinte e hum artiguos que aquando algum padroeiro vai fora a neguocios do
convento vai a custa do proprio convento e al não disse e do custume não disse mais do
que tinha dito e asinou com o senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão desta visitação
ho escrevi, Balthasar da Rocha, Dioguo de Paiva d’Andrada.
136

Na margem esquerda 69

641

E disse maes elle testemunha ao sexto artiguo que se deve de mandar que se feche a
porta do espelho do coro de sima por quanto alguns mancebos se vão por na igreja a ver
freiras
Fl.122vº
que estão, diguo a ver as freiras que estão em sima e isto pellas sestas e al não disse,
Guaspar Velloso o escrivi, Balthasar da Rocha, Dioguo de Paiva d’Andrada.
Dioguo Barbosa Velinho testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos que loguo pello
senhor Dioguo de Paiva d’Andrada visitador do dito mosteiro de Sam Bento, pello qual
disse ao sexto interroguatorio disse que algûas vezes vio elle testemunha entrar
molheres no mosteiro de Sam Bento, na caza que se chama a sala que he dentro na
clausura e que queixandosse disso elle testemunha com abbadesa lhe respondia que não
podia al fazer porque erão mães e parentas das freiras e que tambem elle testemunha viu
muito sobejamente fallar nos palrratorios aos filhos de Antonio d’Abreu, comvem a
saber: Pero Guomez e Lionel de Lima de que os padroeiros e a mais gente da terra se
escandalizão muito e que tambem entrão as vezes dentro no mosteiro hum João Pirez
que arma a igreja que a elle testemunha pareceo muito mal e se queixou disso ja
abbadessa.
Ao nono disse que muitas vezes tomavão as prelladas de Sam Bento molheres pera
freiras alem das do numero dos padroeiros, sem concelho nem censentimento dos
padroeiros, diguo dos ditos padroeiros nem dos mordomos.
Ao decimo disse que ahi fama pella terra que Castão Velho se concertou com Bastião
Fl.123
Guonçalvez que lhe desse certa soma de dinheiro mas que não sabia quanto pera lhe
aprezentar huão sua filha no mosteiro de Sam Bento, em hum luguar de seu padroado e
o mesmo fez com Antonio da Rocha escrivão que foi da alfandegua e que por lhe darem
o dito dinheiro as aprezentou.
E que he fama por esta villa e elle testemunha o tem por certo que Afonso de Barros
Bacellar ja defuncto e Cosme de Souza e Francisco da Rocha Caminha e Martim
Barbosa e Dioguo da Rocha ja defuncto e Antonio d’Araujo e Afonso de Barros Reguo
e a molher de Cristovão d’Alpoem e Gracia da Rocha ja defuncta e Jorge da Cunha e
Balthasar da Rocha Maciel aprezentarão nos seus luguares que tinhão, pera poderem
aprezentar no mosteiro de Sam Bento por dinheiro, que por isso lhe derão os paes e
parentes das molheres que elles aprezentarão, mas que elle testemunha não sabe quanto
dinheiro cada hum delles ouve pella aprezentação, somente tello por verdade como dito
tem pello que sabe destas pessoas e por quam(sic) correntemente137 se tratava nesta
materia antre os padroeiros deste convento de Sam Bento
Ao decimo terceiro disse que ate guora o convento não erdou nada por aquelas(sic)
Fl.123vº
freiras que entrarão nos luguares dos padroeiros e que inteiramente se guarda nisto a
clausula da Bulla.
137

Na margem esquerda 70.

642

Ao decimo sexto e septimo disse que ate aguora os padroeiros não tem dotado nenhuão
cousa de suas fazendas pera sustentação das freiras, nem ha dinheiro algum nas mãos
dos mordomos que renda pera ellas, nem lhe tem dado outra cousa alguão pera sua
sustentação senão sessenta mil reis que lhe derão de entrada no principio, conforme a
Bulla.
Aos vinte e hum disse que os caminhos que os padroeiros fazem em serviço do
convento comummente se fazem a custa do convento e al não disse nem do custume e
asinou com o senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão desta visitação o escrevi,
Dioguo Barbosa, Dioguo de Paiva d’Andrada
Balthasar da Rocha Maciel testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos que pello dito
senhor visitador lhe foi dado pello qual disse ao quinto interroguatorio que não sabia
que dentro no convento ouvesse nenhûas accumulações nem bandos pera futura
abbadessa nem que aja padroeiros que as faça.
Ao sexto interroguatorio disse elle testemunha vio sair hum dominguo a tarde do
mosteiro de Sam Bento pellas portarias de dentro da
Fl.124
clausura a Lionel de Lima e sua molher e que Izabel do Presepio parente delle
testemunha, lhe tinha dito de como elle estivera la aquella tarde doente de hum acidente
que lhe dera na igreja estando a missa e que Dioguo Barbosa da Rocha e Francisco
Cazado padroeiros lhe diserão a elle testemunha que elle estivera caa cançado na cama
antre os lançoes e que as freiras o cuidarão e lhe punhão panos quentes.
E que o dito Lionel de Lima e seu irmão Pero Guomez d’Abreu vão muito sobejamente
ao dito convento e algûns dias duas e tres vezes, indo por huão rua e tornando por outra
como gente que se quer esconder o que daa muito escandallo não somente aos
padroeiros que tem ali filhas e parentas, mas a todos os que ho sabem e que a sobredita
Izabel do Prezepio disse a elle testemunha que a converçação de Pero Guomez era com
Victoria de Sam João e a de Lionel de Lima com huão filha de Simão Velho suas
parentas, mas pouco.
Ao nono disse que muitas vezes tomavão as abbadessas freiras contra vontade dos
padroeiros e que em algûas consentirão os padroeiros em que lhes pessoo por não
perderem a posse do que a Bulla lhe daa porque sabião que as freiras estavão
detreminadas de as meterem dentro quer elles quizesse
Fl.124vº
quer não e que Izabel de Mello sendo abbadessa tomou huão filha de Bento da Rocha
padroeiro, alem daquella que elle podia aprezentar sem nenhum dote e que outra que
elle Bento da Rocha podia aprezentar a tomou a dita Izabel de Mello sem o emxoval que
a Bulla manda dar e que isto sabe elle testemunha da propria freira que se chama Suzana
do Espiritu Sancto.
Ao decimo disse que elle testemunha fora infamado por esta terra que vendera a sua
primeira aprezentação a Antonio Alvrez Vieguas seu primo, mas que a verdade he que
elle testemunha lha deu livremente sem nenhum pacto nem condição e que ainda algûas
cousas que o dito Antonio Alvrez lhe dava que elle testemunha entendia ser por esse
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respeito e à conta do dito luguar elle testemunha despois que soube que não o podia
levar com boa conciencia lhe disse que o puzesse à sua conta, delle testemunha por que
tinhão ambos de dous neguocios e lho queria paguar e que disto saberão o guardião do
mosteiro de Sam Francisco e frei Boaventura.
E disse que Antonio d’Araujo vendeo a primeira aprezentação à molher que foi de João
Velho pera huão sua filha e que lhe disse a elle testemunha, Dioguo Barbosa Rocha que
disso avia huão escritura a qual lhe reporta quanto ao preço.
Fl.125
E que Castão Velho vendeo duas suas primeiras aprezentações, huão a Bastião
Guonçalvez da India e outra a Antonio da Rocha escrivão que foi da alfandegua,
segundo lhe parece e que lhe parece que ouvio dizer que a de Bastião Guonçalvez
vendera por oitenta ou vinte mil reis, diguo noventa mil reis.
E138 que Francisco da Rocha Caminha ja defuncto, irmão do doutor Antonio da Rocha
que lhe socedeo no padroado vendeo a sua primeira aprezentação a Balthasar da Rocha
Oliveira por sessenta mil reis o qual elle testemunha ouvio o dito Balthasar da Rocha.
E que indo elle testemunha com Balthasar da Rocha Oliveira a caza de Amador
d’Alpoem que hora reside no Brasil e padroeiro no mosteiro de Sam Bento pedir-lhe
dinheiro pera certas despezas que se fazião, lhe respondeo que o não queria dar e que
não queria padroado que la se avessem (sic)139 com seu irmão, pois vendera huão
aprezentação o que elle testemunha entendeo que ho dizia por Lianor d’Alpoem porque
não lhe sabe outro irmão.
E que elle testemunha ouvio dizer a Afonso de Barros Reguo que vendera huão
aprezentação que lhe parece a elle testemunha que he a segunda, mas que o não sabe de
certo e que se reporta
Fl.125vº
ao livro, somente sabe que o vendeo e que elle dito Afonso de Barros lhe disse a elle
testemunha que fora por sincoenta e sinco mil reis.
E que Cosme de Souza vendeo dous luguares mas que não sabia por quanto.
E que Martim Barbosa e Dioguo da Rocha e Gratia da Rocha aprezentarão tambem as
suas primeiras aprezentações por dinheiro que por isso lhe derão, mas que não sabe por
quanto, o que elle testemunha sabe de ho ouvir dizer e ser publico e notorio por esta
villa e que assim sabe, que estando Balthasar de Barros nas Antilhas aprezentarão seus
irmãos no seu luguar huão sua sobrinha filha de huão sua irmão Anna de Barros mas
que elle testemunha ouvio dizer ao dito Balthasar de Barros que pois lhe aprezentarão
no seu luguar aquella sua sobrinha sem o elle saber seria bom darem-lhe a sua legitima
que ella hora erdava de seu avô e avó, pae e mai de seu pai e que aguora estão em
partilhas e que não sabe se lha dão ou não.
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Ao undecimo disse que os mordomos e officiaes do convento de Sam Bento e maes
padroeiros quitarão a Antonio Vicente coniguo nesta igreja collegiada de Viana, vinte e
sinco ou trinta
Fl.126
mil reis dos sessenta que era obriguado a dar de entrada comforme a Bulla, por ser
padroeiro por se decer de huão demanda que queria ter com o convento sobre a igreja de
Sancta Locaia de Tamel, mas que se reporta ao assento que disso hade <aver> 140. E que
a Balthasar da Rocha Oliveira quitarão sessenta mil reis que como padroeiro era
obriguado a dar de entrada por serviços que fez ao convento sobre a igreja do Outeiro e
que nisto se reporta aos livros dos acordos que disto ha.
Ao duocecimo disse que elle testemunha sabe que a freira que entrou no luguar de
Balthasar de Barros que he filha de Anna de Barros se deve ainda alguão cousa de seu
emxoval.
Ao decimo tertio disse que ate guora o convento de Sam Bento não erdou nada pellas
freiras que nelle entrarão em luguar de padroeiros.
Ao decimo sexto e septimo disse que os padroeiros de sua fazenda não tem dotado maes
pera mantimento das freiras que os sessenta mil reis com que cada hum entrou no
principio conforme a Bulla, os quaes se guastarão todos em obras e mantimentos das
primeiras freiras e em annexar as igrejas que aguora tem e por isso não ha dinheiro
nenhum nas mãos dos mordomos que renda pera o dito mosteiro e sustentação das
freiras.
Fl.126vº
Aos vinte e hum disse que os caminhos que se fazem e guastos grandes em serviço do
dito convento e mosteiro que he à conta do dito convento que quanto he as cousas
pequenas e leves fazem às suas proprias custas delles padroeiros e que isto sabe elle
testemunha por ser official no dito convento muitos annos e al não disse nem do
custume e asinou com o senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão desta visitação o
escrevi, Balthasar da Rocha, Dioguo de Paiva d’Andrada.
Pero da Rocha Pimentel testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos que loguo pello
senhor visitador lhe foi dado pello qual disse ao sexto interroguatorio que os filhos de
Antonio d’Abreu, comvem a saber: Pero Guomez e Linoel de Lima são muito sobejos
na converçação das freiras e levão consiguo outros parentes quando lhe vem de fora de
que a terra se escamdaliza muito e os padroeiros que tem la filhas141 e parentas andão
muito indinados.
Ao decimo disse elle testemunha que ha fama publica nesta villa e muito notorio que
Afonso de Barros Bacellar ja defuncto e Cosme de Souza e Castão Velho e Diogo(sic)
da Rocha diguo e Francisco da Rocha Caminha e Martim Barbosa e Dioguo da Rocha ja
defuncto e Antonio d’Araujo e Afonso de Barros Reguo e a molher de Cristovão
d’Alpoem por hum filho seu e Gratia da Rocha e Balthasar de Barros e Francisco
Cazado e Balthasar
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Fl.127
da Rocha Maciel venderão as suas aprezentações que tinhão no mosteiro de Sam Bento
por dinheiro aos paes e parentes das freiras que elles aprezentarão senão quanto Cosme
de Souza vendeo duas, a Castão Velho outras duas, mas que elle testemunha não sabe
por quanto e que tambem se disse que Jorge da Cunha corregedor e Juis de Fora que foi
nesta villa vendeo a sua primeira aprezentação a Dioguo Barbosa Rocha e que Miguel
do Reguo ja defuncto de tres aprezentações que tinha deu huão de graça ao doutor
Dioguo Lourenço corregedor que foi nesta villa pella necessidade que tinha delle pera
seu livramento, andando ameziado(sic) pella morte do abbade de Sam Romão e que as
outras duas vendeo por dinheiro mas que não sabe elle testemunha por quanto, nem lhe
alembra a quem, somente sabe que era tam publico e acustumado nesta villa
contratarem se os padroeiros sobre as suas aprezentações que te(sic) no mosteiro de
Sam Bento e venderem-nas que huão filha delle testemunha que tem no dito mosteiro
lhe dizia os dias passados que ja desejava de morrer pera que elle testemunha pudesse
vender o seu luguar e ter dinheiro.
Ao decimo tertio disse que elle testemunha sabe que o mosteiro de Sam Bento ate guora
não erdou nenhuão cousa pellas freiras que entrarão em luguares de padroeiros
morrendo os paes e
Fl.127vº
e mães e avos de muitas dellas e isto por se guardar inteiramente a clausula da Bulla que
falla nas legitimas.
Ao decimo sexto e septimo disse que ate guora os padroeiros não tem dado nem dotado
pera sustentação das freiras de Sam Bento nenhuão cousa de suas fazendas, somente lhe
aquirirão por sua industria alguas igrejas que tem e lhe derão os sessenta mil reis de que
a Bulla faz menção dos quaes não ha nenhuão parte em mãos dos mordomos que renda
pera a sustentação das freiras por se guastarem todos na fabricação do mosteiro e em se
annexarem e aquirirem as ditas igrejas ao convento e al não disse nem do custume senão
que he parente de algûns dos padroeiros que venderão estes luguares e asinou com ho
senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão desta visitação o escrevi Pero da Rocha
Pimentel, Dioguo de Paiva d’Andrada.
Antonio da Rocha Paes testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos que loguo lhe foi
dado pello senhor visitador pello qual disse ao quinto interroguatorio que elle
testemunha ouvio dizer a algûas freiras do convento de Sam Bento, que dentro avia
acumulações com tres ou quatro freiras que pretendião ser abbadessas e que
particularmente huão, Perpetua de Sanctiaguo tinha hûas quatorze ou
Fl.128
ou quinze vozes pera isso que lhe aquirirão algûas parentas suas freiras e pessoas algûas
de fora que ajudão.
Ao sexto disse que os filhos de Antonio d’Abreu continuão muito naquelle mosteiro o
que escandaliza muito não soomente aos padroeiros mas a toda a gente.
Ao decimo disse que he publica vos e fama nesta villa e se tem por muito certo e
notorio que Afonso de Barros Bacellar ja defuncto vendeo a sua primeira aprezentação
por dinheiro e que o mesmo fez Cosme de Souza a duas que tinha por setenta mil reis
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cada huão, dos quaes tornou vinte a caza de Sam Bento, descontando lhe sinco ou seis
mil reis que tinha guastados em hum jantar que deu as freiras quando ahi meteo huão
irmão sua que despoios mudou pera o mosteiro de Sancta Anna e que Castão Velho
vendeo outros dous luguares e que todos pera si que bem vendidos e que Francisco da
Rocha Caminha vendeo a sua primeira aprezentação por sessenta mil reis a Balthasar da
Rocha Oliveira segundo o dito Balthasar da Rocha disse a elle testemunha e que Martim
Barbosa e Antonio d’Araujo e Afonso de Barros Reguo tambem venderão as suas
aprezentações142, mas que elle testemunha não sabe por quanto, somente sabe que
aprezentação que Afonso de Barros vendeo era a segunda em luguar de huão filha
defuncta o qual tem
Fl.128vº
duas aprezentações, mas na outra tem ainda sua filha viuva e que Dioguo da Rocha
Vilarinho defuncto deu a sua primeira aprezentação que tinha pera meter huão filha sua
no mosteiro, à propria filha em dote e cazamento com Vicente Guonçalvez, o qual o
dito Vicente Guonçalvez aprezentou nella por dinheiro que se dizem que dera a huão
filha de Pero Barbosa Naris143 e fez um contrato com o mosteiro, que não consentindo o
padroeiro que estava na Índia, seu cunhado, na tal aprezentação daria de dote ao
mosteiro duzentos mil reis no qual se reporta a escritura que disso fez o dito Vicente
Guonçalves e que a molher de Cristovão d’Alpoem vendeo a segunda sua aprezentação
a Dioguo da Costa pera sua filha por oitenta mil reis forros pera si, afora os vinte que o
dito Dioguo da Costa avia de dar ao dito mosteiro comforme a Bulla, o que elle
testemunha ouvio dizer aos filhos do proprio Dioguo da Costa e que Gratia da Rocha
veuva vendeo a sua primeira aprezentação a Rodriguo Afonso Fagundez ja defuncto o
qual lhe disse a elle testemunha a propria molher do dito Rodriguo Afonso.
E que o doutor Jorge da Cunha Juis dos Feitos de el Rei aprezentou no seu luguar huão
filha de Dioguo Barboza Rocha seu cunhado o qual Dioguo
Fl.129
Barbosa ao meter da filha acabou de paguar o que o dito Jorge da Cunha devia ao dito
mosteiro dos sessenta mil reis comforme a Bulla, mas que não sabia elle testemunha se
era do seu proprio dinheiro se do de Jorge da Cunha he que tambem tem os homens
desta villa pera si que Balthasar da Rocha Maciel levou tambem dinheiro por aprezentar
no seu padroado a filha de Francisco Pirez Caminha e que disto sabera Antonio Alvrez
Vieguas que andou nesse neguocio.
E que elle testemunha o tem por certo por conjecturas que pera isso ha como he o dito
Francisco não ser seu parente e ter outros parentes a que elle tinha prometido o dito
luguar e perguntado elle testemunha per Miguel do Reguo disse que tem pera si que de
tres aprezentações que tem as duas dellas deu de graça, comvem a saber: a de Antonio
da Rocha, diguo de Antonio Barbosa d’Aborim144 e a de Dioguo Lourenço e assim tem
pera si que a terceira deu tambem de graça a Dona do Reguo sua prima e que no nome
das freiras que os sobreditos aprezentarão por dinheiro se reporta ao livro das
aprezentações.
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E disse maes que Antonio da Costa, almoxarife, aprezentou no seu padroado a huão
filha de Francisco Vaz Boto, mas que não sabe elle testemunha
Fl.129vº
se fora por dinheiro ou não
Ao decimo sexto e septimo disse que os padroeiros não tem dado ao mosteiro de Sam
Bento de suas fazendas pera mantimento e sustentação das freiras que os sessenta mil
reis que cada hum deu comforme a Bulla, mas que por sua industria lhe aquirirão as
igrejas de que aguora vivem e que todos os sete mil e quinhentos cruzados se guastarão
nas obras do convento e despezas destas igrejas e mantimento das freiras nos primeiros
annos que não tiverão outra renda, mas que em tudo se reporta as contas que disso ha.
Aos vinte e hum disse que quando os padroeiros vão fora em serviço do convento que
alguns dos guastos que se fazem são a custa do convento he que em tudo se reporta aos
livros das contas que disso ha e al não disse nem do custume, somente que era parente
dos maes dos homens que asima nomeara e assinou com o senhor visitador, Guaspar
Velloso escrivão desta visitação o escrevi, Antonio da Rocha Paes, Dioguo de Paiva
d’Andrada.
Balthasar de Barros padroeiro do dito mosteiro de Sam Bento testemunha jurada aos
Sanctos Evangelhos que loguo pello senhor visitador lhe foi dado, pello qual disse ao
quinto interroguatorio
Fl.130
que estavão no convento mais de trinta votos accumulados pera fazerem abbadessa esta
que he aguora.
Ao sexto disse que muito escandallo nesta villa da converçação dos filhos de Antonio
d’Abreu de Lima no mosteiro de Sam Bento e que ja alguns dos homens que ahi tem
parentes estiverão pera se perderem com elles e defenderem lhe que não pasassem da
crus da igreja velha pera baixo e por não infamarem o dito mosteiro o deixarão145 de
fazer e que assim ho ouvio dizer a pessoas de dentro do mosteiro que se guastava muito
em prezentes que lhe mandavão.
Ao nono disse que muitas freiras se tomavão contra vontade dos padroeiros e que
alguãos vezes dão consentimento soo por conservarem o direito que a Bulla lhes da
nesta parte.
Ao decimo disse que elle testemunha aprezentou huão sua sobrinha filha de sua irmão
Anna de Barros no seu primeiro luguar sem nunhum interece, de que tem dado hum
papel a mim escrivão pera que o acoste desta visitação do que neste neguocio possa na
verdade, feito por letra de Bertholomeu de Villas Boas seu cunhado e assinado por elle
testemunha e jurado aos Sanctos Evangelhos o que jurou perante o senhor visitador e eu
escrivão a que se reporta.
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Fl.131vº
E disse maes que elle testemunha ouvio dizer que Afonso de Barros Reguo tio delle
testemunha vendeo a sua primeira aprezentação, mas que não sabia por quanto e que
assim Cosme de Souza vendeo as suas primeiras duas aprezentações por cento e
quorenta mil reis e que destes restituira vinte ao mosteiro e que Guastão Velho vendera
outras duas e Francisco da Rocha Caminha ja defuncto vendera huão a Blathasar da
Rocha Oliveira por sessenta mil reis o que elle testemunha ouvio dizer ao proprio
Balthasar da Rocha que o comprou e que Antonio d’Araujo vendera a primeira
aprezentação pera huão filha de João Velho Barros e que Balthasar da Rocha Maciel
vendera a Francisco Pirez Caminha a sua primeira aprezentação per cento e vinte ou
trinta mil reis segundo elle testemunha ouvio dizer e que tudo isto sabe pello ouvir dizer
publicamente e ser notorio nesta villa o que elle testemunha tem por verdade por ser tam
corrente venderen-se as aprezentações que Balthasar Pimentel almoxarife que foi nesta
villa cometeu a elle testemunha que lhe vendesse a sua primeira aprezentação pera hum
homem de Bragua o que
Fl.131
elle testemunha não sabe o nome e lhe dava por isto trezentos cruzados o que elle
testemunha não quis fazer por ter huão sobrinha pobre que desejava aprezentar como
aprezentou no proprio luguar.
Aos decimo sexto e septimo disse que os padroeiros não tem dotado nenhuão cousa
dotado ao mosteiro de Sam Bento que elle testemunha saiba de sua fazendas nem dos
sete mil e quinhentos cruzados da Bulla estaa parte alguão nas mãos dos mordomos pera
render pera o dito mosteiro porque segundo elle testemunha ouvio dizer todos se
guastarão nos edifícios do mosteiro e no asegurar das igrejas que o dito convento tem e
al não disse nem do custume, somente ser parente de algûns dos padroeiros que asima
nomeou e asinou com o senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão desta visitação o
escrevi, Balthasar de Barros, Dioguo de Paiva d’Andrada.
João d’Abreu Soares padroeiro no mosteiro de Sam Bento testemunha jurada aos
Sanctos Evangelhos que loguo pello senhor visitador lhe forão dados pello qual disse ao
sexto interroguatorio que a villa se escandeliza muito da muita sobeja converçação que
tem
Fl.131vº
os filhos de Antonio d’Abreu de Lima no mosteiro de Sam Bento com freiras que são
muito pouco suas parentas.
Ao decimo disse que he cousa muito publica e notoria nesta villa venderem os
padroeiros do mosteiro de Sam Bento os luguares de seus padroados como erdades,
dízimos a Deos e qualquer outra fazenda e que particularmente sabe que Afonso de
Barros Bacellar defuncto se contratou com Dominguos Barbosa e lhe vendeo a sua
primeira aprezentação mas que não sabe por quanto e que Cosme de Souza vendeo duas
aprezentações, as primeiras, huão a Dominguos Barbosa e outra a Pero Barboza que
hora reside na ilha da Madeira e Castão Velho se contratou com Bastião Guonçalves da
India e lhe vendeo a sua primeira aprezentação por cem mil reis segundo elle
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testemunha ouvio dizer, diguo ouvio, a segunda a Antonio da Rocha escrivão que foi da
alfandegua146 ja defuncto e que o Bastião Guonçalvez dira do seu.
E que Francisco da Rocha Caminha irmão do doutor Antonio da Rocha vendeo a
Balthasar da Rocha Oliveira por sessenta mil reis e que Balthasar da Rocha o confessa
publicamente que os levara e Martim Barbosa vendeo huão sua primeira aprezentação
Fl.132
a Nuno Vaz defuncto sogro de João Maciel e que Dioguo da Rocha deu em dote a sua
primeira aprezentação a Vicente Guonçalvez Soeiro seu genrro o qual a vendeo a sua
molher e que elle testemunha ouvio dizer que por oitenta mil reis e António d’Araujo
vendeo a sua primeira aprezentação a Inês Guartia molher que foi de João Velho por
cem mil reis comvem a saber: sessenta por huão escritura publica que lhe fez da venda
do dito luguar e quarenta mais que a dita Ines Guartia dissera a elle testemunha que lhe
dera de fora o que elle testemunha sabe tambem porque o dito Antonio d’Araujo devia
sendo elle testemunha mordomo certo dinheiro dos sessenta mil reis de entrada a caza e
pediu a dita Ines Guartia que o desse a elle testemunha a conta do que lhe devia da
venda da dita aprezentação que lhe tinha feita.
A Afonso de Barros reguo vendeo a sua segunda aprezentação à molher de Guonçalves
Estevez e que elle testemunha ouvio dizer que por oitenta mil reis mas que destes se
avião de dar vinte ao mosteiro conforme a Bulla por ser a segunda aprezentação e a
molher de Cristovão d’Alpoem vendeo a segunda aprezentação em nome de seu filho
Amador d’Alpoem a Dioguo da Costa Peixoto mas que não sabia
Fl.132vº
por quanto e que Gracia da Rocha ja defuncta mai do doutor Pero Barbosa se contratou
com Rodriguo Afonso Fagundez em lhe vender a sua primeira aprezentação por oitenta
mil reis e os levou e que dizem que ella molher do dito Rodriguo Afonso o confessa
assim publicamente e Balthasar de Barros aprezentou no seu luguar, estando no Peru,
huão sua sobrinha filha de sua irmão e despois lhe renunciou à dita moça estando pera
fazer profição as legitimas que lhe cabia erdar de seu pai e avos e sospeitasse que foi
por respeito desta aprezentação. E se tem tambem por averiguado que Balthasar da
Rocha Maciel vendeo o seu luguar, diguo a sua primeira aprezentação a Francisco Pirez
Caminha per meio de Antonio Alvrez Vieguas primo do dito Balthasar da Rocha e
genrro do dito Francisco Pires e al não disse e que os maes dos que nomeado tem são
seus parentes e asinou com o senhor visitador, Guaspar velloso escrivão desta visitação
o escrevi, João d’Abreu Soares, Dioguo de Paiva d’Andrada.
Francisco Pirez Caminha testemunha jurada a quem o senhor visitador deu loguo
juramento dos Sanctos Evangelhos pello qual disse que desejando elle testemunha de
meter huão
Fl.133
filha sua no mosteiro de Sam Bento desta villa lhe disse seu genrro Antonio Alvrez
Vieguas que elle lhe averia aprezentação de seu primo Balthasar da Rocha a qual lhe
ouve e dizendo elle testemunha ao dito Blathasar da Rocha que lho satisfaria e serviria
milhor que nimguem lhe respondeo a elle testemunha que elle lho não dava por dinheiro
146
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nem essa era sua intenção, mas que elle testemunha dera despois ao dito genrro sessenta
mil reis pera que os desse ao dito Balthasar da Rocha parecendo-lhe que isso era o que
licitamente se podia levar por ella, mas que dahi a algûns dias disse elle testemunha a
Balthasar da Rocha que a seu genrro dera sessenta mil reis pera lhe dar e quarenta mil
reis emprestados, diguo quarenta mil reis mais, emprestados, a que elle respondeo que
nem huns nem outros lhe tinha dado, nem elle os queria porque os não podia levar com
boa conciencia, mas despois fazendo elle testemunha contas com o dito seu genrro
meteo seu genrro nellas cento e quarenta mil reis que tinha dados a Balthasar da Rocha
Maciel pello luguar que dera pera sua filha delle testemunha, mas que se os tem
recebidos ou não, não o sabe elle testemunha, somente serem lhe dados à conta e que
pera maes abastança he segurança que sua tenção delle
Fl.133vº
testemunha nunca foi fazer simonia nem147 ho he e contente que querendo o dito
Balthasar da Rocha Maciel e seu genrro Antonio Alvrez tornar estes centos(sic) e
quarenta mil reis e abater-lhos da conta em que lhos tem metidos he contente que loguo
se entrguem ao mosteiro à conta do que a dita sua filha hade erdar por morte delle
testemunha e querendo os tornar a elle testemunha da mesma maneira he contente que
se entreguem loguo ao dito mosteiro he que daqui lhos ha por alarguados e dados à
conta da dita legitima como dito tem e al não disse e assinou por maes firmeza com o
senhor visitador e eu Guaspar Velloso escrivão desta visitação o escrevi, Francisco
Pirez de Caminha, Dioguo de Paiva d’Andrada.
João d’Abreu padroeiro que despois de ter testemunhado disse que pello juramento que
recebido tinha que lhe lembrara despois delle testemunha ter testemunhado que
Lourenço Anes Maciel ja defuncto, aprezentou na sua primeira aprezentação huão sua
neta filha de Pero Machado Miranda por trinta mil reis, que por isso lhe deu o dito Pero
Machado seu genrro e que disto sabe Guonçalo Pereira genrro do dito Pero Machado e
al não disse nem do custume e asinou com o senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão
desta
Fl.134
visitação ho escrevi, João d’Abreu, Dioguo de Paiva d’Andrada.
Dioguo Barbosa da Rocha padroeiro do mosteiro de Sam Bento testemunha a quem o
senhor visitador deu juramento dos Sanctos Evangelhos pello qual disse ao quinto
interroguatorio que elle testemunha ouvio dizer que no convento de Sam Bento aquirião
vozes pera serem abbadessas como he Vitoria de Sam João.
Ao sexto disse que ao mosteiro de Sam Bento hião pessoas leiguas que davão muito
escandallo ao povo e padroeiros do dito mosteiro e parecia muito mal como são os
filhos de Antonio d’Abreu de Lima comvem a saber: Pero Guomez e Lionel de Lima o
qual Lionel de Lima estivera hum dos dias passados dentro no mosteiro e dentro da
clausura delle que era na salla onde estava digu’onde esteve e elle testemunha ouvira
dizer a pessoa que o sabia, lhe mandara abbadessa fazer a cama onde estivera deitado
des as oito ou nove horas de pella manhão pouco mais ou menos ate a noite que se foi
do dito mosteiro a cavallo pera sua caza o qual dia foi em hum dominguo em que elle
testemunha ouvira dizer a Balthasar Fagundez pedindo-lhe porque os padroeiros não
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defendião irem ao dito mosteiro e grades delle castelhanos e outras pessoas muitas fallar
as freiras ao dito mosteiro
Fl.134vº
que parecia mal e dava escandallo ao povo por numqua as grades estarem sem gente he
que elle testemunha pello muito escandallo que ha em tanto continuarem os filhos de
Antonio d’Abreu o dito mosteiro forão ja muitos padroeiros em os defender por força e
se ho deixarão de fazer foi por não emfamarem nem deitarem a perder o dito mosteiro
de todo o que farão se elle testemunha diguo se elle senhor visitador os não defender da
dita caza porque elles nella não tem irmão nem parenta cheguada que devão visitar antes
são tão infamados que tendo no mosteiro de Sancta Anna huão irmão legitima sua, não
vão laa pello defender o arcebispo visitando o dito mosteiro nem doutros mosteiros por
aqui arredor como he Bitorinho.
Ao decimo disse que elle testemunha ouvio dizer publica e notoriamente que Afonso de
Barros Barcellar(sic) vendeo hûa aprezentação que tinha a Dominguos Barbosa por
sessenta mil reis, segundo elle testemunha ouvio e Cosme de Souza vendeo duas
aprezentações por cento e quarenta mil reis e que destes tornara ao mosteiro vinte e
Guastão Velho vendeo outras duas, comvem a saber: huão a molher de Antonio da
Rocha ja defuncto por oitenta mil reis e outra a Bastião Guonçalvez da
Fl.135
India por cento ou mais e Frnacisco da Rocha vendeo huão a Balthasar Oliveira por
sessenta mil reis e Martim Barboza vendeo hum a João Maciel pera huão sua cunhada
por sessenta mil reis e Dioguo da Rocha deu em dote a seu genrro Vicente Guonçalvez
hûa aprezentação, o qual a vendeo a molher de Pero Barbosa148 Pereira por oitenta mil
reis segundo diserão a elle testemunha e Antonio d’Araujo hum a Ines Gratia cunhada
delle testemunha ja defuncta que era a primeira aprezentação, mas não sabe elle
testemunha se por oitenta se por cem mil reis, por quanto entre elles se fez huão
escritura de venda da dita aprezentação em que se não fez menção mais que de sessenta
mil reis, mas que o testamento que Ines Guartia sua cunhada delle testemunha fez dis
que alem delles lhe deu huão peça a qual elle testemunha tem ouvido que erão ou
sincoenta ou cem cruzados.
E que Afonso de Barros Reguo vendeo a segunda aprezentação de hum de dous
padroados que tem Aguostinho Estevez por oitenta mil reis de que se deu vinte as
freiras e que a molher de Cristovão d’Alpoem vendeo huão aprezentação que era a
segunda e pertencia a seu filho Amador d’Alpoem ora estante no Brasil, por oitenta mil
Fl.135vº
reis a Dioguo da Costa Peixoto, segundo elle testemunha ouvio dizer a hum filho do
dito Dioguo da Costa que se chama Guaspar da Costa e lhe ouvio dizer que João
Rodrigues mercador e morador nesta villa lhos paguara e o mesmo lhe dissera a elle
testemunha Bento do Reguo genrro do dito João Roiz.
E que Gratia da Rocha vendera o seu luguar a molher de Rodriguo Afonso Fagundez
por oitenta mil reis e que Balthasar da Rocha Maciel se contratara com Antonio Alvrez
Vieguas, genrro de Francisco Pirez que elle Balthasar da Rocha lhe aprezentasse hûa
148
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filha de seu sogro Francisco Pirez na sua primeira aprezentação e lhe daria cento e
quarenta mil reis e que sabe elle testemunha que sobre isso tivera diferenças o dito
Francisco Pirez com seu genrro Antonio Alvrez Vieguas não lhe querendo o dinheiro
Francisco Pirez levar em conta os cento e quarenta mil reis que seu genrro ficara a
paguar a Balthasar da Rocha Maciel, segundo elle testemunha ouvio dizer ao dito
Antonio Alvrez e que isto he publico e notorio pella terra e al não disse nem do custume
que os mais dos nomeados são seus parentes e asinou com o senhor visitador.
Fl.136
Guaspar Velloso escrivão desta visitação ho escrevi, Diogo149 Barbosa da Rocha
Dioguo de Paiva d’Andrada.
Bento do Reguo testemunha referida a quem o senhor visitador deu juramento pello
qual disse que elle testemunha ouvio dizer a seu sogro João Rodrigues, que elle dera a
Lionardo d’Alpoem filho de Cristovão d’Alpoem certa soma de dinheiro por conta de
Dioguo da Costa de huão aprezentação que era a segunda, que Izabel Barbosa mai do
dito Lionardo d’Alpoem vendera ao dito Dioguo da Costa pera huão filha sua e que isto
tambem ouve dizer publicamente e que o vendera por oitenta mil reis e que tambem
ouvio dizer publicamente que Guastão Velho vendeo duas aprezentações, comvem a
saber: huão a Bastião Guonçalvez da India por cem mil reis e outra a Antonio da Rocha
escrivão da alfandegua por cessenta ou oitenta mil reis e que o contrato se fizera com
Inacio do Reguo morador em Barcellos primo delle testemunha e tio da dita moça que
entrou no dito luguar, irmão de sua mai.
E que Jorge da Cunha vendeo hûa aprezentação a Dioguo Barbosa Rocha seu cunhado
delle Jorge da Cunha por cessenta mil reis e que Afonso de Barros Bacellar vendeo
outra aprezentação
Fl.136vº
a Dominguos Barbosa por cessenta ou oitenta mil reis e que Francisco da Rocha
Caminha e Martim Barbosa e Gratia da Rocha e Antonio d’Araujo venderão as suas
aprezentações, mas que do preço não sabe senão de Antonio d’Araujo que a deu por
cem mil reis e Balthasar da Rocha Maciel tambem vendeo outra pera huão filha de
Francisco Pirez por cento e quarenta mil reis o qual dinheiro estava em mão de Antonio
Alvrez Vieguas e que isto sabe elle testemunha pello ouvir dizer geralmente e que o
preço por que deu Francisco da Rocha Caminha aprezentação a Balthasar da Rocha
Oliveira que ja acima fiqua dito fora por cessenta mil reis.
E disse mais elle testemunha que lhe parecia que era muito necessario que Antonio
d’Abreu nem seus filhos entrassem naquelle mosteiro nem conversassem laa e que se
mandasse que nenhuão pessoa fallasse na igreja150 a grade com o postiguo della aberto
porque elle testemunha vio ja homens assim cleriguos como leiguos fallarem desta
maneira com a porta da igreja fechada e que tambem he necessario defender que
nenhum homem entre dentro no mosteiro a armar e que o seu cleriguo Bastião
Guonçalvez, diguo Bastião
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Fl.137
Pirez não pouze na portaria onde pouza nem o seu confessor entre senão a confessar as
emfermas e al não disse e asinou com o senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão
desta visitação o escrevi, Bento do Reguo, Dioguo de Paiva d’Andrada.
Dioguo da Cunha padroeiro, testemunha a quem o senhor visitador deu juramento dos
Sanctos Evangelhos pello qual disse que Francisco Cazado seu genrro vendo que elle
testemunha tinha muitas filhas e pouco pera as arremedear lhe mandou offerecer por sua
molher, filha delle testemunha que se chama Vitoria da Cunha hûa aprezentação que
tem no mosteiro de Sam Bento sem por isso lhe pedir nenhum dinheiro e que elle
testemunha porque sabia que o dito Francisco Cazado seu genrro devia ainda vinte mil
reis ao mosteiro dos sessenta que avia de dar conforme a Bulla por ser padroeiro os
paguou por elle ao dito mosteiro de Sam Bento em pão e que nenhuão outra cousa lhe
deu nem lhe pediu e al não disse e asinou com o senhor visitador, Guaspar Velloso
escrivão desta visitação o escrevi, Dioguo da Cunha, Dioguo de Paiva d’Andrada.
O doutor Antonio da Rocha padroeiro, testemunha a quem o senhor visitador deu
juramento dos Sanctos Evangelhos
Fl.137vº
pello qual disse ao septimo interroguatorio que as discretas do convento de Sam Bento
não usam de seu officio porque abbadesa se aconcelha com quem quer segundo elle
testemunha ouvio dizer.
Ao nono que no tomar de muitas freiras consentem os padroeiros soo por conservar sua
posse parecendo lhe mal e que na filha de Lionardo d’Alpoem repugnarão elles
padroeiros e fizerão disso autos e contudo ellas a receberão contra sua vontade.
Ao decimo disse que era publico por esta villa e se tinha por cousa muito certa e
averiguoada que Guastão Velho vendeo duas primeiras aprezentações huão a Bastião
Guonçalves da India e outra a Antonio da Rocha escrivão que foi da alfandegua desta
villa e que Martim Barbosa vendeo a sua primeira aprezentação a João Maciel pera huão
sua cunhada filha de Nuno Vaz que hora he freira no mosteiro de Sam Bento.
E que Dioguo da Rocha defuncto deu em dote a sua primeira aprezentação a Vicente
Guonçalvez seu genrro o qual a vendeo a molher de Pero Barbosa Pereira e que Antonio
d’Araujo vendeo a sua primeira aprezentação a Ines Guartia e que Afonso de
Fl.138
Barros Reguo vendeo a segunda aprezentação de hûa de dous luguares que tem a
Aguostinho151 Estevez ou a sua molher e que a molher de Cristovão d’Alpoem vendeo a
segunda aprezentação a Dioguo da Costa Peixoto escrivão que foi da correição e que
Guartia da Rocha irmão delle testemunha vendeo a sua primeira aprezentação a molher
de Rodriguo Afonso Fagundez e ouvio dizer que pellos padroeiros terem por licito
poderem vender estas aprezentações, pellos sessenta mil reis com que entrarão
comforme a Bulla, lhe derão juramento os ditos padroeiros e abbadessa, se levava mais
pella dita aprezentação que os sessenta mil reis e que jurou que não e que o doutor Jorge
da Cunha Juis dos Feitos de el Rei deu a sua primeira aprezentação a Dioguo da Rocha,
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diguo Dioguo Barbosa da Rocha seu cunhado com tal que paguasse por elle certo
dinheiro que elle dito Jorge da Cunha devia ainda ao dito mosteiro dos cessenta mil reis
com que avia de entrar.
E que Francisco Cazado aprezentara na sua primeira aprezentação a hûa sua cunhada
filha de Dioguo da Cunha
Fl.138vº
com tal que paguasse ao mosteiro152 por elle vinte mil reis que ainda devia elle dito
Francisco Cazado dos sessenta mil reis com que era obriguado a entrar conforme a
Bulla e disse que sabe pello ouvir dizer a Francisco Pirez primo delle testemunha que
Antonio Alvrez Vieguas genrro do dito Francisco153 Pirez em hûas contas que tinha com
seu sogro lhe metera cento e quarenta mil reis que dera digo(sic) que dera a Balthasar da
Rocha Maciel por aprezentar na sua primeira aprezentação hûa filha do dito Francisco
Pirez e que o sogro e o genrro sobre o dito Francisco Pirez não querer levar tanto em
conta a seu genrro quanto lhe dava, segundo elle testemunha ouvio tiverão differenças e
fallando elle testemunha sobre isto ao dito Balthasar da Rocha lhe respondeo que
numqua fallara nesta materia a Francisco Pirez nem tinha que fallar com elle que o que
fallara fora com Antonio Alvrez Vieguas e por sua comtemplação e não com outrem e
al não disse do custume que elle testemunha era parente dos mais asima nomeados e que
todo o sabe de ouvido do modo que acima(sic) o tem declarado, Guaspar Velloso
escrivão desta visitação o escrevi, o doutor Antonio da Rocha, Dioguo de Paiva
d’Andrada.
Fl.139
João Maciel testemunha referida ao testemunho de154 a que o senhor visitador deu
juramento pello qual disse que he verdade que por fallecimento de seu sogro Nuno Vaz
ficara Gratia de Sancta Maria cunhada delle testemunha, freira que hora esta no
mosteiro de Sam Bento orfão, desejando elle testemunha de a meter freira pedira a
Martim Barbosa tio da dita freira que a quizesse aprezentar na primeira aprezentação de
seu padroado que tinha naquelle mosteiro e que lhe daria por isso o que se concertassem
e que o dito Martim Barbosa aprezentara, diguo a aprezentara levando-lhe por isso
cessenta mil reis que tinha dado ao dito mosteiro conforme a Bulla, os quaes elle
testemunha lhe paguou e al não disse do custume que a molher delle testemunha era
sobrinha do dito Martim Barbosa e assinou com o senhor visitador, Guaspar Velloso
escrivão da visitação o escrevi, João Maciel, Dioguo de Paiva d’Andrada.
Sebastião Ribeiro testemunha a que o senhor visitador deu juramento dos Sanctos
Evangelhos pello qual disse ao decimo interroguatorio que elle testemunha sabe que
Gratia da Rocha mai do doutor Pero Barbosa se contratava com Ilena Cirne mai delle
testemunha
Fl.139v
dando-lhe hûa aprezentação que no mosteiro de Sam Bento tinha pera hûa irmão delle
testemunha, por preço de oitenta mil reis e que por sua mai delle testemunha ter disso
pejo, vendo que nisso intervinha simonia ho não quis aceitar nem fazer o tal contrato,
mas que elle testemunha sabe que a dita Gratia da Rocha aprezentou despois na dita
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aprezentação que a sua mai delle testemunha vendia, a hûa filha de Rodriguo Afonso e
de Izabel Barrosa sua molher, mas que elle testemunha não sabe o contrato qual, nem
diguo qual foi, nem se foi por dinheiro ou preço algum e al não disse e ao custume
nichil (sic) e assinou com o senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão desta visitação o
escrevi, Sebastião Ribeiro, Dioguo de Paiva d’Andrada.
Dioguo Barbosa da Rocha o Velho testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos e
perguntado pello luguar em que o doutor Jorge da Cunha Juis dos Feitos d’el Rei
aprezentou hûa filha delle testemunha no mosteiro de Sam Bento e se elle testemunha
lhe dera por isso algûa cousa ao dito Jorge da Cunha disse que o dito doutor Jorge da
Cunha quando aprezentou a filha
Fl.140
delle testemunha tinha dado ao mosteiro de Sam Bento vinte e seis ou sete mil reis ou
aquilo que se achar pellos livros a conta dos sessenta que conforme a Bulla era
obriguado a dar os quaes elle testemunha lhe tornou a elle Jorge da Cunha e acabou de
paguar o que ficava devendo dos ditos cessenta mil reis ao mosteiro de maneira que por
lhe aprezentar o dito Jorge da Cunha a dita sua filha delle testemunha lhe paguou elle
testemunha todos os sessenta mil reis.
E preguntado pello mais que venderão os luguares disse que ouvira dizer publicamente
que Guastão Velho vendera hûa aprezentação a Bastião Guonçalvez da India por cem
mil reis ou por cento e tantos.
E que Balthasar da Rocha Maciel, segundo publica vos e fama vendeo a sua primeira
aprezentação por cento e quarenta mil reis a Antonio Alvrez Vieguas pera hûa filha de
Francisco Pirez , sogro do dito Antonio Alvrez e que isto se tem por verdade porque o
dito Balthasar da Rocha tinha hûa filha bastarda que podera remedear155 com este luguar
e a filha de Francisco Pirez não lhe era nada somente o dito Antonio Alvrez Vieguas
Fl.140vº
ser seu primo.
E perguntado se Guastão Velho era parente de Balthasar Guonçalvez disse que elles não
são parentes nem sabe que antre elles aja amizade estreita e que o dito Guastão Velho
tinha muitas parentas pobres que pudera aprezentar e al não disse do custume disse que
elle testemunha he parente da molher de Guastão Velho e de Balthasar da Rocha Maciel
e asinou com o senhor visitador, Guastão Velloso o escrivi, Dioguo Barbosa, Dioguo de
Paiva d’Andrada.
Theodosio Machado testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos e perguntado se sabia
algua cousa do contrato que fisera Guastão Velho com Bastião Guonçalvez cunhado
delle testemunha quando aprezentou hûa filha do dito Bastião Guonçalvez em hum dos
luguares que o dito Guastão Velho tem por bem de seu padroado disse que sendo o dito
Bastião Guonçalves no Brasil o mandou chamar elle testemunha, diguo a elle
testemunha a molher do dito Bastião Guonçalvez irmão da molher delle testemunha e
lhe pediu concelho que faria com Guastão Velho que aprezentava, diguo que a
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aprezentava que comcluisse, diguo que comprisse ella com elle e perguntado lhe a elle
testemunha o sobre que ella lhe
Fl.141
dissera que sobre o que o dito Guastão Velho tinha asertado com Bastião Guonçalvez
seu marido sogro, diguo sobre o luguar de Sam Bento em que o dito Guastão Velho avia
de aprezentar sua filha e que o comprir com elle era dar lhe o dinheiro que por isso lhe
tinha prometido, a qual conta lhe tinha ja dado dez mil reis pouco mais ou menos o dito
Bastião Guonçalvez ou sua molher segundo a parecer delle testemunha e que elle
testemunha disera a dita sua cunhada que dar dinheiro por estes luguares era materia
muito escrupulosa e que trazia consiguo escomunhoes e juramentos por onde não devia
tornar aquelle remedio pera emparar a sua filha e que respondesse a Guastão Velho que
seu marido não estava na terra nem ella tinha dinheiro pera lhe dar que antes lhe pedisse
o que lhe tinhão dado e elle fizesse do seu luguar o que quizesse o qual a dita sua
cunhada Briatis Barbosa fez, mas que lhe parece a elle testemunha que o dito Guastão
Velho lhe não tornou o dinheiro mas nem fallou mais nisso atee a vinda do dito Bastião
Guonçalvez do Brasil e que despois que o dito Bastião Guonçalvez viera do Brasil lhe
aprezentara o dito Guastão
Fl.141vº
Velho a dita sua filha delle Bastião Guonçalvez, mas que elle testemunha não sabe ho
como ou em que maneira, somente sabe que elle Guastão Velho e Bastião Guonçalvez
não são parentes nem tam amiguos que se pudesse esperar que elle lhe desse a tal
aprezentação como he das estreitas amizades e que tem parentes e parentas pobres que
pudera aprezentar e al não disse e do custume que elle testemunha he cunhado de
Bastião Guonçalvez, cazado com hûa irmão de sua molher e asinou com o senhor
visitador, Guaspar Velloso escrivão desta visitação o escrevi Theodosio Machado,
Dioguo de Paiva d’Andrada.
Lianor da Rocha veuva, molher que ficou, diguo que foi de Dominguos Barbosa
testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos e perguntada pello decimo artiguo disse que
he verdade que Afonso de Barros Bacellar ja defuncto vendera a sua primeira
aprezentação a Dominguos Barbosa marido della testemunha veuva156 ja defuncto por
preço de sesenta mil reis na qual se aprezentou Maria de Sam Greguorio filha della
testemunha e do dito Dominguos Barbosa e perguntada de que maneira ho sabia disse
que ella testemunha
Fl.142
lhos vira paguar por serem aquelle tempo cazados e al não disse e do custume que seu
marido era primo do dito Afonso de Barros Bacellar e roguou a mim escrivão assinasse
por ella por não saber escrever como assinei, Guaspar Velloso escrivão da visitação ho
escrevi e asinou o senhor visitador, Guaspar Velloso, Dioguo de Paiva d’Andrada.
Guaspar da Rocha Peixoto testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos e perguntado
pello decimo interroguatorio disse elle testemunha que quanto a Guastão Velho per que
foi preguntado157 disse que Guastão Velho dera hûa de duas aprezentações a hûa
sobrinha delle testemunha, filha de Antonio da Rocha seu irmão delle testemunha e de
Gratia Velha sua molher e que era verdade que elle testemunha dera setenta mil reis
156
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pera meterem a dita sua sobrinha freira dos quaes sabe que derão ao dito Guastão Velho
pello dito luguar de freira sessenta e seis mil e tantos reis o que sabe por lho assim dizer
sua cunhada Gratia Velha e por ver hum escrito em seu poder della a do dito Guastão
Velho de como os recebera e al não disse e do custume disse que era segundo com a
molher do dito Guastão Velho e assinou com o senhor visitador, Guaspar
Fl.142vº
Velloso escrivão desta visitação o escrevi, Guaspar da Rocha Peixoto, Dioguo de Paiva
d’Andrada.
Aos trinta dias do mes de Julho do anno de mil e quinhentos setenta e tres annos na
cidade de Bragua, nas pousadas do muito reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada
arcediaguo do Couto na Sancta See de Bragua, visitador e conservador “autoritate”
appostollica do mosteiro do Glorioso Padre Sam Bento da villa de Viana, ellecto e
deputado pellos muito magnificos senhores padroeiros do dito mosteiro, ahi perante elle
senhor foi tomada a testemunha abaxo escrita, Guaspar Velloso escrivão da visitação o
escrevi.
Francisco Cazado padroeiro do dito mosteiro de Sam Bento testemunha jurada aos
Sanctos Evangelhos que lhe forão dados pello senhor visitador e perguntado pello que
sabia das aprezentações que fez Miguel do Reguo ja defuncto, no mosteiro de Sam
Bento disse que não sabia maes que Bertholameu Barbosa filho de Antonio Barbosa
d’Aborim dissera a elle testemunha e ao coniguo Antonio Vicente não ha muitos dias
que seu pai dera pella aprezentação que
Fl.143
seu pai fizera de sua irmão no mosteiro de Sam Bento cessenta mil reis os quaes se lhe
avião de descontar na sua legitima quando ella quizesse erdar e que pera isso vendera
huas certas terras e al não disse e do custume que Bertholameu Barbosa he seu parente
dentro no quarto grao e assinou com o senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão da
visitação o escrevi, Francisco Cazado, Dioguo de Paiva d’Andrada.
Aos doze dias do mes de Julho de mil e quinhentos setenta e tres annos na villa de
Viana foz de Lima nas pousadas de Miguel Jacome Luna que são defronte da igreja
collegiada da dita villa, estando ahi prezente o muito reverendo senhor Dioguo de Paiva
d’Andrada arcediaguo do Couto na Sancta See de Bragua, visitador juis e conservador
“autoritate” appostollica do mosteiro do Glorioso padre São Bento que he sito no
arrabalde da dita villa ellecto e deputado pellos muito magnificos senhores padroeiros
do dito mosteiro, per elle dito senhor foi dado da sua mão à minha de mim escrivão,
hum caderno de visitações dos ditos padroeiros antre os quais(sic) estava hûa visitação
que o senhor Dom Andre de Noronha bispo que hora he de Portalegre fizera
Fl.143vº
sendo visitador do dito mosteiro e convento, mandando-me a mim escrivão elle senhor,
que della tresladasse o capitollo seguinte nestes autos em maneira que fizesse fee e de
como foi publicado aos ditos padroeiros, a qual visitação dizia ser feita por Dom Andre
de Noronha comendatario perpetuo do mosteiro de São Salvador de Guanfei da Ordem
do Bemaventurado padre São Bento, visitando o dito mosteiro e convento de Sam Bento
da dita villa de Viana aos vinte e seis dias do mes de Maio da era de mil e quinhentos e
sincoenta e sete annos, por elle assinada e asellada de seu sinete como se della mostrava
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e escrita pello doutor Guaspar Davide escrivão que dizia ser da dita visitação per
mandado do dito senhor Dom Andre de Noronha, o qual capitollo estava aos trinta e
oito capitollos da dita visitação e no cabo da dita visitação estava a fee da publicação
que se fez della aos padroeiros do dito mosteiro, per João d’Abreu Soares padroeiro e
escrivão da caza que então era de que todo o treslado158 he o seguinte.
Auto d’aprezentação de hûa petição que aprezentou Balthasar de Barros ao senhor
Dioguo de Paiva
Fl.144
Dioguo de Paiva d’Andrada visitador do mosteiro de Sam Bento estando continuando
na visitação delle
Escrivão Guaspar Vellozo
Anno do nacimento de Nosso senhor Jesu Christo de mil e quinhentos setenta e tres
annos aos quatorze de Julho do dito anno na muito notavel villa de Viana e foz de Lima
nas pousadas de Miguel Jacome Luna que são defronte da igreja collegiada da dita villa
estando ahi prezente o muito magnifico senhor Dioguo de Paiva d’Andrada arcediaguo
do Couto na Sancta see de Bragua visitador e conservador “autoritate” appostollica do
mosteiro do Glorioso Padre São Bento sito no arrabalde da dita villa ahi por ante elle
dito senhor pareceo Balthasar de Barros e aprezentou a petição ao diante escrita pedindo
a elle dito senhor que por quanto se dizia que elle Balthasar de Barros vendera hûa sua
primeira aprezentação que no mosteiro de Sam Bento tinha por bem de seu padroado e
porque não era assi e aprezentara na dita aprezentação a hûa sua filha, diguo a hûa sua
sobrinha filha de hûa sua irmão por ser muito pobre e não ter com que
Fl.144vº
aguasalhar o fizera sem intervir pacto nem interesse nenhum como se diz, lhe tomasse
quatro ou sinco testemuhas perguntadas pello cotheudo na dita petição e achando-o sem
culpa o absolvesse do que comtra elle se dizia ou mandasse aquillo que fosse mais
segurança de sua conciencia porque pera todo estava prestes pera satisfazer e ho senhor
visitador mandou a mim escrivão autoasse esta petição e a elle Balthasar de Barros
aprezentasse as testemunhas pera lhe serem tomadas, Guaspar Velloso escrivão desta
visitação ho escrevi.
Informação de Balthasar de Barros sobre o luguar do mosteiro de Sam Bento em que
aprezentou sua sobrinha Maria da Resurreição
Posto que tinha pera mim que em conciencia não tinha obriguação justificar-me ante
vossa merce o quis fazer e dizer na verdade o que passa. Eu Balthasar de Barros succedi
no padroado de São Bento por falleciemtno de meu pai Belchior de Barcellos hum dos
fundadores por ser seu filho mais velho e paguei eu toda a obriguação delle sem meu pai
ter paguo cousa algûa, por bem do qual estando nas Indias
Fl.145
de Castella avera onze ou doze annos por minha irmão Anna de Barros moradora nesta
villa ser veuva e pobre e ter hûa filha mandei paguar os cessenta mil do padroado e
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aprezentei nelle a dita minha sobrinha Maria da Resurreição livremente, sem nenhum
interesse foi recebida e acertada.
Tanto que vim das Antilhas tornei a confirmar a dita minha aprezentação como se
vera159 no livro dellas, sem dadiva nem interesse nenhum pellas delligencias que se
fizerão, comvem a saber: por a dita minha sobrinha não ter nada de seu.
Dali a certos annos ao tempo de fazer sua160 profição foi tirada do mosteiro e posta em
sua liberdade comforme a visitação e por então ser fallecida Maria Alvrez avoo da
minha sobrinha de quem podia erdar algûa cousa, a dita minha sobrinha por eu
Balthasar de Barros ser seu tio e tutor parente tam cheguado e ter molher e filhos e pera
lhe fazer os guastos de sua profição e dar seu emxoval vestidos e todo o mais que hum
pai daa a sua filha e pera ao diante a socorrer em suas necessidades como tenho dito ate
guora por não ter pai, nem quem a socoresse, lhe dotou a dita minha sobrinha sua erança
que aceitei pera a socorrer e lhe deixar do meu terço dez mil reis pera meu fallecimento
como consta da dita escritura que aprezentarei sendo necessario.
Fl.145vº
Esta erança não acabei de aver ate guora por aver muitos erdeiros nella e ha seis ou sete
annos que a requeiro pera aver o meu que tenho guastado com a dita minha sobrinha,
que quando muito fundir não sei se bastara pera tudo, pera si pera ver o que podem
erdar outros dous seus irmãos de quem sou tutor, que tenho muitos emfadamentos e
trabalhos pera milhor prova disto tudo he a propria freira que dara161 rezão de tudo que
peço a vossa merce sendo necessario pregunte.
E posto que minha sobrinha me pudesse dar o seu livremente como a outra pessoa era a
isso obriguada em direito162 pera eu poder ser paguo do que tenho guastado e feito por
ella antes de ter nada do seu, sem nenhum interece de que ainda oje em dia não sou
satisfeito nem sei quando o serei e pera vossa merce ser de tudo certo fiz esta petição
pera que parecendo-lhe saiba que o que diguo he assim e que não aprezentei minha
sobrinha por interece, pois antes de me fazer doação do seu ja tinha aprezentada, avia
seis annos estava no mosteiro e recebida nelle he163 a não podia ja botar fora e o que me
dotou foi como a parente tam[?] he pera eu ser paguo e a poder socorrer como o pai,
pois ho não tem. E se vossa merce nisto tiver duvida lhe peço
Fl.146
se satisfaça mui inteiramente porque eu não pretendi numqua nem pretendo interesse
contra o serviço de Nosso Senhor, Balthasar de Barros
Diguo que lhe fiz todos os guastos de sua entrada e profição no mosteiro a minha custa
e tudo o assima e assim isto juro aos Sanctos Evangelhos em que pus a mão e disto
podera saber minha irmão Anna de Barros mai da propria freira que a teve na rua da
Piedade e assim a propria Maria da Resurreição minha sobrinha, Balthasar de Barros.
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Podem testemunhar neste cazo Fernão Carmena de Castro, Dioguo Jacome Bezerra,
Antonio Alvrez Vieguas, Anna de Barros e propria freira Maria da Resurreição, Suzana
do Espiritu Sancto que ao tempo era abbadessa.
E loguo no dito dia mes e anno o dito Balthasar de Barros aprezentou as testemunhas e
o senhor visitador as tomou comiguo escrivão da maneira seguinte, Guaspar Velloso
escrivão da visitação o escrevi.
Fernão Carmena de Crasto(sic) testemunha a quem o senhor visitador deu juramento
dos Sanctos Evangelhos e perguntou pella petição atras de Balthasar de Barros, que toda
lhe foi lida e declarada disse que he verdade que ao tempo que esta sobrinha de
Balthasar de Barros he delle
Fl.146vº
testemunha entrou no mosteiro, o dito Balthasar de Barros estava nas Antilhas e elle
testemunha e a mai da moça diguo e a mai da dita moça aprezentarão no luguar do dito
Balthasar de Barros, com fazerem hûa obriguação aos padroeiros que não consentindo
elle Balthasar de Barros na tal aprezentação darião à dita moça em dote dez mil reis de
juro confiados que o dito Balthasar de Barros folguaria muito com isso por ser muito
amiguo de sua irmão e criar a dita sua sobrinha e lhe ter muita afeição e despois do dito
Balthasar de Barros vir das Amtilhas e ser cazado lhe pedio elle testemunha que
consentisse na aprezentação que tinha feita à sua sobrinha por se tirar da obriguação que
elle testemunha tinha feito aos padroeiros, lhe disse que bem podia fazer isto porque a
dita sua sobrinha não tinha a quem deixar a sua erança que pretendia aver e que tinha
erdado senão a elle Balthasar de Barros, mas que isto não lho disera porque o dito
Balthasar de Barros duvidasse a provar a dita aprezentação ou por arrecear que sem isso
o não fazia porque tem por sem duvida que ainda de seu, diguo ainda que a dita sua
sobrinha
Fl.147
não tivera nada de seu não deixara de aprezentar.
E disse maes que he verdade que o dito Balthasar de Barros paguou à sua custa as
entradas da dita sua sobrinha ou ha maior parte dellas e lhe fez todo o guasto da
profição e a prover como filha, por onde tem pera si elle testemunha que arrenunciação
que a dita sua sobrinha delle testemunha fez a seu tio Balthasar de Barros foi por ser
muito sua amigua e pello muito que com ella tinha guastado e porque se obriguava
provella em toda a sua vida e por sua morte deixar lhe dez mil reis he sobre tudo isso as
eranças são muito pequenas e al não disse e do custume disse que era meio irmão do
dito Balthasar de Barros, mas que ho sobredito era verdade e asinou com o senhor
visitador, Guaspar Velloso escrivão desta visitação o escrevi.
E perguntado pello contrato que Guastão Velho fizera com Bastião Guonçalvez da India
disse que era publica vos e fama que Guastão Velho aprezentara hûa filha do dito
Bastião Guonçalvez por cento e vinte mil reis e perguntado elle testemunha pello
parentesco e amizade que elles tinhão disse que não erão parentes164 nem tinhão
amizade tam estreita que se pudesse esperar que se aprezentasse
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Fl.147vº
sua filha de graça tendo muitas sobrinhas e parentas suas muito pobres que pudera
aprezentar e al não disse do custume que Guastão Velho he cazado com hûa tia delle
testemunha e assinou com ho senhor visitador, Guaspar Velloso o escrevi, Fernão
Carmena de Crasto, Dioguo de Paiva d’Andrada.
Dioguo Jacome Bezerra testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos e perguntado pella
petição atras de Balthasar de Barros disse que he verdade que o que a elle testemunha
lhe lembra da dita petição he que estando o dito Balthasar de Barros nas Antilhas
aprezentarão qua seus parentes a hûa sua sobrinha filha de hûa sua irmão na primeira
aprezentação que tinha no mosteiro de Sam Bento, o qual elle confirmou despois que
veio das Antilhas sem nisso aver nenhum concerto que elle testemunha saiba, mas antes
a sua custa lhe fez a profição e proveo a dita sua sobrinha no mosteiro como a sua filha,
mas he verdade que antes desta moça sua sobrinha fazer a profição, despois de aver
alguns annos que estava no mosteiro fez hûa escretura de renunciação das legitimas de
seu pai e avoo ja defunctos, mas que o que elle testemunha disso entende he que pella
amizade que ha entre
Fl.148
elle Balthasar de Barros e sua sobrinha lhe fez esta renunciação e tambem sabe que
antes que o dito Balthasar de Barros fosse pera as Antilhas dizia que esta aprezentação
tinha pera a dita sua sobrinha e por isso a não quis dar por trezentos cruzados ou mais
que Balthasar Pimenta lhe dava por ella pera hum homem de Bragua.
E tambem sabe que o dito Balthasar de Barros despois da morte de seu pai se criou em
caza da dita sua irmão e com ella se aguasalhou atee que se cazou he por isso avia e ha
entre elle e sua sobrinha muita amizade e al não disse e do custume que o dito Balthasar
de Barros he primo da molher delle testemunha, Guaspar Velloso escrivão desta
visitação o escrevi e assinou com o visitador, Dioguo Jacome Bezerra, Dioguo de Paiva
d’Andrada.
Antonio Alvrez Vieguas testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos a perguntada pella
petição atras que lida lhe foi disse que era verdade que estando Balthasar de Barros
contheudo na petição atras nas Indias de Castella, na cidade de Sancto Dominguo, por
laa morrer em sua companhia seu cunhado Alvaro Anes Maciel Cazado, cazado com
sua irmão Anna de Barros
Fl.148vº
vendo a orfandade de sua sobrinha he quam diguo he quam pobre sua irmão ficava
mandara dellaa que se paguasse de sua legitima delle Balthasar de Barros o que se devia
ainda ao mosteiro de Sam Bento por rezão de seu padroado conforme a Bulla e
juntamente escrevera que na sua primeira aprezentação se aprezentasse sua sobrinha
filha da dita sua irmão o que qua fizerão seus procuradores pella sua comisão e despois
que veio da dita cidade aprovara elle Balthasar de Barros a dita aprezentação como em
sua petição diz e estando a dita sua sobrinha pera fazer profição fez renunciação do que
pretendia aver por morte de sua avoo e de seu pai ja defunctos ao dito seu tio Balthasar
de Barros não por amor da aprezentação que lhe tinha feita, senão por se criarem ambos
e elle dito Balthasar de Barros lhe fazer todos os guastos da profição e a prover do
necessario como se fora sua filha e lhe fazer outras obriguações que na escretura que
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disso lhe fez, a qual se reporta e al não disse e do custume disse que elle testemunha era
irmão do pai da dita moça que o dito Balthasar
Fl.149
de Barros aprezentou no dito luguar que por isso sabia todo o que dito tem e asinou com
o senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão desta visitação ho escrevi, Antonio Alvrez
Vieguas, Dioguo de Paiva d’Andrada.
Anna de Barros veuva, irmão do dito Balthasar de Barros testemunha jurada aos
Sanctos Evangelhos e perguntada pella petição atras que lida lhe foi disse que he
verdade que fallecendo-se Alvaro Anes marido165 della testemunha nas Antilhas, na
cidade de Sancto Dominguo, lhe escreveo (de lá)166 Balthasar de Barros irmão della
testemunha que estava com seu marido na dita cidade de Sancto Dominguo que se ella
testemunha quizesse meter sua filha Maria do Reguo sobrinha delle Balthasar de Barros
que hora se chama Maria da Resurreição freira no convento de Sam Bento desta villa,
pois não tinha fazenda pera lhe dar outra vida a podia aprezentar no luguar delle
Balthasar de Barros dando lhe esperanças que se ella não quizesse ser freira que com o
que elle tivesse ou trouxesse das Antilhas a cazaria com a qual confiança ella
testemunha e hum seu irmão della testemunha e de Balthasar de Barros a aprezentarão
no dito luguar do dito Balthasar de Barros, estando elle ainda como dito he nas Antilhas,
sem outro nenhum pacto nem concerto porque nem ella
Fl.149vº
que ainda então tinha fazenda, diguo nem ella ainda então tinha fazenda nem que lhe dar
nem cousa que ho dito Balthasar de Barros pudesse esperar della e que despois que o
dito Balthasar de Barros veio das Antilhas, loguo como cheguou confirmou a dita
aprezentação, sem por isso lhe prometer nem elle esperar nada porque não avia que
como dito he. E porque ao tempo que a dita Maria da Resurreição avia de fazer profição
era ja fallecida sua avoo, sogra della testemunha e ella testemunha estava cazada
segunda ves na villa de Barcellos que lhe não podia fazer a dita sua filha com
consentimento della testemunha, renunciou a legitima que da dita sua avoo podia erdar e
de seu pai nelle Balthasar de Barros pera que à sua custa lhe fizesse os guastos da
profição e aprovesse como atee li tinha feito, pois não tinha outro pai e lhe deixasse por
sua morte dez mil reis e elle deu tambem a dita sua sobrinha todo o seu emxoval
necessario e lhe fez os mais guastos a sua custa e que isto passava na verdade e al não
disse e do custume que era sua irmão como dito tem e que de menino de tres annos o
criara como a filho por ficar orfam de pai e al não disse e por não saber escrever me
ruguou assinasse eu167
Fl.150
escrivão por ella como assinei com o senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão da
visitação ho escrevi, Guaspar Velloso, Dioguo de Paiva d’Andrada.
A madre Maria da Resurreição sobrinha do dito Balthasar de Barros contheudo nesta
petição testemunha jurada aos sanctos Evangelhos e perguntada pello contheudo na
petição atras disse que he verdade que arenunciação que ella testemunha fez das eranças
que podia erdar de seu pai della testemunha e de sua avoo, a Balthasar de Barros seu tio,
165
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não foi por nenhum outro respeito senão porque numqua teve quem acudisse a sua
necessidades senão elle e pera o fazer dahi por diante milhor e de milhor vontade como
se elle obriguou na propria escriptura da renunciação das ditas legitimas e pera que à
sua custa lhe fizesse a profição e lhe desse o emxoval e todos os maes guastos
necessarios como fez e isto por ser a mai della testemunha cazada em Barcellos com
outro marido que não era pai della testemunha.
E quanto a aprezentação que o dito seu tio Balthasar de Barros fez a ella testemunha foi,
estando elle dito seu tio nas Antilhas onde seu pai della testemunha aquelle tempo
fallecera sem lhe ficar nenhûa fazenda pello qual
Fl.150vº
e pello seu tio saber que a dita sua mai lhe não podia dar vida, escreveo del laa que a
metessem freira neste luguar que tinha neste seu padroado prometendo que quando elle
viesse del laa que se ella não quizesse ser freira que elle seu tio a cazaria a sua custa,
porque aquele tempo o dito seu tio não tinha que esperar della nem da dita sua mai nem
alembrou a nenhûa das partes, que sua avoo della testemunha podia morrer, que ao
tempo da renunciação era viuva, nem della nem de seu pai podia erdar nada e al não
disse e por não saber escrever me ruguou assinasse por ella como assinei com o senhor
visitador, Guaspar Velloso escrivão da visitação o escrevi, Guaspar Velloso, Dioguo de
Paiva d’Andrada.
E tomadas as ditas testemunhas pello dito Balthasar de Barros foi dito que elle por168
ora não queria dar mais, pedindo ao dito senhor visitador mandasse ir este auto concluso
e o dito senhor ho mandou todo assim escrever e lhe fosse concluso, Guaspar Velloso
escrivão da visitação o escrevi.
Da notificação que fez o senhor visitador do mosteiro de Sam Bento a Francisco Cazado
padroeiro do dito mosteiro.
Aos doze dias do mes de Julho de mil he
Fl.151
quinhentos setenta e tres annos, na muito notavel villa de Viana e foz de Lima nas
pouzadas de Miguel Jacome Luna que sam defronte da igreja collegiada da dita vila,
estando ahi prezente o muito reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada arcediaguo
do Couto da Sancta See de Bragua, visitador “autoritate” appostollica do mosteiro do
Glorioso padre São Bento que he sito no arrabalde da dita villa, ellecto e deputado
pellos muito magnificos senhores padroeiros do dito mosteiro, perante elle dito senhor
pareceo Francisco Cazado hum dos padroeiros do dito mosteiro a quem o dito senhor
disse e mandou que por quanto elle dito senhor na inquirição nesta dita villa estando,
continuando o acto da visitação do dito mosteiro, tinha tirado de certas cousas ao dito
mosteiro e convento pertencentes, achava a elle dito Francisco Cazado comprehendido
que vendera hûa sua primeira aprezentação a Dioguo da Cunha seu sogro que no dito
mosteiro tinha por bem de seu padroado, lho notificava e avia por notificado e mandava
que dentro em tres dias se purguasse disto que contra elle se dizia ou mostrasse como
podia fazer a tal venda sendo de cousa espiritual sob pena que não o fazendo
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Fl.151vº
assim e passado o dito termo procederia no cazo como fosse justiça e o julguaria
sumaria e finalmente e que pera os mais procedimentos avia esta notificação e
amoestação por feita, como dito he e elle dito Francisco Cazado se ouve per notificado e
amoestado e disse que vendo elle Francisco Cazado que seu sogro Dioguo da Cunha
estava trabalhado com perdas que tivera e tinha mao remedio pera emparar a filha mais
velha que então tinha em caza, lhe ofereceo que lha queria aprezentar em hûa
aprezentação que tinha neste convento de Sam Bento da dita villa sem por isso lhe pedir
nada e assim o fez, mas o dito seu sogro sabendo que elle dito Francisco Cazado devia
ainda ao dito mosteiro vinte mil reis dos cessenta que era obriguado por elle como foi
em pão e que elle dito Francisco Cazado os quizera tornar a seu sogro mas que elle os
não quizera tornar e que nisto não tinha mais que dizer nem que responder senão que
estava prestes pera fazer nisto todo o que fosse obriguado pera segurança de sua
conciencia e o dito senhor visitador lhe mandou que sem embarguo de sua resposta
Fl.152
elle dito Francisco Cazado satisfizesse como acima fica dito dentro do dito termo sob a
dita pena e elle dito Francisco Cazado assim o disse e se tornou haver por notificado e
amoestado e asinou aqui com o senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão desta
visitação ho escrevi, Francisco Cazado, Dioguo de Paiva d’Andrada.
Da notificação que se fez a Guastão Velho padroeiro.
Aos onze dias do mes de Julho de mil e quinhentos setenta e tres annos nas pouzadas de
Miguel Jacome Luna que são defronte da igreja collegiada da villa de Viana e foz de
Lima, estando ahi prezente o reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada arcediaguo
do Couto na Sancta See de Bragua, visitador e conservador “autoritate” appostollica do
mosteiro do Glorioso padre São Bento ellecto e deputado pellos muito magnificos
senhores padroeiros do dito mosteiro, perante elle senhor pareceo Guastão Velho hum
dos padroeiros do dito mosteiro a quem o dito senhor disse e mandou que por quanto
elle dito senhor na imquirição que nesta villa tinha tirado de certas cousas achava a elle
Guastão Velho comprehendido, que vendera duas primeiras aprezentações que no dito
mosteiro tem por bem de seu
Fl.152vº
padroado, comvem a saber: hûa a Bastião Guonçalvez da India e a outra a Antonio da
Rocha escrivão da alfandegua desta villa que foi, diguo a sua molher Gratia Velha filha
de hum primo delle Guastão Velho, o notificava e avia por notificado e mandava que
dentro em tres dias se purguasse disto169 que contra elle se dizia ou mostrasse o como
podia fazer as taes vendas, sendo de cousas espirituaes sob pena que não o fazendo
assim e passado o dito termo procederia no cazo como fosse justiça e o julguaria
sumaria e finalmente e que pera os maes procedimentos avia esta notificação por feita,
como dito he e elle Guastão Velho se ouve por notificado e disse que quanto ao luguar
que dera a Bastião Guonçalvez da India nem se contratara com elle nem lhe dera nada,
mas que ho em que aprezentava a filha de Gratia Velha sua sobrinha fora com condição
que ella paguasse os cessenta mil reis de, diguo que elle Guastão Velho era obriguado a
paguar ao dito mosteiro de Sam Bento conforme a Bulla da fundação delle, por ainda os
não ter paguado aquelle tempo os quais cessenta mil reis a dita Gratia Velha paguou
169
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com effeito por elle aos ditos padroeiros e mordomos delle ao qual elle dito senhor
mandou que sem embarguo de sua resposta elle dito Guastão
Fl.153
Velho satisfizess como acima fica dito dentro do dito termo, sob a dita pena e elle assim
o disse e se tornou aver por notificado e amoestado e asinou com o dito senhor
visitador, Guaspar Velloso escrivão desta visitação ho escrevi, Guastão Velho, Dioguo
de Paiva d’Andrada.
Aos doze dias de Julho de setenta e tres fiz este auto concluso ao senhor visitador,
Guaspar, etc.
Passe o escrivão da caza ellecto pellos padroeiros certidões das aprezentações que o dito
Guastão Velho fez e assim do dinheiro que Gratia Velha paguou pello dito Guastão
Velho e com isso venha concluso, doze de Julho de mil e quinhentos setenta e tres
Andrada.
No dito dia por elle me foi dado como despacho atras e notifiquei ao escrivão da caza
desse as certidões nelle contheudas pello dito senhor mandadas dar, Guaspar, etc.
Gustão Velho a treze de Julho
Certifico eu Dioguo Barbosa da Rocha escrivão que hora são per elleição dos senhores
padroeiros do Glorioso Padre São Bento no mosteiro de monjas sito no arrabalde desta
villa que he
Fl.153vº
verdade que eu busquei o livro das aprezentações que os padroeiros fazem no dito
mosteiro de seus padroados e no dito livro as folhas trezentas e vinte estava hum assento
de que ho treslado he o seguinte: aos treze dias do mes de Janeiro da era de mil e
quinhentos e sesenta annos Guastão Velho apreeznetou em hum dos seus luguares que
tem neste mosteiro do Bemaventurado São Bento, sua sobrinha Isabel da Rocha filha de
Antonio da Rocha defuncto e de sua molher Gracia Antonia, diguo Gratia Velha satisfez
com o <dinheiro>170 e emxoval em todo do conforme ao estatuto e por verdade o
assinou aqui com a magnifica senhora dona Isabel de Mello abbadessa do dito mosteiro
e eu Balthasar <da Rocha>171 escrivão do carreguo que este fiz e assinei, mes he era
assim, o qual dinheiro e emxoval deu Graseia Velha, Castão Velho, a abbadesa Isabel
de Mello, Balthasar da Rocha e assim mais esta no dito livro outro assento as folhas
quatrocentas e oitenta de que o treslado he o seguinte:
Aos quatorze dias do mes de Aguosto do anno de mil e quinhentos sesenta e dous annos
aprezentou Guastão Velho neste seu segundo luguar Maria Pedroza que hora se chama
Maria
Fl.154
da Assumpção filha de Bastião Guonçalvez da India e de sua molher Briatis Barbosa,
tem satisfeito com sua obriguação e emxoval conforme ao estatuto he recebida por
abbadesa Maria de Sam Miguel, o qual Castão Velho assinou aqui com ella senhora
abbadesa e a dita Maria da Asumpção, ouve juramento em forma prezente, Antonio da
170
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Costa mordomo da dita caza pello qual juramento prometeo guardar em todo nosso
estatuto e assinou aqui Francisco Cazado taballião que ho escrevi, Guastão Velho, dona
abbadesa Maria de Sancta Escolastica, os quais assentos estão no dito livro assim da
dita maneira que atras faço menção, sem borradura nem entrelinha que duvida faça, no
dito livro como delle se pode ver milhor ao qual me reporto em todo he por me ser
pedida esta certidão per Guastão Velho lha passei por mim feita e assinada aos treze
dias do mes de Julho de mil e seiscentos setenta e quatro DiogoBarbosa da Rocha.
Aos treze dias do mes de Julho de mil e quinhentos setenta e tres annos na villa de
Viana e foz de Lima nas pouzadas de Miguel Jacome Luna que são defronte da igreja
collegiada da dita villa, estando ahi prezente o
Fl.154vº
reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada arcediaguo do Couto na Sancta See de
Bragua visitador he conservador do mosteiro do Glorioso São Bento que he sito no
arrabalde da dita villa, ahi pello dito senhor visitador me foi dada a certidão atras
escripta feita por Dioguo Barbosa escrivão dos padroeiros e mandou a juntasse a este
auto de notificação como a juntei, Guaspar Velloso escrivão da visitação o escrevi.
Aos dezanove dias do mes de Julho de mil e quinhentos setenta e tres annos na villa de
Viana me foi dada a mim escrivão esta certidão ao diante escripta pello escrivão dos
senhores padroeiros, Dioguo Barbosa da Rocha e a juntei a este auto de notificação de
Guastão Velho, Guaspar Velloso escrivão da visitação o escrevi.
Certifico eu Dioguo Barbosa da Rocha escrivão que hora sao do mosteiro do Glorioso
padre São Bento sito na villa de Viana no arrabalde della, pellos senhores padroeiros
que he verdade que no livro que serve do recebimento do dinheiro dos padroados do
dito mosteiro no titullo de Guastão Velho estava hûa verba que diz paguou Antonio da
Rocha por
Fl.155
Guastão Velho a João da Rocha mordomo, a conta dos seus padroados, sessenta e sinco
mil reis, diguo e sinco mil e quinhentos reis como do dito livro se pode ver milhor a que
me reporto em todo e por todo e por verdade passei esta certidão por ma mandar passar
o illustre senhor Dioguo de Paiva d’Andrada arcediaguo do Couto na Sancta See de
Bragua, visitador e conservador do dito mosteiro, feita aos dezanove dias do mes de
Julho de mil e seiscentos setenta e tres annos, Diogo Barbosa da Rocha.
Auto da notificação que ho senhor Dioguo de Paiva d’Andrada arcediaguo do Couto na
Sancta See de Bragua visitador e conservador do mosteiro de São Bento de Viana fez a
Balthasar Barbosa diguo Balthasar da Rocha Maciel.
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil e quinhentos sessenta e tres
annos aos quatorze dias do mes de Julho do dito anno na muito notavel villa de Viana e
foz de Lima nas pouzadas de Miguel Jacome Luna que são defronte da igreja collegiada
da dita villa, estando ahi prezente o muito reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada
arcediaguo do Couto na Sancta See de Bragua visitador e conservador
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Fl.155vº
“autoritate” appostollica do mosteiro do Glorioso padre São Bento sito no arrabalde da
dita villa ellecto deputado pellos muito magnificos senhores padroeiros do dito
mosteiro, perante elle dito senhor pareceo Balthasar da Rocha Maciel hum dos ditos
padroeiros do dito mosteiro a quem o dito senhor visitador disse e mandou que por
quanto elle dito senhor na inquirição que nesta dita villa estando, continuando o auto da
visitação do dito mosteiro, tinha tirado de certas cousas pertencentes ao dito mosteiro e
convento achava a elle dito Balthasar da Rocha Maciel, comprehendido que vendera
hûa sua primeira aprezentação que tinha ao dito mosteiro de Sam Bento por bem de seu
padroado pera hûa filha de Francisco Pirez Caminha, lho notificava e avia por
notificado e mandava que dentro em tres dias se purguasse disto que contra elle se dizia
ou mostrasse o como podia fazer a tal venda sendo de cousa espiritual, sob pena que não
o fazendo assim e passado o dito termo procederia no caso como fosse justiça e o
julguara sumaria e finalmente e que pera os mais procedimentos avia esta
admoestação(sic) e notificação por feita como dito he e elle dito Balthasar
Fl.156
da Rocha Maciel se ouve por admoestado e notificado e respondeo loguo elle dito
Balthasar da Rocha que elle he verdade que pella muita amizade que tem com Antonio
Alvrez seu primo aprezentou na sua primeira parezentação a hûa cunhada do dito
Antonio Alvrez, sem por isso lhe pedir nem esperar nada delle, mas antes todas as vezes
que o dito seu primo ou seu sogro lhe diserão que lho avião de satisfazer lhe respondeo
elle Balthasar da Rocha que não lhe dera aquelle luguar por interesse nenhum nem
menos o esperava nem queria delles e que se algûa fama ouve do contrario pella terra
seria por ouvir sim dizer ao dito seu primo que lhe avia de satisfazer 172 muito bem a
amizade que lhe elle fizera em lhe aprezentar sua cunhada e que disto ser assim verdade
e do mais que nisto passava pedia a elle dito senhor visitador lhe mandasse perguntar
por testemunhas ao dito Antonio Alvrez seu primo e a seu sogro Francisco Pirez
Caminha e a Dioguo Barbosa da Rocha com protestação, que achando outros que disto
possão saber ou sendo necessarias as aprezentaria e que isto com os ditos das
testemunhas
Fl.156vº
dava por resposta e nisso não tinha mais que dizer, Guaspar Velloso escrivão da
visitação ho escrevi e assinou aqui com o senhor visitador, Balthasar da Rocha, Dioguo
de Paiva d’Andrada.
E loguo no dito dia quatorze do dito mes de Julho do dito anno de mil e quinhentos
setenta e tres annos forão tomadas as testemunhas ao diante escriptas aprezentadas por
Balthasar da Rocha Maciel diante o senhor visitador Dioguo de Paiva d’Andrada por
elle dito senhor mandadas aprezentar, Guaspar Velloso escrivão da visitação ho escrevi.
Antonio Alvrez Vieguas testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos e perguntada pello
contheudo atras disse que he verdade que confiado elle na muita amizade que com
Balthasar da Rocha seu primo tem, lhe pedio quizesse aprezentar hûa cunhada delle
testemunha em hum luguar que tinha em São Bento visto como não tinha filha que nelle
aprezentasse o que elle Balthasar da Rocha fez muito levemente sem por isso lhe pedir
nem esperar nada, mas que he verdade que elle testemunha sempre detreminou
172
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satisfazer lhe aquella amizade muito bem, mas dizendo lhe algûas vezes lhe respondeo o
dito Balthasar da Rocha que não lhe fizesse esse afrontamento que
Fl.157
o afrontava nisso, mas contudo que elle testemunha em hûas contas que fez com seu
sogro lhe meteo nellas ao dito seu sogro cento e quarenta mil reis pera dar ao dito
Balthasar da Rocha em peças onde algûa maneira que elle não soubesse que era pella
dita aprezentação porque lhe pareceo que era rezão que assim o fizesse seu sogro pois
que o dito Balthasar da Rocha lhe emparara hûa filha sem lhe custar nada mas que nem
desta maneira nem de outra algûa lhas deu assim por lhe dizerem que era pecado, como
porque o dito Blathasar da Rocha se avia por muito afrontado despois que soube que
elle testemunha tinha metido a tal addição na conta a seu sogro, antes fez com ambos de
dous que este dinheiro que elle testemunha e seu sogro detreminavão dar a elle
Balthasar da Rocha o desse a São Bento pois por seu respeito lhe tomarão sua filha de
graça e que assim estão assentados de ho fazer tornando a affirmar que numqua antre
elle testemunha e o dito seu primo Balthasar da Rocha Maciel ouve algum contrato
tacito nem expresso e al não disse nem do custume somente que era seu primo como
dito tem e assinou com o senhor,
Fl.157vº
Guaspar Velloso escrivão da visitação o escrevi, Antonio Alvrez Vieguas, Dioguo de
Paiva d’Andrada.
Francisco Pirez Caminha testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos que lhe forão
dados pello senhor visitador e perguntado elle testemunha pella resposta que Balthasar
da Rocha deu na notificação que o senhor visitador mandou fazer disse elle testemunha
que he verdade que o dito Balthasar da Rocha Maciel deu a sua primeira aprezentação a
Antonio Alvrez seu genrro delle testemunha sem nenhum interesse nem delle esperar
cousa algûa como elle em sua resposta diz e que quanto he a fama que elle Balthasar da
Rocha diz que se alevantou que he verdade que dizesse que seu genrro delle testemunha
dera a elle Balthasar da Rocha o dinheiro que se dizia he que o tinha recebido e disto
aver fama for, por o dito seu genrro carreguar em conta a elle testemunha o dito
dinheiro, mas que a verdade era que elle Balthasar da Rocha ho não recebera numqua he
que elle testemunha se reporta neste testemunho a outro que ja tem dado na devasa que
pella visitação se tirou e o outro a este e que desta maneira não
Fl.158
tinha mais que dizer, somente em todo e por todo se reportar hum ao outro nem maes do
que dito tem e assinou173 com o senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão da visitação
ho escrevi, Francisco Pirez Caminha, Dioguo Paiva d’Andrada.
Aos dezoito dias do mes de Julho de mil e quinhentos setenta e tres annos na villa de
Viana nas pouzadas de Jacome Luna que são defronte da igreja collegiada da dita villa,
estando ahi prezente o muito reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada, visitador e
conservador “autoritate” appostollica do mosteiro de São Bento sito no arrabalde da dita
villa, ahi perante elle dito senhor foi tomada a testemunha abaxo escrita, Guaspar
Velloso escrivão da visitação o escrevi.
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Dioguo Barbosa da Rocha testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos em que por sua
mão que dados lhe forão pello dito senhor visitador disse elle testemunha a resposta de
Balthasar da Rocha Maciel per que foi preguntado que toda lhe foi lida e declarada que
era verdade que elle testemunha achandosse prezente em caza de Antonio Alvrez
Vieguas.
Fl.158vº
estando ahi elle testemunha e o dito Antonio Alvrez Vieguas, diguo e o dito Antonio
Alvrez cheguara Balthasar da Rocha Maciel e disera ao dito Antonio Alvrez perante elle
testemunha que elle Antonio Alvrez lhe pedira a elle Balthasar da Rocha aprezentação
do seu padroado pera hûa sua cunhada e que elle Balthasar da Rocha lha dera livre e
gratiosamente sem por isso lhe querer nem espperar nem pedir cousa algûa e que ja que
lha dera pella rezão de parentesco e amizade que com elle tinha porque avia de aver no
mundo querello elle Antonio Alvrez desonrrar, com pedir a seu sogro o dinheiro pera
lhe dar a elle Balthasar da Rocha, pois que elle lhe não pedira numqua nem lho queria
levar pello que lhe pedia que ja que elle Antonio Alvrez tinha pedido174 dinheiro a seu
sogro dizendo que era pera lho dar a elle Balthasar da Rocha que elle o desse as
religiosas de Sam Bento porque elle o não queria nem lhe dera a sua aprezentação per
dinheiro senão de graça lhe fizera serviço della nem essa fora sua intenção pello que se
elle Antonio Alvrez tinha dinheiro algum de seu sogro pedido pera elle Balthasar da
Rocha o desse ao
Fl.159
ao mosteiro porque essa era a sua vontade de, diguo e de seu sogro e que de outra
maneira era desonrrallo pello que elle testemunha tem visto e entendido que o dito
Balthasar da Rocha não levara nenhum dinheiro pello dito luguar nem o dera por essa
intenção senão que livremente lhe dera aprezentação ao dito Antonio Alvrez pera a dita
sua cunhada sem pretender interesse algum e que isto era o que sabia e al não disse e do
custume disse que o dito Balthasar da Rocha era seu parente, mas que não sabia em que
grao e que se reportava ao testemunho que na devassa da visitação tinha dado, Guaspar
Velloso o escrevi, assinou com osenhor visitador, Diogo Barbosa da Rocha, Dioguo de
Paiva d’Andrada.
E tomadas as ditas testemunha atras escriptas o dito senhor visitador mandou a mim
escrivão lhe fizesse este auto concluso, Guaspar Velloso escrivão da visitação o escrevi.
Concluso ao senhor visitador em Bragua ao primeiro d’Aguosto de mil e quinhentos e
setenta e tres.
Auto da aprezentação de hûa petição que aprezentou Antonio d’Araujo Pacheco, hum
dos padroeiros do mosteiro
Fl.159vº
de Sam Bento ao muito reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada, visitador e
conservador autorite(sic) appostollica do dito mosteiro em Viana.
Escrivão Guaspar Velloso
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Anno do nacimento de Nosso senhor Jesu Christo de mil e quinhentos setenta e tres
annos aos dezasete dias do mes de Julho do dito anno na muito notavel villa de Viana e
foz de Lima nas pouzadas de Miguel Jacome Luna que são defronte da igreja collegiada
da dita villa, estando ahi prezente o muito reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada
arcediaguo do Couto na Sancta See de Bragua, visitador e conservador “autoritate”
appostollica do mosteiro do Glorioso Padre São Bento que he sito no arrabalde da dita
villa, ellecto e deputado pellos muito magnificos senhores padroeiros do dito mosteiro,
ahi perante elle dito senhor visitador apareceo Antonio d’Araujo Pacheco e aprezentou a
elle dito senhor a petição175 ao diante escripta, requerendo a elle dito senhor lhe
mandasse perante si tomar tres ou quatro testemunhas ou as que necessarias fossem
pella dita petição preguntadas porque lhe he
Fl.160
diguo por lhe assim ser necessario pera bem de sua defeza do que contra elle se dizia na
venda de seu padroado e o dito senhor visitador mandou a mim escrivão a juntasse,
diguo que se autoasse esta petição e a juntasse à monitoria que passada fora contra o
dito Antonio d’Araujo ou della fizesse menção e a elle que aprezentasse as testemunhas
que quizesse a qual carta monitoria dou fee que a passei per mandado do dito senhor
visitador contra o dito Antonio d’Araujo pera que viesse ou mandasse requerer sua
justiça no que contra elle se dizia e provava, da venda de seu padroado que tinha no
mosteiro de Sam Bento a qual lhe foi notificada como consta da fee na dita carta posta
que anda junta aos autos de Janebra de Mogueimes por tambem ir na mesma carta e por
passar assim pus aqui esta fee, Guaspar Velloso escrivão da visitação o escrevi.
Mui illustre senhor
Diz Antonio d’Araujo Pacheco hum dos padroeiros do mosteiro de Sam Bento desta
villa de Viana que a elle lhe socedeo hum amizio em que o culparão na morte de hum
homem da qual culpa se livrou no secular e lhe foi forçado
Fl.160vº
chamarsse as ordens no que em andar muito tempo como andou a monte e auzente de
sua caza molher e família, guastou tanto de sua fazenda e se empenhou ficando com
muitas dividas e tendosse em tanta necessidade por remir sua vida e pessoa parecendolhe que podia contratar sobre o padroado176 que tem no dito mosteiro pera remir sua [?]
e por não ter outra cousa de que se valler confessa que contratou com Ines Gracia sobre
a primeira aprezentação do padroado e lhe aprezentou sua filha Guiomar o que constara
por hûa escriptura que disso se fez e por quanto a culpa se ha nisto teve foi por
ignorancia e estrema necessidade e que nisso vio e alem disto sendo como he pessoa de
qualidade e genero não tem industria nem officio com que se possa valler e esta muito
pobre, tendo das suas portas a dentro tres filhas pera emparar, ja molheres e sua molher
e família pera remedear ao que todo se deve de aver respeito e portanto pede que vossa
merce considere o que se aponta e o alive e escuze da culpa e pena que no ja dito, dito
teve pois que ainda que queira restituir algûa cousa ao mosteiro não tem possibilidade
nem força pera isso no que resebera justiça e merce.
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Fl.161
Ajuntesse esta petição aos autos e aprezentesse as testemunhas que pera o contheudo
nella177 [?] em dezasete de Julho de mil e quinhentos setenta e sinco Andrada.
Aos dezouto dias do mes de Julho de mil e quinhentos setenta e tres annos na villa de
Viana nas pousadas de Miguel Jacome Luna que são defronte da igreja collegiada da
dita villa, estando ahi prezente o muito reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada
arcediaguo do Couto na Sancta See de Bragua visitador e conservador autoritate
appostollica do mosteiro do Glorioso Padre São Bento que he sito no arrabalde da dita
villa, ahi perante elle senhor foi aprezentada esta petição atras por Antonio d’Araujo
Pacheco padroeiro do mosteiro de São Bento em que elle senhor pos o despacho asima e
mandou aprezentasse as testemunhas que necessarias lhe fossem e se ajuntasse aos autos
da notificação, Guaspar Velloso escrivão da visitação o escrevi.
E loguo no dito dia mes e anno forão aprezentadas as testemunhas abaixo(sic) escriptas
e tomadas perante o dito senhor visitador, Guaspar Velloso o escrevi
Fl.161vº
Lopo de Medeiros vezinho e morador na dita villa de Viana testemunha jurada aos
Sanctos Evangelhos que logo lhe forão dados pello senhor visitador e perguntado pello
contheudo na petição atrás, que toda lhe foi lida e declarada disse elle testemunha que
era verdade que o supplicante Antonio d’Araujo Pacheco era hum dos padroeiros do
mosteiro de São Bento ao qual aconteceo nesta villa hum amizio178 de que foi culpado
na morte de hum homem e andou muito tempo a monte e fora deste reino e se livrou
perante as justiças seculares e lhe foi necessario chamar-se as ordens179 e impetrar
Breve do Papa pera juizes appostollicos e que estes livramentos e despezas e guastos
despendeo e guastou atee cheguar à muita pobreza como oje em dia estaa muito pobre e
que tem das portas a dentro tres filhas molheres que por ser muito pobre lhe não pode
dar vida e que isto sabe elle testemunha muito bem por o dito Antonio d’Araujo lhe
estar oje em dia devendo a elle testemunha muito dinheiro e que tambem sabe elle
testemunha que senão fora muita a necessidade delle supplicante não se pusera
Fl.162
a desbaratar o seu padroado nem se contrataria com Ines Guartia pera lhe meter sua
filha Guiomar, que antes não metera hûa de tres filhas que tem e que sabe elle
testemunha que o supplicante he homem fidalguo de cota de armas e os milhores e mais
principaes são seus parentes por esta terra e sabe elle testemunha que o dito Antonio
d’Araujo foi criado da imperatris mai180 de elRei Dom Felipe e despois de Castella se
passara pera este reino pera o infante Dom Luís e que isto sabe elle testemunha por ver
os alvaraes que elle supplicante tem por seus olhos e que se elle supplicante fez algûa
cousa seria por inadvertencia porque elle testemunha o tem por homem de boa
conciencia e a grande necessidade o constrangeria a dar o dito luguar de seu padroado e
que isto era o que elle testemunha sabia do contheudo na petição atras e al não disse e
do custume que elle supplicante he cazado com hûa irmão delle testemunha e asinou
177
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com o senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão da visitação o escrevi, Lopo de
Medeiros.
Balthasar da Rocha Maciel testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos
Fl.162vº
e perguntado pello contheudo na petição atras que toda lhe foi lida e declarada disse elle
testemunha que he verdade que Antonio d’Araujo contheudo na petição atras he hum
dos padroeiros do mosteiro de São Bento desta villa de Viana e que elle testemunha
sabe que nesta villa lhe socedeo hum amizio e o culparão na morte de hum homem da
qual culpa se livrou e andou muito tempo a monte no qual não podia deixar de guastar
muito de sua fazenda e que sabe elle testemunha que elle supplicante deu a sua
aprezentação a hûa Ines Guarcia(sic) defuncta, pera hûa sua filha, mas que não sabe por
quanto somente ouvir dizer que avia ahi hûa escritura disso e pera isso diguo e pera si
tem que elle testemunha que com necessidade lhe deu por ser pobre e muito onrrado e
assim era de crer porque se a tal necessidade não fora metera hûa das suas filhas no dito
luguar e que elle testemunha sabe que elle supplicante he pessoa de calidade e genero e
não tem industria nem officio com que possa guanhar sua vida e que elle testemunha
tem pera si que elle esta muito pobre e tem tres filhas molheres das portas a dentro sem
ter
Fl.163
com que as emparar segundo elle testemunha tem pera si e que isto he o que sabe
contheudo na petição e al não disse e do custume que o tem por parente ao dito Antonio
d’Araujo, mas que elle testemunha [não]181sabia em que grao e assinou com o senhor
visitador, Guaspar Velloso escrivão da visitação o escrevi, Balthasar da Rocha.
Auto d’aprezentação de hûa petição e procuração que se aprezentou por parte de
Janebra de Mogueimes Dona viuva que ficou por fallecimento de Afonso de Barros
Bacellar ao reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada visitador e conservador do
mosteiro de São Bento de Viana
Escrivão Guaspar Velloso
Anno do nacimento de Nosso senhor Jesu Christo de mil e quinhentos setenta e tres
annos aos dezasete dias do mes de Julho do dito anno, na muito notavel villa de Viana e
foz de Lima, nas pouzadas de Miguel Jacome Luna que são defronte da igreja
collegiada da dita villa, estando ahi prezente o muito reverendo senhor Dioguo de Paiva
d’Andrada arcediaguo do Couto na Sancta See de Bragua, visitador
Fl.163vº
e conservador “autoritate” appostollica do mosteiro do Glorioso Padre São Bento que he
sito no arrabalde da dita villa ahi perante elle dito senhor visitador por parte de Janebra
de Mogueimes Dona veuva182 que ficou por fallecimento de Afonso de Barros Bacellar
que esteja em gloria, foi aprezentada a petição e procuração ao diante escriptas na qual
petição o dito senhor visitador pos hum despacho nella contheudo a qual loguo ajuntei a
carta monitoria conforme ao dito despacho, Guaspar Velloso escrivão da visitação o
escrevi.
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Dioguo de Paiva d’Andrada <monitoria>183 arcediaguo do Couto na Sancta See de
Bragua, visitador e conservador “autoritate” appostollica do mosteiro do Glorioso padre
São Bento sito no arrabalde da muito notavel villa de Viana e foz de Lima electo e
deputado pellos muito magnificos senhores padroeiros do dito mosteiro “autoritate
appostollica”, mando em virtude de obediencia e sob pena de excomunhão e de
sincoenta cruzados applicados pera as obras do dito mosteiro a qualquer cleriguo
relligioso taballião ou notario que com esta requerido for
Fl.164
da minha parte, vades às pouzadas de Antonio d’Araujo ou a elle, onde quer que estiver
e isso mesmo chegueis a Janebra Mogueimes, veuva molher que foi de Afonso de
Barros Barcellar e ha todos e a cada hum delles amoesteis e notifiqueis que por quanto
eu no auto da visitação do dito mosteiro que comecei aos seis dias deste mes de Julho e
ora estou continuando, os achei comprehendidos que elle he cada hum delles vendera a
sua primeira aprezentação que no mosteiro de São Bento tinhão per bem de seus
padroados por certo dinheiro, que dentro em tres dias que começarão da notificação
desta, pareção perante mim ou mandem a purguarsse disto que contra elles se diz ou
mostrar o como podião fazer as taes vendas sendo cousas espirituaes e requerer toda a
sua justiça porque sendo certo que forão amoestados e notificados e não vindo ou
mandando procederei no cazo a sua reveria e de cada hum delles como me parecer
justiça e o julguarei sumaria e finalmente e que por esta os cito e chamo pera a
declaração das mais censuras e procedimentos e da notificação de cada hum delles
poreis o que vossa fee com os nomes das testemunhas que forem prezentes, dada em
esta villa de Viana aos treze dias do mes de Julho, sob meu sinal e sinete, Guaspar
Velloso escrivão da visitação a fez, de mil e quinhentos setenta e tres annos e a mesma
Fl.164vº
notificação fareis a Francisca de Barros filha da dita Janebra de Mogueimes como a
erdeira no padroado de seu pai, assim e do que acima se contem, Guaspar Velloso sobre
dito escrevi ao sinete quarenta reis, ao escrivão quarenta reis devesse ao escrivão,
Dioguo de Paiva d’Andrada.
Diguo eu Sebastião Guonçalvez cleriguo de missa morador nesta villa de Viana que por
obedecer aos mandados appostollicos, sendo-me requerido da parte de sua Sanctidade
que publicasse esta carta atrás, do muito reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada
às pessoas nella contheudas, fui a caza de Antonio d’Araujo que lhe publiquei em sua
pessoa a qual elle respondeo que estava em cama doente e por isso não podia aparecer,
mas que mandaria se tivesse quem e senão mandasse que o senhor visitador fizesse o
que lhe parecesse justiça e dahi fui a caza de Janebra de Mogueimes e de Francisca de
Barros sua filha e ambas juntamente lhes publiquei a mesma carta em suas pessoas,
diguo suas proprias pessoas as quaes responderão que numqua Afonso de Barros
Bacellar marido e pai dellas, que numqua vendera nenhûa aprezentação, mas em hûa
que tinha laa aprezentara hûa sua sobrinha de graça, que ellas mandarião requerer sua
Fl.165
justiça diante delle senhor visitador, dentro no termo da dita carta, testemunhas que a
todo estiverão prezentes Vicente Guonçalvez da Costa e Antonio Madeira criados do
dito senhor Dioguo de Paiva os quaes aqui assinarão comiguo aos quatorze dias do mes
183
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de Julho de mil e quinhentos e setenta e tres, Sebastião Pirez, Antonio Madeira, Dioguo
da Costa, diguo Vicente Guonçalvez da Costa.
Aos quinze dias do mes de Julho de mil e quinhentos setenta e tres annos, na villa de
Viana e foz de Lima nas pouzadas de Miguel Jacome Luna que são defronte da igreja
collegiada da dita villa, ahi pello padre Sebastião Pirez cleriguo de missa, na certidão e
fee atras contheudo me foi dada esta carta monitoria com a sobredita fee atras e
notificação que aos contheudos na dita carta fez, Guaspar Velloso escrivão da visitação
o escrevi184.
Senhor
Diz Janebra de Mogueimes Dona veuva que ficou por fallecimento de Afonso de Barros
Bacellar que seja em gloria, que faz a saber a vossa merce como o dito Afonso de
Barros seu marido que Deos tem, como padroeiro que era deste mosteiro de São Bento
graciosamente sem nenhum interesse aprezentou pera freira a hûa filha de Dominguos
Barbosa, por nome Maria de São Greguorio, por ser sua parenta e pobre e elle homem
Fl.165vº
muito honrrado e rico e abastado e virtuoso e somente lhe deu o dito Dominguos
Barbosa sessenta mil reis que elle Afonso de Barros guastou em as obras do dito
mosteiro que aquelle tempo se fazião, do qual mosteiro elle Afonso de Barros ao tempo
era mordomo e nenhum dinheiro recebeo pera si nem ouve por aprezentar a dita Maria
de São Greguorio como esta dito e assim se provara se cumprir ao que avendo respeito.
Pede a supplicante a vossa merce tome informação sumaria do contheudo em esta
petição e achando ho assim não consinta ser lhe feito anexação nem agravo e resebera
justiça e merce.
Acostesse esta petição à monitoria e assine-a a parte ou seu bastante procurador e
ajuntesse tambem a procuração, Viana dezasete de Julho de mil e quinhentos e setenta e
tres Andrada.
Saibão quantos este instromento de procuração virem que no anno do nacimento de
Nosso Senhor Jesu Christo de mil e quinhentos e setenta e tres annos, aos dezasete dias
do mes de Julho em ho concelho de Torres derriba de Lima, no luguar185 do Feitoal nas
cazas da quinta de Janebra de Mogueimes Dona veuva e molher que ficou de Afonso de
Barros Bacellar que Deos dee gloria, em prezença de mim taballião
Fl.166
e testemunhas todo ao diante nomeado, apareceo ahi de prezente186 a dita Janebra de
Mogueimes he por ella foi dito que ella fazia e ordenava constituir187 por seus
abastantes procuradores no milhor modo via forma [?] que elles devem ser e por direito
mais valler, comvem a saber: ao senhor Antonio d’Abreu Pereira do Corrigual e
Antonio da Rocha destribuidor e morador em ha villa de Viana e ha Antonio Rodrigues
d’Amarufe seu criado della constituinte, morador em o dito concelho e os amostradores
da presente procuração aos quaes todos juntamente e a cada hum delles “in solidum” ou
como se acharem, disse que dava cedia e trespassava todos os seus livres e compridos
184
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poderes mandados geraes he em especial pera que elles podessem e possão precurar e
proverem em todos seus feitos demandas, neguocios cives, crimes, movidas e por mover
assim onde ella for autora como ree, com poder de sobestaballecer hum e muitos
procuradores e os revoguar se comprir o possão citar e demandar, em juis se louvar
todas e quaesquer cousas que sejão contra os tentes e em larguantes dar libellos e
petições e outros contrariar
Fl.166vº
replicas e treplicas offerecer e outras quaesquer rezões alleguar, testemunhas nomear e
outra ves jurar e a outras virão com contraditas e reprovas sendo necessarios e possão
sentenças ouvir e as dadas em seu favor nellas consentir e dallas a devida execução e
rematação e os preços e custas receber-lhas em suas mãos os aver e do que receberem
possão dar paguas e quitações publicas e razas quaes as partes as quizerem e das
sentenças contra ella dadas dellas se appellar e agravar e todo seguir e continuar atee a
maior alçada e dia de aparecer com as partes contrarias, tomar sospeições e quaesquer
juizos e justiças e officiaes e pessoas puser e em outros se louvar e assinar os
louvamentos, jurar quaesquer juramentos de calumnia “decessorio visitate dicen” da que
lhes com direito devão ser dados em sua alma, della constituinte e outros juramentos nas
partes contrarias, os deixar se comprir e em todo o a ella constituinte toquante possão
requerer e alleguar
Fl.167
toda sua justiça e direito tam compridamente como ella constituinte diria faria e
requeriria se a todo prezente fosse e prometendo que todo o dito feito procurado e
alleguado aneguociado por os ditos seus procuradores ou seus sob estabellecidos ou
cada hum delles que tudo avia e prometia aver por bom188 firme e vallioso deste dia pera
todo sempre, com livre e geral administração de rato a grato sob obriguação de todos os
seus bens moveis e de raiz que pera ello obriguou a rellevar seus procuradores ou seus
sob estabellecidos ou a cada hum delles de todo o emcarreguo da satisfação segundo o
direito outorgua, reservando pera si que nos cazos que ella, constituinte, dever ser citada
ou de novo demandada os [?] em sua pessoa per a dar informação de seu direito e
justiça e assim o outorguou e mandou ser feito o prezente instromento de procuração e
tirados desta nota hum e muitos instromentos conforme desta nota, todos de hum theor,
testemunhas que prezente forão seu sobrinho Fajardo de Morguemez que por ha
constituinte assinou a seu roguo por ella não saber assinar e Pero Gonçalvez e eu criado
da constituinte e Gonçalo Annes do Feitoal [?] em o dito [cartório(?)]189 e eu Guaspar
Correa taballiam publico e judicial em o dito cartorio por elRei nosso senhor fis
escrever e por verdade assinei
Fl.167
em publico sinal que tal he pagou com caminho cem reis
Aos trinta e hum dias de Julho de mil e quinhentos setenta e tres annos na cidade de
Bragua nas pouzadas do muito reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada
arcediaguo do Couto na Sancta See da dita cidade juis e conservador do mosteiro de
Sam Bento da villa de Viana estando ahi elle dito senhor prezente por elle senhor foi
dito a mim escrivão que eu ajuntasse todos os autos de notificação diguo de notificações
e mais papeis que em meu poder ouvesse huns aos outros per linha dependurados cada
188
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hum sobre si e juntos outro si os dependurasse per linha ao sumario e devassa que elle
dito senhor tirara na dita villa de Viana e lhe fossem conclusos o que eu escrivão em
comprimento de seu mandado fiz, assim e da maneira que per elle dito senhor me foi
mandado, os quaes dependurei per linha cada hum sobre si huns aos outros e juntos os
dependurei outro si per linha ao sumario e devassa que elle dito senhor fez na dita villa
de Viana, os quaes todos são os que atras ficão o qual sumario e devassa com os ditos
autos ajuntei per linha dependurada outro si ao feito que antre elles ditos padroeiros,
madres do dito convento se processou he com isto o fiz
Fl.168
todo concluso ao dito senhor visitador sobre que tudo deu sentença que ao diante se
segue. Eu Guaspar Velloso escrivão da visitação que ho escrevi.
Conclusos ao senhor visitador em Bragua ao primeiro d’Aguosto de mil e quinhentos e
setenta e tres.
Auto da notificação que eu escrivão fiz a Maria Jacome dona veuva, molher que foi de
Francisco da Rocha, per mandado do reverendo senhor Dioguo de Paiva arcediaguo do
Couto na Sancta See de Bragua, visitador e conservador do mosteiro do Glorioso Padre
Sam Bento da villa de Viana.
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil e quinhentos setenta e tres
annos aos quatorze dias do mes de Julho do dito anno, na muito notavel villa de Viana e
foz de Lima, nas pouzadas de Maria Jacome dona veuva que são na rua Grande da dita
villa onde eu escrivão cheguei per mandado do muito reverendo senhor Dioguo de
Paiva d’arcediaguo do Couto na Sancta See de Bragua, visitador e conservador
“autoritate”
Fl.168vº
appostollica do mosteiro do Glorioso Padre São Bento que he sito no arrabalde da dita
villa, ellecto e deputado pellos muito magnificos senhores padroeiros do dito mosteiro e
da parte do dito senhor lhe disse perante as testemunhas abaixo nomeadas que visitando
o dito senhor visitador o dito mosteiro de São Bento e continuando o acto da visitação
em que hora ainda estava, achava comprehendido a Francisco da Rocha marido que
Deos avia que vendera hûa aprezentação sua, a primeira, a Balthasar da Rocha Oliveira
por preço de sessenta mil reis, pello que elle dito senhor visitador a mandava a ella dita
Maria Jacome amoestar e notificar como a erdeira de seu marido que dentro em tres dias
se purguasse disto que contra ella ou seu marido se dizia e fosse ella dita Maria Jacome
ou mandasse no dito termo requerer toda a sua justiça diante elle dito senhor visitador e
mostrasse o como podia fazer se a tal venda sendo de cousa espiritual, sob pena que não
indo ou mandando a requerer diante elle dito senhor sua justiça e passado o dito termo e
não satisfazendo procederia
Fl.169
no cazo como fosse justiça e o julguaria sumaria e finalmente e que pera as mais
censuras e procedimentos avia esta amoestação por feita como dito he a qual
amoestação e notificação eu escrivão ouve por feita com aver por amoestada e
notificada da parte do dito senhor como todo milhor atras fica declarado e ella dita
Maria Jacome se ouve por amoestada e notificada como dito he e assim o disse
respondendo que ella no dito termo iria ou mandaria responder e requerer sua justiça,
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porem que o dito seu marido que Deos aja não vendera a tal aprezentação a Balthasar da
Rocha Oliveira como eu escrivão lhe dizia em ha minha notificação que eu lhe fazia da
parte do dito senhor visitador, que era verdade que o dito Balthasar da Rocha pedira ao
dito seu marido a tal aprezentação pois que dantre elles ambos não avia filha nenhûa
pera que pudesse aprezentar e que o dito seu marido lhe dera a dita aprezentação e que o
dito Balthasar da Rocha lhe paguara a elle seu marido o que ja tinha paguo ao mosteiro
à conta dos sessenta mil reis que cada hum era obriguado
Fl.169vº
a dar na entrada conforme a Bulla, que lhe parecia a ella Maria Jacome que serião trinta
ou quarenta mil reis que seu marido tinha ja paguo como dito he ao dito mosteiro e
acabara de paguar o dito Balthasar da Rocha ao mosteiro o que seu marido lhe devia
alem do que lhe tinha dado a conta dos sessenta mil reis e a elle seu marido o demais, de
modo que lha dera pellos sessenta mil reis que seu marido tinha dado à caza, por onde
lha não vendera a dita aprezentação pois que a não dera por maes dos sessenta mil reis
que cada hum dos padroeiros era obriguado a dar na entrada, como fica dito e que
avendo se entenderia nos padroeiros que aprezentavão por mais dos sessenta mil reis
por onde o que seu marido fizera não fora mais dos sessenta mil reis como tem ja dito e
sem embarguo de sua resposta eu escrivão ouve por notificada e amoestada como dito
he testemunhas que forão prezentes Manoel de Moraes a quem ella Maria Jacome
roguou assinasse por ella por não
Fl.170
saber assinar e Pero Vaz, familliar do dito senhor visitador e Bento do Reguo e todos
assinarão aqui, Guaspar Velloso escrivão da visitação o escrevi, assino por ella Manoel
de Moraes, Mendez Pero Vaz.
Aos quinze dias do mes de Julho de mil e quinhentos setenta e tres annos na villa de
Viana nas pouzadas de Miguel Jacome Luna que são defronte da igreja collegiada da
dita villa, estando ahi prezente o reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada,
visitador e conservador do mosteiro de São Bento sito no arrabalde da dita villa, ahi
perante elle dito senhor foi aprezentada a petição ao diante escrita em que o dito senhor
pos hum despacho que eu escrivão a juntasse a esta notificação e dese della vista ao
doutor Antonio da Rocha como se nella contem a qual ajuntei aqui que he a que se
segue, Guaspar Velloso escrivão da visitação o escrevi.
Senhor
Maria Jacome dona veuva, molher que foi de Francisco da Rocha que aja gloria,
responde à notificação que vossa merce lhe mandou fazer que ella190 he molher he que
se seu marido aprezentou
Fl.170vº
a filha de Blathasar da Rocha Oliveira seria aprezentada, diguo seria por aprezentada
por sua sobrinha e por parte della Maria Jacome sua segunda e como não tivera filhos
dantre ambos aprezentou a dita sua sobrinha.
E dado e não concesso que o pai da aprezentada desse algûa cousa ao dito Francisco da
Rocha seria no mais que o que elle tinha paguo o qual segundo se affirma podia o dito
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seu marido levar pois não fazia mais que recolher mais que o que de sua bolsa tinha
guastado, quanto mais que o que elle nisso faria seria com concelho de letrados porque
era muito escrupuloso nas cousas de conciencia e tal que se presume não faria cousa
contra sua conciencia.
E por ser temido e devoto do serviço de Deos, por morte delle, Maria Jacome mandou
destribuir com pobres toda a sua fazenda191 temdo sobrinhas pobres a que bem podera
deixar o que não fez, como consta da certidão que se aprezenta quanto mais que em
poder de vossa merce esta o parecer de Frei Luís de Ledesma e James192 de Moraes que
dizem o que vossa merce vera.
E se cre que se nisto ouve algum escrupulo de conciencia que elle averia absolvição e
despensasão disso a qual elle Maria
Fl.171
Jacome buscara e achando a aprezentara, do que hora não sabe dar conta per ser molher
veuva e sem filhos e como tal ella não pessui o dito padroado que quando vossa merce
compelesse(sic) era justo ao padroeiro delle, pois ella como molher não contende o que
seu marido fazer quizesse e isto que aponta provara comprindo, quanto mais que vossa
merce contra ella quer algûa cousa, ella he molher veuva e nobre e tem seu juis presente
quem pode193 por demanda e protesta tudo194 o que vossa merce contra ella julguar por
nullo he de nenhum viguor e protesta ser provida diante seu juis com custas.
Acostesse esta petição ao auto da notificação e desse justa ao senhor doutor Antonio da
Rocha sucessor deste padroado e que responda com brevidade, aos quinze de Julho de
mil e quinhentos setenta e tres. Andrada.
E junta esta petição a notificação aos dezaseis dias do mes de Julho de mil e quinhentos
setenta e tres annos dei vista destes autos ao doutor Antonio da Rocha conforme ao
despacho acima, na villa de Viana, Guaspar Velloso o escrevi.
Vista o doutor Antonio da Rocha aos dezaseis
Fl.171vº
de Julho de mil e quinhentos setenta e tres
Illustre senhor
Eu o doutor Antonio da Rocha respondo a petição atras que eu sou filho de Pero Annes
de Caminha e de sua legitima molher Felipa da Rocha e o mais velho que por suas
mortes ficou o qual Pero Annes esta nomeado por padroeiro na dita Bulla e por sua
morte, conforme a Bulla, me pedira o dito padroado, diguo me pertencia o dito
padorado por assim ser filho maes velho e se meu irmão Francisco da Rocha aprezentou
no dito padroado foi defeito e sem meu consentimento e deu a isto cauza cazar eu em
Bragua e laa viver annos e por isso o dito meu irmão deitou mão do dito meu padroado
e na aprezentação que fez eu não tenho culpa e portanto não mereço pena algûa e ser
isto assim o provarei e portanto pesso que tomando vossa merce imformação do que
191
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aponto julgue o padroado ser meu e que não mereço pena algûa pois não apresentei em
o dito padroado nem a tal aprezentação dei consentimento algum e comprimento de
justiça.
Na villa de Viana aos dezasete de Julho de mil e quinhentos setenta
Fl.172
e tres annos me forão dados estes autos com a resposta asima do doutor Antonio da
Rocha, Guaspar Velloso o escrevi.
Aos dezoito dias do mes de Julho de mil e quinhentos setenta e tres annos na villa de
Viana nas pouzadas de Miguel Jacome Luna que são defronte da igreja collegiada da
dita villa, estando ahi prezente o muito reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada
visitador e conservador per appostollica “autoritate” do mosteiro do Glorioso Padre São
Bento, ahi perante elle senhor pareceo o doutor Antonio da Rocha e requereo a elle
senhor lhe mandasse preguntar tres ou quatro testemunhas ou as que forem necessarias
pella resposta que elle doutor dera na petição, que sua cunhada Maria Jacome fizera a
elle senhor, as quaes loguo aprezentava e o dito senhor lhe mandou que as aprezentasse
e eu Guaspar Velloso escrivão da visitação que ho escrevi.
E loguo no dito dia mes e anno na sobreditas pouzadas forão preguntadas as
testemunhas ao diante escriptas, Guaspar Velloso o escrevi.
Lopo de Medeiros vezinho e morador na dita villa de Viana testemunha jurada aos
Sanctos Evangelhos e
Fl.172vº
perguntada pella petição atras que toda lhe foi lida e declarada disse elle testemunha que
he verdade que o doutor Antonio da Rocha contheudo na petição he filho maes velho
dos machos de Pero Annes de Caminha e de Felipa da Rocha ja defunctos e que elle
testemunha sabe que o pai do dito doutor era padroeiro do mosteiro de São Bento e que
isto sabia por elle testemunha ver o treslado da Bulla dos ditos padroeiros do dito
mosteiro onde vio o dito pai do doutor estar nomeado por padroeiro do dito mosteiro
antre os maes padroeiros e disse mais elle testemunha que era cousa notoria socederem
os filhos maes velhos195 nos ditos padroados per fallecimento dos ditos seus paes por
onde esta certo ser o dito doutor Antonio da Rocha erdeiro do padroado de seu pai que
Deos aja, por ser o filho mais velho como he e diz em sua petição e disse mais elle
testemunha que era verdade que o dito doutor cazara em Bragua e la vivera alguns
annos e que despois do fallecimento de seu pai veio morar a esta villa a parecer delle
testemunha e que isto he o que elle testemunha sabe da petição e al não disse e do
custume disse nada
Fl.173
e asinou com ho senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão da visitação o escrevi, Lopo
de Medeiros, Dioguo de Paiva d’Andrada.
Saibão quantos estes instromento dado por mandado e autoridade de justiça como ho
treslado de hûa petição e testemunha por ella preguntadas virem, que no anno do
195
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nacimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil e quinhentos e setenta e tres annos aos
vinte e sete dias do mes de Julho em esta notavel villa de Viana e foz de Lima, estando
em suas pouzadas o lecenceado Ciprião de Figueiredo de Vasconcellos, Juis de Fora
com alçada na dita villa e seu termo por elRei nosso senhor, perante elle senhor, diguo
por ante elle juis pareceo o doutor Antonio da Rocha morador na dita villa e ao dito juis
aprezentou hûa petição por escripto que ao diante vai, a qual o dito juis tomou em suas
mãos e vio e leo e justa e lida por elle pos loguo nas costas della hum desembarguo por
sua mão feito e assinado em que manda preguntar testemunhas pello contheudo na dita
petição e passar instromento ao supplicante a qual petição e despacho do dito juis he
todo segundo pos outro despacho, diguo outro
Fl.173vº
tal como se ao diante segue, Blathasar da Rocha Vilarinho taballião isto escrevi.
Senhor
Diz o doutor Antonio da Rocha que elle he o filho maes velho que fiquou por
fallecimento de Pero Annes de Caminha e de sua legitima molher Felipa da Rocha e o
supplicante cazou em Bragua onde viveo annos e na criação e Bulla do mosteiro de São
Bento concedida por sua Sanctidade esta concedido que o padroado que o tem no dito
mosteiro por morte do padroeiro nomeado na dita Bulla, soceda o filho maes velho e
por quanto o pai do supplicante esta nomeado na dita Bulla por padroeiro do dito
mosteiro e ha mais de vinte annos que he morto, pello que ao supplicante pertence da
morte do dito seu pai o dito padroado por assim ser filho maes velho e aver annos que
vive nesta villa de Viana onde o supplicante tem seu domisillio e porque tem
necessidade de fazer certo do assima apontado. Pede que por o contheudo nesta petição
vossa merce lhe mande preguntar às testemunhas que aprezentar e com seus ditos lhe
mande passar hum instromento em modo que faça feee no que B.J(I).M196
Fl.174
Preguntesse às testemunhas que o supplicante aprezentar pello contheudo em esta
petição e com seus ditos se lhe passe o instromento que pede com delcaração que
avendo outro erdeiro que pretenda o direito neste padroado lho não impida este
instromento. Vasconcellos.
E posto o dito despacho acima como dito he loguo no primeiro dia o dito lecenceado
Siprião de Figueiredo juis, comiguo taballião, preguntou às testemunhas ao diante
seguintes que nos pos o dito doutor Antonio da Rocha supplicante forão aprezentadas e
seus ditos e testemunhos são os seguintes, Balthasar da Rocha Villarinho taballião este
escrevi.
Francisco Pirez de Caminha morador nesta villa de Viana testemunha jurada aos
Sanctos Evangelhos que lhe por o dito juis forão dados e preguntado pellos custumes e
cousas que lhe pertencem disse que era primo com o supplicante, filhos de irmãos e dos
custumes al não disse.
Preguntado elle testemunha pello contheudo na dita petição que lhe foi lida e declarada
disse elle testemunha que era verdade que elle conhecia ao supplicante o qual era filho
legitimo de Pedro Annes de Caminha e
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Fl.174vº
e de sua molher legitima Felipa da Rocha o qual supplicante era o filho maes velho dos
sobreditos e foi cazado em Bragua onde viveo alguns annos e quanto a criação e Bulla
do mosteiro de São Bento porque estava concedido que o padroado dos que o tem no
dito mosteiro por morte do padroeiro nomeado na197 dita Bulla socedera o filho maes
velho, que pella Bulla se vera a que se reportava e que o dito Pedro Annes de Caminha
pai do supplicante nomeado na dita Bulla por padroeiro do dito mosteiro era fallecido
da vida prezente ha maes de vinte annos, pello qual deve de pertencer ao dito
supplicante, diguo o dito padroado ao supplicante, por ser o filho maes velho o qual ha
muitos annos que he morador nesta villa de Viana e isto sabia elle testemunha por a ver
por seus olhos e conhecer a todos muito bem e ser notorio e assinou com o senhor juis e
al não disse, Balthasar da Rocha Villarinho taballião esto escrevi.
Antonio Lopez da Piedade cidadão da cidade do Porto morador na dita villa testemunha
ajuramentado aos Sanctos Evangelhos que lhe por o dito juis forão dados e preguntado
pellos custumes e cousas que lhe pertende disse nichil.
Fl.175
Preguntado elle testemunha pello contheudo na dita petição que lhe foi lida e declarada
disse elle testemunha que elle conhecia muito bem ao doutor Antonio da Rocha
supplicante o qual era filho legitimo de Pedro Annes de Caminha e de sua legitima
molher Felipa da Rocha ja defunctos e sabe elle testemunha que elle supplicante era o
filho maes velho do dito Pedro Annes de Caminha e da dita sua molher Felipa da Rocha
e cazou na cidade de Bragua onde viveo alguns annos e que quanto era a criação e Bulla
do dito mosteiro de São Bento porque estava concedido que o padroado dos que o tem
no dito mosteiro por morte do padroeiro nomeado na dita Bulla, que soceder no filho
maes velho, que pella Bulla se podia ver a que se reportava e que era verdade que o dito
Pedro Annes de Caminha pai do supplicante era fallecido da vida prezente ha maes de
vinte annos, pello que devia pertencer o dito padroado ao dito doutor Antonio da Rocha
supplicante por ser o filho maes velho e ha muitos annos que vive nesta villa e nella he
vezinho e morador e visto não avia duvida e era notorio e al não disse e o assinou aqui
com ho juiz, Balthasar da Rocha Vilarinho,
Fl.175vº
taballião que esto escrevi.
Guarcia da Rocha cavalleiro fidalguo morador nesta villa de Viana testemunha
ajuramentado aos Sanctos Evangelhos que lhe por o dito juiz forão dados e preguntado
pellos custumes e cousas que lhe pertencem disse que era parente do supplicante dentro
no quarto grao e dos custumes al não disse.
Preguntado elle testemunha pello contheudo na dita petição que lhe foi lida e declarada
disse elle testemunha que elle conhecia muito bem ao doutor Antonio da Rocha
supplicante o qual era filho maes velho de Pedro Annes da Caminha e de sua legitima
molher Fellipa da Rocha ja defunctos, moradores que forão nesta villa de Viana o qual
supplicante cazou na cidade de Bragua onde morou alguns annos e que quanto era a
criação e Bulla do dito mosteiro de São Bento, porque estava concedido que o padroado
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dos que o tem no dito mosteiro por morte do dito, diguo do padroeiro nomeado na dita
Bulla, socede no maes velho como pella Bulla se podia ver a que se reportava e que era
verdade que o dito Pero Annes de Caminha pai do supplicante
Fl.176
ha maes de vinte annos que he fallecido da vida prezente, porque pertencia o dito
padroado ao supplicante por ser o filho maes velho e ha muito annos que vive nesta
villa de Viana e isto era notorio e sem duvida e al não disse e assinou aqui com o juiz,
Balthasar da Rocha Vilarinho taballião esto escrevi.
Item- Bento Roiz Maciel taballião nesta villa de Viana testemunha ajuramentada aos
Sanctos Evangelhos que lhe por o dito juiz forão dados e preguntado pellos custumes e
cousas que lhe pertencem disse nada.
Item- preguntado elle testemunha pello contheudo na dita petição que lhe foi lida e
dclarada disse elle testemunha que elle conhecia muito bem ao supplicante o qual era
filho legitimo de Pedro Annes de Caminha que esta em gloria e era seu filho maes velho
e sabia que fora cazado em Bragua onde viveo alguns annos e por ser o supplicante filho
maes velho do dito Pedro Annes e de sua legitima molher Fellipa da Rocha 198 e
pertencia o padroado do mosteiro de São Bento sito nesta villa de Viana o qual Pedro
Annes de Caminha pai delle supplicante avia maes de
Fl.176vº
vinte annos que era fallecido da vida prezente e elle supplicante199 a certos annos que
vive nesta villa com sua molher e filhos e famillia e isto sabia por ser vezinho e morador
nesta villa de Viana e o ver por seus olhos e conhece todos muito bem e al não disse e
assinou aqui com o juis, Balthasar da Rocha Vilarinho taballião esto escrevi.
As quaes testemunhas assim aprezentadas como dito he o dito doutor Antonio da Rocha
supplicante disse que por hora não queria dar maes testemunhas que com o theor destas
lhe dessem e passassem seu instromento e o dito juiz lhe mandou dar e passar,
testemunhas que estando prezentes Manoel Paz Bravo e João Maciel moradores nesta
villa de Viana e outros e eu taballião diguo e eu Blathasar da Rocha Vilarinho taballião
esto escrevi.
O qual instromento eu Balthasar da Rocha Vilarinho taballião publico e judicial em esta
notavel villa de Viana foz de Lima e seu termo por elRei nosso senhor, fiz tresladar e
tirando publico original que em meu poder fica hum,
Fl.177
fiel escrivão per autoridade que de sua alteza pera ello tenho e vai em sinco folhas com
esta sem borradura nem entrelinha que duvida faça e este como escrivão consertei com
ho taballiam, testemunhas abaixo nomeadas, diguo taballião abaixo nomeado e assinado
e por verdade este escrevi e aqui meu publico sinal fiz que tal he paguou o escrivão
nada, concertado comiguo taballião Paulo de Barros Velho.
Aos trinta dias do mes de Julho de mil e quinhentos setenta e tres annos na cidade de
Bragua nas pouzadas do muito reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada
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arcediaguo do Couto na Sancta See da dita cidade, juiz e conservador do mosteiro do
Glorioso Padre São Bento da villa de Viana, per autoridade appostollica ellecto e
deputado pellos muito magnificos senhores padroeiros do dito mosteiro, estando ahi elle
dito senhor prezente per elle me foi dado a mim escrivão este instromento mandando me
o ajuntasse a este auto como juntei e lho fizesse concluso, Guaspar Velloso escrivão da
visitação o escrevi.
Da notificação que se fez a Martim
Fl.177vº
Barbosa padroeiro do mosteiro de São Bento
Aos onze dias do mes de Julho de mil e quinhentos setenta e tres annos na villa de
Viana nas pouzadas de Miguel Jacome Luna que são diante da igreja collegiada da dita
villa, estando200 ahi prezente o muito reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada
arcediaguo do Couto na Sancta See de Bragua, visitador e conservador “autoritate”
appostollica do mosteiro do Glorioso padre São Bento sito no arrabalde da dita villa
ellecto e deputado pellos muito magnificos senhores padroeiros do dito mosteiro,
perante elle dito senhor pareceo Martim Barbosa hum dos padroeiros do dito mosteiro a
quem o dito senhor disse e mandou que por quanto elle dito senhor na imquirição que
nesta dita villa estando no acto da visitação do dito mosteiro, tinha tirado de certas
cousas achava a elle dito Martim Barbosa comprehendido que vendera hûa aprezentação
sua que vendera, diguo sua primeira que tinha no dito mosteiro por bem de seu
padroado a hûa filha de Nuno Vaz Boto e de Anna da Rocha sua molher e prima delle
testemunha o notificava e avia por notificado e mandava que dentro em tres dias se
purguasse disto que contra elle se dizia
Fl.178
ou mostrasse o como podia fazer a tal venda sendo de cousa espiritual, sob penna que
não o fazendo assim e passado o dito termo procederia no cazo como fosse justiça e ho
julguaria sumaria e finalmente e que pera os maes procedimentos avia esta admoestação
e notificação perfeita como dito he e elle dito Martim Barbosa se ouve por notificado
como estado e disse que sendo o visitador deste mosteiro, diguo sendo visitador deste
mosteiro de São Bento, Dom Andre de Noronha bispo que hora he de Portalegre disse
publicamente, segundo por esta villa se soou porque elle testemunha lho não ouvira, que
bem podião os padroeiros do dito mosteiro levarem por aprezentar freiras nos seus
luguares o dinheiro201 que conforme a Bulla derão na fundação deste mosteiro e que
elle Martim Barbosa confiado nisto e avendo o por licito levara os sessenta mil reis que
tinha dado aos padroeiros do dito mosteiro comforme a dita Bulla por aprezentar na sua
primeira aprezentação a filha do dito Nuno Vaz e de Anna da Rocha sua molher, que se
hora chama Gratia de Sancta Maria e que tinha maes que dizer que isto, diguo e que em
sua defeza elle dito Martim Barbosa não tinha maes que dizer que isto mas que se
Fl.178vº
se elle o não podia fazer com boa conciencia estava prestes pera comprir todo o que for
obriguado, protestando que ate aguora estivera com boa fee e que disto que diz que
Dom Andre de Noronha disera visitando este convento, aprezentaria testemunhas dentro
no dito termo o que elle dito senhor lhe mandou assim o fizesse sem embarguo da
resposta que dava como acima fica dito, dentro do dito termo sob a dita pena e elle dito
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Martim Barbosa assim o disse e se tornou aver por notificado e amoestado e por
verdade assinou aqui com ho senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão desta visitação
o escrevi, Martim Barbosa, Dioguo de Paiva d’Andrada.
Na cidade de Bragua ao primeiro dia do mes d’Aguosto de mil e quinhentos setenta e
tres annos fiz esta notificação conclusa ao senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão da
visitação ho escrevi.
Concluso ao senhor visitador ao primeiro d’Aguosto de mil e quinhentos e setenta e
tres.
Auto da notificação que ho reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada visitador e
conservador
Fl.179
“autoritate” appostollica do mosteiro do Glorioso Padre São Bento fez a Bento do
Reguo como erdeiro dos padroeiros de seu pai Miguel do Reguo que aja gloria, que no
dito mosteiro tem
Escrivão Guaspar Velloso
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil e quinhentos setenta e tres
annos aos quatorze dis do mes de Julho do dito anno na muito notavel villa de Viana e
foz de Lima, nas pouzadas de Miguel Jacome Luna que são defronte da igreja
collegiada da dita villa, estando ahi prezente o muito reverendo senhor Dioguo de Paiva
d’Andrada arcediaguo do Couto na Sancta See de Bragua, visitador e conservador
“autoritate” appostollica do mosteiro do Glorioso padre São Bento que he sito no
arrabalde da dita villa, ellecto e deputado pellos muito magnificos senhores padroeiros
do dito mosteiro, perante elle dito senhor pareceo Bento do Reguo filho que ficou de
Miguel do Reguo que Deos aja, hum dos padroeiros do dito mosteiro a quem o dito
senhor visitador disse e mandou que por quanto elle dito senhor na imquirição
Fl.179vº
que nesta dita villa estando, continuando o acto da visitação do dito mosteiro tinha
tirado de certas cousas ao dito mosteiro e convento pertencentes, o dava ao dito seu pai
Miguel do Reguo que Deos aja comprehendido hûa de tres aprezentações que tinha no
dito mosteiro per bem de seu padroado a Antonio Barbosa d’Aborim que Deos aja, por
certo dinheiro e ho notificava a elle Bento do Reguo como erdeiro que ficou do dito seu
pai e avia por notificado e mandava que dentro em tres dias como tal erdeiro que era se
purguasse disto que contra elle se dizia ou mostrasse o como podia fazer a tal venda
sendo de cousa espiritual, sob pena que não fazendo assim e passado o dito termo
procederia no cazo como fosse justiça e o julguaria sumaria e finalmente e que pera os
maes procedimentos avia esta amoestação e notificação por feita como dito he e elle
dito Bento do Reguo se ouve por amoestado e notificado e respondeo elle dito Bento do
Reguo que seu pai Miguel do Reguo estando prezo no Limoeiro de Lisboa, indo visitar
Guaspar Malheiro lhe pedira pera hûa sobrinha sua do dito Guaspar Malheiro
Fl.180
hûa das aprezentações que elle Miguel do Reguo no dito mosteiro tinha, ao que o dito
seu pai respondera que não tamsomente a que lhe pedia mas todas as tres sendo disso
servido o que o dito Guaspar Malheiro aceitara sem nunhum interesse de dinheiro nem

685

de cousa que o valesse nem antre elles Guaspar Malheiro e Miguel do Reguo não
ouvera nenhum contrato tacito nem expresso, por onde lhe desse algum interesse pella
propria aprezentação antes lho deu tam gratiosamente202, que vindo o dito Guaspar
Malheiro de Lisboa pera caa o fora visitar e vendo elle dito seu pai que o dito Guaspar
Malheiro se esquesia do que lhe tinha dado lhe disera que ja que se não alembrava do
que lhe tinha prometido tomasse aquelle assinado e com elle aprezentasse sua sobrinha
ou quem quer que elle Guaspar Malheiro, sem ainda com isto lhe dar nem prometer
cousa algûa, por onde o que se delle ou de seu pai dizia não era assim, o que queria
provar por testemunhas, pello que pedia a elle senhor lhe mandasse tomar o titullo,
diguo o testemunho do dito Guaspar Malheiro a villa de Ponte de Lima onde he
morador
Fl.180vº
e outras algûas que aprezentar e necessarias lhe forem e o senhor visitador o mandou
todo assim escrever e que sem embarguo de sua resposta satisfizesse dentro no dito
termo e assinou aqui com o senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão da visitação o
escrevi, não assinou somente o visitador sobredito o escrevi Dioguo de Paiva
d’Andrada.
Dioguo de Paiva d’Andrada arcediaguo do Couto na Sancta See de Bragua e visitador e
conservador “autoritate” appostollica do convento do Glorioso Sam Bento nesta villa de
Viana, cometo ao padre Guaspar Velloso escrivão da dita visitação que possa imquirir a
Guaspar Malheiro morador em Ponte de Lima, sobre aprezentação que Miguel do
Reguo ja defuncto padroeiro em tres luguares do convento de São Bento fez a hûa filha
de Antonio Barbosa d’Aborim freira no dito convento e sobre o dinheiro que dizem que
pella tal aprezentação fez e dar lhe juramento e por o seu testemunho, em autos de
maneira que faça fee em toda a parte, em Viana quatorze de Julho de mil e quinhentos
setenta e sete Dioguo de Paiva d’Andrada.
Fl.181
Aos onze dias do mes de Julho de mil e quinhentos setenta e tres annos nas pouzadas de
Guaspar Malheiro Marinho juiz pella ordenação na villa de Ponte de Lima e cavalleiro
fidalguo da caza de elRei nosso senhor, onde eu escrivão cheguei a requerimento de
Bento do Reguo morador na villa de Viana, pera que conforme a commissão atras
escripta do muito reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada arcediaguo do Couto na
Sancta See de Bragua, visitador e conservador “autoritate” appostollica do mosteiro do
Glorioso padre São Bento, tomar o testemunho do dito Guaspar Malheiro Marinho pera
bem de sua justiça do dito Bento do Reguo sobre hûa aprezentação que seu pai delle
Bento do Reguo vendera a Antonio Barbosa d’Aborim por certo dinheiro o qual
testemunho he o seguinte e declaro que o dito Guaspar Malheiro he morador na villa de
Ponte de Lima e suas pouzadas sitas na rua de São João da dita villa, Guaspar Velloso
escrivão da visitação ho escrevi.
Guaspar Malheiro Marinho cavalleiro
Fl.181vº
fidalguo da caza de elRei nosso senhor juis pella ordenação na dita villa de Ponte de
Lima testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos em que pos sua mão e lhe forão dados
202
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por mim escrivão conforme a comissão acima, disse elle testemunha quanto a resposta
de Bento do Reguo que respondeo na notificação que feita lhe foi e atras fica escripta
que toda lhe foi lida e declarada, disse elle testemunha que he verdade que andando elle
na Corte servindo elRei nosso senhor, Miguel do Reguo por ser seu parente lhe disera a
elle testemunha a elle Miguel do Reguo que pois tinha padroados no mesmo mosteiro,
diguo no mosteiro de São Bento de Viana, em que podia aprezentar algûas molheres
pera freiras, fiz essa merce a elle testemunha de hum delles pera poder aprezentar nella
hûa sobrinha sua, delle testemunha, filha de hûa irmão delle testemunha e que vindo da
Corte elle testemunha dando-lhe Miguel do Reguo hûa commissão pera isso e trazendo
a a elle testemunha per hum assinado seu de Miguel do Reguo em que lhe dava poder
pera poder aprezentar quem elle testemunha quizesse he
Fl.182
que despois de chaguado qua elle testemunha à villa de Viana, sabendo seu sogro e
sogra delle testemunha disto, lhe pedirão que ja que Miguel do Reguo lhe tinha feito
aquella commissão lhe aprezentasse naquelle luguar hûa sua filha delle seu sogro e
sogra per nome Lianor de Sanctiaguo203 que hora he freira no dito luguar o qual elle
testemunha concedeo ao dito seu sogro e sogra pera a dita filha. Perguntado elle
testemunha se por isso dera algum interesse ao dito Miguel do Reguo disse que a
prezente que isto lhe socedeo ao dito Miguel do Reguo lhe não dera nada em dinheiro
nem outra cousa algûa nem se lembrava elle testemunha que lhe prometesse nem desse
esperança de por isso lhe dar algûa cousa somente se reportava ao escripto da
commissão que o dito Miguel do Reguo lhe fizera de que lhe não lembrava aguora o
theor delle por aver muito tempo que fora mais do que dito tem o qual escripto lhe
parecia a elle testemunha que deve de estar no cartorio ou livro das aprezentações dos
ditos padroados ou no mosteiro ou por, diguo porque por virtude delle se recebeo no
dito mosteiro
Fl.182vº
a dita Lianor de Sanctiaguo sua cunhada pello que lhe parece que estara na dita caza o
tal papel, que he verdade que o dito Miguel do Reguo lhe deu esta aprezentação tão
livremente e gratiosamente por que quando lho pedio atee o tempo que lhe deu o
assinado se passarião maes de quinze dias que não lembrava a elle testemunha fallar ja
nisso senão quando o dito Miguel do Reguo tornando elle testemunha a visitallo e
despedirsse delle lhe disera o dito Miguel do Reguo ja que lhe não lembra ho em quem
e fallou acerca do padroado, tome este papel que he a commissão que lhe dou pera por
ella poder aprezentar quem quizer em hum dos seus padroados e que lhe pesava de não
ser outra cousa maior pera poder servir a elle testemunha com isso
e perguntado elle testemunha pello referimento(sic) de Lianor de Sanctiaguo freira no
convento de Viana em que foi referido, disse elle testemunha fora o terceiro mas que de
nenhum modo de dinheiro era lembrado que se desse ao dito Miguel do Reguo e que de
todo o maes que lido e declarado lhe foi não sabia maes cousa algûa somente
reportarsse ao escrito do dito Miguel do Reguo como dito tem e
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Fl.183
al não disse e do custume que era parente dentro no quarto grao do dito Bento do Reguo
e assinou aqui comiguo escrivão da visitação o escrevi, Guaspar Velloso, Guaspar
Malheiro Marinho.
Aos dezaseis dias do mes de Julho de mil e quinhentos setenta e tres annos na villa de
Viana nas pouzadas de Miguel Jacome Luna que são defronte da igreja collegiada da
dita villa, ahi perante o senhor visitador forão tomadas as testemunhas seguintes,
Guaspar Velloso escrivão da visitação o escrevi.
Rui Guonçalvez <vinhateiro>204 morador nesta villa de Viana testemunha a quem o
senhor visitador deu juramento dos Sanctos Evangelhos e perguntado pella resposta de
Bento do Reguo dada na notificação que feita lhe foi, que toda lhe foi lida e declarada
disse elle testemunha que do que lido lhe foi não sabia maes que ouvir dizer a Guaspar
Malheiro morador em Ponte de Lima, que Miguel do Reguo pai de Bento do Reguo lhe
dera em Lisboa hûa aprezentação de tres que tinha no mosteiro de São Bento, pera hûa
sua sobrinha e que despois vindo pera
Fl.183vº
esta terra, seu sogro e sogra lhe pedira que lhe quizesse aprezentar hûa filha cunhada
delle Guaspar Malheiro o qual elle Guaspar Malheiro fizera e aprezentara hûa sua
cunhada e que elle testemunha não sabia o nome e deixara de aprezentar sua sobrinha
pera quem a pedira e que o dito Miguel do Reguo lhe dera sem por isso lhe dar nem
prometer cousa algûa nem com elle fizera contrato nenhum sobre a dita aprezentação e
que isto he o que elle testemunha sabe somente e al não disse e do custume nada e
assinou com o senhor visitador, Guaspar Velloso escrivão da visitação o escrevi, Rui
Guonçalvez, Dioguo de Paiva d’Andrada.
Pero Fernandez marcante(sic)205 morador nesta villa de Viana testemunha jurada aos
Sanctos Evangelhos e perguntada pello contheudo na resposta de Bento do Reguo disse
que elle testemunha não sabia maes que ouvir dizer a Guaspar Malheiro em practica
affirmando o com juramento que Miguel do Reguo estando prezo no Limoeiro de
Lisboa lhe dera hûa das aprezentações que tinha no mosteiro de São Bento desta villa,
pera quem quizesse, sem por206 isso lhe levar nenhum interesse
Fl.184
he que atee aquella hora lhe não tinha dado nada o qual elle testemunha lhe ouvira dizer
ontem que forão quinze d’este mes de Julho na qual aprezentação aprezentou elle
Guaspar Malheiro hûa sua cunhada, filha de seu sogro Antonio Barbosa d’Aborim e al
não disse nem do custume e assinou com o senhor visitador, Guaspar Velloso ho escrevi
Pero Fernandez, Dioguo de Paiva d’Andrada.
Aos dezoito dias do mes de Julho de mil e quinhentos setenta e tres annos na muito
notavel villa de Viana e foz de Lima, nas pouzadas de Ines Correa dona veuva, molher
que ficou de Guaspar Barbosa Aranha, que são no Campo do Forno onde eu escrivão fui
a requerimento de Bento do Reguo pera tomar o testemunho da dita Ines Correa pera o
qual o senhor visitador me mandou e cometeo a emqueresse e lhe desse juramento e
204
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puzesse em auto de maneira que fizesse fee o que tudo eu escrivão assim fiz em
comprimento de seu mandado, Guaspar Velloso escrivão da visitação o escrevi, Dioguo
de Paiva d’Andrada.
Ines Correa dona veuva, molher que foi de Guaspar Barbosa Aranha que Deos aja,
testemunha jurada aos Sanctos Evangelhos que lhe forão dados por mim escrivão como
acima fica dito e perguntada pella resposta de Bento do Reguo que feita lhe foi na
notificação que
Fl.184vº
toda lhe foi lida e declarada a ella testemunha disse que era verdade que ella testemunha
ouvio dizer a Guaspar Malheiro morador em Ponte de Lima ao tempo que veio da Corte
que Miguel do Reguo lhe dera hûa das aprezentações de tres que tinha no mosteiro de
São Bento de graça sem interesse algum, perguntada ella testemunha se o dito Guaspar
Malheiro lhe prometera ou lhe dera esperança de por isso lhe dar algûa cousa e lho
satisfazer ao diante, disse que nenhua cousa lhe prometera nem dera esperança disso
Guaspar Malheiro ao dito Miguel do Reguo por o dito Miguel do Reguo ser de nobre
condição per a todos os seus parentes e que assim ho ouvira ao dito Guaspar Malheiro e
que quando o dito Miguel do Reguo lhe dera esta aprezentação fora pera hûa sobrinha
do dito Guaspar Malheiro a qual se fallecera e elle aprezentara hûa sua cunhada que
hora he freira no dito luguar.
Disse maes ella testemunha que tambem ouvio dizer a Miguel do Reguo, ao tempo que
veio de Lisboa, que dera aquella aprezentação a Guaspar Malheiro pera hûa sua
sobrinha, de graça e que ella testemunha sabe que elle não avia de levar nenhûa cousa a
Guaspar Malheiro pella dita aprezentação porque tambem elle Miguel do Reguo
Fl.185
cometera por vezes a ella testemunha que tomasse hûa aprezentação e aprezentasse hûa
filha nella e que não somente a cometia com hûa mas com todas as tres aprezentações
por onde ella testemunha tem pera si que elle dito Miguel do Reguo não podia levar
nem pedir cousa algûa ao dito Guaspar Malheiro e que de todo isto he o que sabe e al
não disse e ao custume disse que era muito parenta do dito Miguel do Reguo e seu
marido della testemunha ser primo com irmão delle Miguel do Reguo e por não saber
assinar roguou a mim escrivão assinasse por ella como assinei, Guaspar Velloso
escrivão da visitação o escrevi, Guaspar Velloso.
E tomadas as testemunhas atras escriptas e o dito Bento do Reguo dizer não queria dar
maes, o senhor visitador mandou lhe fizesse este auto concluso, Guaspar Velloso
escrivão da visitação o escrevi.
Concluso ao senhor visitador em Bragua ao primeiro d’Aguosto de mil e quinhemtos
setenta e tres.
Da notificação que fez o senhor visitador a Afonso de Barros Reguo
Aos doze dias do mes de Julho de mil e quinhentos setenta e tres annos na muito notavel
villa de Viana foz de Lima nas

689

Fl.185vº
pouzadas de Miguel Jacome Luna que são diante da igreja collegiada da dita villa,
estando ahi prezente o muito reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada arcediaguo
do Couto na Sancta See de Bragua, visitador “autoritate” appostollica do mosteiro do
Glorioso padre São Bento que he sito no arrabalde da dita villa, ellecto e deputado
pellos muito magnificos senhores padroeiros do dito mosteiro, perante elle dito senhor
pareceo Afonso de Barros Reguo hum dos padroeiros do dito mosteiro a quem o dito
senhor visitador disse e mandou que por quanto elle dito senhor na imquirição que nesta
dita villa estando no acto da visitação do dito207 mosteiro, tinha tirado de certas cousas
ao dito mosteiro e convento pertencentes achava a elle dito Afonso de Barros Reguo
comprehendido que vendera a segunda aprezentação de duas que tinha no dito mosteiro
per bem de seu padroado a Isabel de Barros, molher de Guonçalo Estevez e ho
notificava e avia por notificado e mandava que dentro em tres dias se purguasse disso
que contra elle se dizia ou mostrasse o como podia fazer a tal venda sendo de cousa
espiritual, sob pena que não o fazendo assim e passado o dito termo procederia no cazo
como fosse justiça e o julguaria sumaria e finalmente e que pera os
Fl.186
maes procedimentos avia esta admoestação e notificação por feita, como dito he e elle
dito Afonso de Barros Reguo respondeo que elle não vendera a tal aprezentação nem
essa fora sua intenção, mas que aprezentara nella hûa sua prima segunda, filha de Isabel
de Barros veuva, prima com irmão de sua mai a qual lhe dera por isso sincoenta e sinco
mil reis menos daquillo que comummente na terra se cuidava que se podia levar pellas
taes aprezentações por quanto assim elle como os maes padroeiros cuidavão que bem
podião com boa conciencia levar os sessenta mil reis com que cada hum delles entrara
no principio conforme a Bulla, pello que elle testemunha levar o dito dinheiro foi com
boa fee na qual esteve ate guora, porque como não era letrado não era obriguado a saber
das simonias, mas que estava prestes pera comprir todo o que pera salvação de sua alma
for necessario e que acerca disto de si mesmo tinha ja dito na devassa que elle senhor
tirou e o dito senhor lhe mandou a elle dito Afonso de Barros que sem embarguo de sua
resposta elle dito Afonso de Barros satisfizesse como acima fica dito dentro do dito
termo sob a dita pena e elle Afonso de Baros assim o disse e se ouve por notificado e
admoestado como dito he e assinou com o senhor
Fl.186vº
visitador, Guaspar Velloso escrivão desta visitação o escrevi e que isto daa em resposta
e que não tem outra nenhûa que dar senão que lhe fazia crer ser licito levar este dinheiro
ellegerem ate guora visitadores letrados pera este mosteiro e não aver nenhum que ho
defendesse e que torna a dizer que achadosse por direito que o que fez era simonia
estava prestes pera comprir com sua conciencia e al não disse e assinou como dito he,
Guaspar Velloso sobredito o escrevi, Afonso de Barros, Dioguo de Paiva d’Andrada.
Da notificação que o senhor visitador fez a Lionardo d’Alpoem
Aos treze dias do mes de Julho de mil e quinhentos setenta e tres annos na muito
notavel villa de Viana foz de Lima, nas pouzadas de Miguel Jacome Luna que são
defronte da igreja collegiada da dita villa, estando ahi prezente o muito reverendo
senhor Dioguo de Paiva d’Andrada arcediaguo do Couto na Sancta See de Bragua,
207
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visitador “autoritate” appostollica do mosteiro do Glorioso Padre São Bento, ellecto e
deputado pellos muito magnificos senhores padroeiros do dito mosteiro, sito no
arrabalde da dita villa, perante elle dito senhor pareceo Lionardo d’Alpoem
Fl.187
procurador que foi de seu irmão Bernardo d’Alpoem como consta da certidão adiante,
aqui junta a quem o dito senhor disse e mandou que por quanto elle dito senhor na
imquirição que nesta dita villa estando, continuando o acto da visitação do dito mosteiro
tinha tirado de certas cousas pertencentes ao dito mosteiro e convento, achava a elle dito
Lionardo d’Alpoem comprehendido que vendera hûa segunda aprezentação como
procurador que era de seu irmão padroeiro no dito mosteiro, pera a tal venda a Dioguo
da Costa ja defuncto e lho notificava e avia por notificado e mandava que dentro em tres
dias se purguasse disto que contra elle se dizia ou mostrasse ho como podia fazer a tal
venda por seu irmão sendo de cousa espiritual, sob pena que não o fazendo assim e
passado o dito termo procederia no cazo como fosse justiça e o julguaria sumaria e
finalmente e que pera os maes procedimentos avia esta admoestação po (sic) diguo
admoestação e notificação per feita como dito he e elle dito Lionardo d’Alpoem se ouve
por notificado e admoestado e disse elle dito Lionardo d’Alpoem que he verdade que
elle tivera hûa provizão de seu irmão Bernardo d’Alpoem ja defuncto
Fl.187vº
e208 por sua commissão e pella dita procuração aprezentou na segunda aprezentação que
o dito seu irmão tinha neste dito mosteiro de São Bento, hûa filha de Dioguo da Costa e
que era verdade que por isso recebera sincoenta mil e quinhentos reis do dito Dioguo da
Costa os quaes forão entregues ao dito seu irmão, nem delles lhe não ficara nada a elle
Lionardo d’Alpoem por que não fizera maes neste neguocio que o que seu irmão lhe
emcomendara e que elle o fizera não entendendo que nisso avia simonia por ser cousa
ordinaria e custumada pellos maes padroeiros deste mosteiro, nem o dito seu irmão
Bernardo d’Alpoem saber que nisso avia a dita simonia, porque ao tempo estava daqui a
sessenta leguoas e aver muitos annos atras que residia fora desta villa porque se nisso
elles entenderão que avia simonia não fizerão o tal contrato e por que vindo aqui
tambem outros visitadores numca(sic) o defenderão sendo letrados e que como ele não
fizera nisto nada senão como procurador entende que não tem a isso nenhuão
obriguação e que se alguém a tem deve de ser Isabel d’Araujo molher que foi do dito
seu irmão defuncto comferreira209, moradora em Lisboa a Sancta Caterina de Monte
Sinae
Fl.188
que erdou o que ficou do dito seu irmão e com elle ao tempo que este dinheiro recebeo
era ja cazado, mas que se elle Lionardo d’Alpoem tem algûa obriguação de fazer nisto
algûa cousa pera descarreguo de sua conciencia e de seu irmão, que estava prestes pera
o fazer e elle dito senhor mandou a elle dito Lionardo d’Alpoem que sem embarguo de
sua resposta elle satisfizesse como acima fica dito dentro do dito termo sob a dita pena e
elle assim o disse e se tornou aver por notificado e admoestado, mas porem que não
tinha maes que responder que o que dito tem e assinou com o senhor visitador, Guaspar
Velloso escrivão desta visitação o escrevi, Lionardo d’Alpoem, Dioguo de Paiva
d’Andrada.
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Certifico eu Dioguo Barbosa da Rocha escrivão que hora são pellos senhores padroeiros
da caza do Glorioso padre São Bento sito nesta villa de Viana no arrabalde della que he
verdade que eu busquei o livro das aprezentações dos padroeiros que aprezentão em
seus padroados, no qual livro no primeiro caderno as folhas dez, hum assento feito aos
vinte e dous dias do mes d’Aguosto de mil e quinhentos e sincoenta e nove annos pello
qual consta Lionardo d’Alpoem por procuração de Bernardo d’Alpoem seu irmão que
ao tempo era padroeiro, apresentar
Fl.188vº
no dito mosteiro pella segunda aprezentação no luguar, por vaguar por fallecimento de
Francisca de Christo que fora aprezentada no dito mosteiro por Cristovão d’Alpoem que
por ser fallecido aprezentou o dito Lionardo d’Alpoem a Catrina da Asumpção filha de
Dioguo da Costa escrivão da correição e de Maria Guonçalvez sua molher ja defuncta, a
qual procuração por virtude do que fez a dita aprezentação [dizia(?)]210 ser feita por
Manoel Sardinha taballião do publico na cidade d’Elvas aos trinta dias do mes de
Dezembro do anno de sincoenta e sete annos, testemunhas em ella Pero do Couto
escrivão d’almotaçaria e Dioguo Vaz ou Reguos e que dava poder ao dito Lionardo
d’Alpoem pera poder por elle aprezentar por aquella ves qualquer pessoa que quizesse e
assim a sua mai Izabel Barbosa e ao seu irmão Amador d’Alpoem o que tudo maes
larguamente pello dito assento consta, que no dito livro esta, como delle milhor se pode
ver a que em todo me reporto e por assim passar na verdade e me mandar passar a
prezente o mui illustre senhor doutor Dioguo de Paiva arcediaguo do Couto na Sancta
See de Bragua e vizitador e conservador do dito mosteiro a passei
Fl.189
por mim feita e assinada aos doze dias de Julho de mil e quinhentos e setenta e tres
annos, Diogo Barbosa da Rocha.
Aos doze dias do mes de Julho de mil e quinhentos setenta e tres annos na muito notavel
villa de Viana foz de Lima, nas pouzadas de Miguel Jacome Luna que são defronte da
igreja collegiada da dita villa, estando ahi prezente o muito reverendo senhor Dioguo de
Paiva d’Andrada arcediaguo do Couto na Sancta See de Bragua, juis conservador
per(sic) do mosteiro e convento da villa de Viana, Glorioso padre São Bento, que he no
arrabalde da dita villa ahi211 perante elle senhor, por Dioguo Barbosa da Rocha escrivão
da caza dos padroeiros do dito mosteiro, me foi dada a mim escrivão a certidão atras a
qual o dito senhor me mandou ajuntar212, diguo a juntasse a este auto de notificação de
Lionardo d’Alpoem como ajuntei, Guaspar Velloso escrivão da visitação o escrevi e
declaro que ajuntei despois que a dita notificação foi feita porque ao tempo que esta
certidão se deu ainda não era feita sobre dito ho escrevi.
Visitação pera os muito nobres devotos mordomos e officiaes e padroeiros
Fl.189vº
do mosteiro novo de São Bento da villa de Viana.
Dioguo de Paiva d’Andrada arcediaguo do Couto na Sancta See de Bragua, visitador e
conservador “autoritate” appostollica do mosteiro do Glorioso padre São Bento da villa
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de Viana foz de Lima, a todos os que a prezente carta de visitação virem saude em
Nosso Senhor Jesu Christo que de todos he verdadeira salvação, faço saber que sendo
eu por muitas vezes roguado e requerido pellos muito nobres e devotos padroeiros do
mosteiro novo de São Bento da villa de Viana que aceiptasse a visitação delle pera
compor e detreminar alguas defferenças que antre as madres do dito convento e elles
avia acerca das obriguações que huns e outros tem conforme a Bulla da fundação do
dito mosteiro passada pella Sagrada Penitenciaria no decimo quinto anno do pontificado
do Sanctissimo Padre Paulo terceiro de glorioza memoria e escuzando me eu de aceptar
o tal carreguo por muitas e muitas justas causas que pera isso tinha, creceo tanto a
instancia que os
Fl.190
ditos padroeiros sobre isso me fizerão e os escandallos que das ditas diferenças e
duvidas de hûa e outra parte avia (as quaes por serem entre paes e filhas e com gente
relligiossa(sic) erão muito maes pera atalhar) que me obriguou o zello da charidade do
serviço de Nosso Senhor acceptar ao que atee então tinha neguado, com tal que se desse
ordem como esta minha prezente visitação fosse de maes effecto do que forão todas as
atras passadas dos outros que forão visitadores da mesma caza antes de mim, porque
effectuandosse o que por mim fosse detreminado, terião fim as queixas e contendas que
estavão movidas pella qual rezão os padroeiros e religiosas(sic) do dito convento fizerão
cada hum sua obriguação per publico notairo, porque se obriguarão a estar por tudo o
que eu detreminasse acerqua do que huns e outros erão obriguados a fazer e comprir
conforme a Bulla da fundação e conforme a direito e de não poderem appellar nem
aggravar de minha detreminação senão pera o Serenissimo Cardeal Iffante, leguado da
See Appostollica nestes reinos, de cuja detreminação se obriguarão não poderem
appellar nem aggravar, senão que naquella instancia se acabarião todas
Fl.190vº
as differenças que ao prezente antre elles avia e os ditos padroeiros jurarão a sobredita
obriguação aos Sanctos Evangelhos como do instromento que disso se passou maes
larguamente consta, feito per Guaspar Vieira cleriguo de missa e notairo appostollico na
dita villa de Viana foz de Lima, que no autos da visitação anda acortado(sic) com o qual
obriguação me pronunciei por visitador e conservador do dito mosteiro de São Bento e
mandado primeiro citar a todos os padroeiros pera hûa minha edital pera que se
achassem prezentes a visitação e nella requeressem sua justiça como consta da mesma
edital e do instromento que da affixação, diguo da affixação213 della nas portas do
mesmo mosteiro de São Bento se passou, comecei a dita visitação aos sinco dias do mes
de Julho do prezente anno de mil e quinhentos setenta e tres, celebrando primeiro hûa
missa do Glorioso Padre São Bento a mandando celebrar outra do Spiritu Sancto e pello
sumario que nella fiz assim com os padroeiros como com as relligiosas do dito convento
e com outras pessoas que do cazos podião saber, achei que se devia puer o seguinte.
Primeiramente achei que alguns dos
Fl.191
padroeiros com pouco temor de Deos e grande escandallo do povo cristão levavão
dinheiro por aprezentar religiosas no dito convento de São Bento nos lugares que
conforme a repartição e contrato e Bulla cada hum tem, huns em maior quantidade
213
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outros em menor e que os que nisso erão maes escrupulosos não levavão maes por cada
aprezentação que sessenta mil reis que he o que cada hum deu pera a fabrica do dito
convento, avendo que podião por esta via recobrar o que tinhão dado, ficando com os
seus padroados livres e enteiros, no qual posto214 que pretendão ignorantia não he tal
que os possa escuzar porque afora ser clara a simonia que se nisto comete, Dom Andre
de Noronha bispo que hora he de Portalegre, visitando o dito mosteiro no mes de Maio
de mil e quinhentos e sincoenta e sete, não somente estranhou muito os ditos contratos e
declarou por simoniacos e excomunguados as pessoas que levassem qualquer dinheiro
pollas taes aprezentações, mas os ouve por privados “ipso facto” dos padroados e direito
de aprezentar a qual visitação foi lida e publicada aos officiaes e padroeiros do dito
mosteiro per João d’Abreu Soares escrivão que então era da dita caza, aos vinte e oito
dias do mes de Junho
Fl.191vº
de mil e quinhentos e sincoenta e sete annos e despois achando o doutor Andre Ferreira
Viguario Geral nesta Corte e arcebispado de Bragua, visitador também e conservador do
dito mosteiro de São Bento na visitação que fez no mes de Abril no anno de mil e
quinhentos e setenta, diguo e sessenta, que as sobreditas aprezentações de freiras per
dinheiro não cessavão, os tornou a amoestar e declarou estarem escomunguados todos
os que os taes contratos tinhão feito, he como bom pastor os amoestou que provessem
as suas conciencias e as das relligiosas que por semelhante simonia erão aprezentadas o
que tudo não bastando, nem avendo na continuação das ditas simonias nenhûa emenda o
proprio doctor Andre Ferreira na vizitação que fez ao dito convento, diguo do sobredito
convento no mes d’Aguosto do anno de mil e quinhentos e sessenta e tres declarou por
simoniacos os que taes contratos tinhão feito e obriguados a restituir tudo o que pellas
taes aprezentações tinhão levado, posto que não fosse maes que os sessenta mil reis que
cada hum dos padroeiros dera em dote pera a fundação do dito convento. E mandou aos
mordomos e officiaes que ao tal tempo erão na dita caza, sob penna de excomunhão que
citassem perante elle todas as pessoas que as taes
Fl.192
simonias tinhão cometido pera os obriguar a restituir tudo o que tinhão levado e
proceder contra ellas, ha privação das aprezentações de que mal uzarão o que pellos
ditos officiaes não somente não foi comprido, mas pella visitação que eu hora fiz consta
ser tam comum e ordinario venderem se estas aprezentações como se forão erdades e
bens profanos e patrimonio, com grandissimo dano do dito convento espiritual e
temporal e escandallo de todo o povo cristão e que alem disto fizerão tam pouco cazo de
todas as admoestações dos visitadores passados, que nenhum dos culpados nas ditas
simonias teve cuidado de alcançar recurso de sua Sanctidade nem de quem pera isso
tenha poder, o que tudo visto e como se prova dos autos da visitação que fiz e da
confição das maes das partes que Martim Barboza vendeo a primeira aprezentação sua a
João Maciel por preço de sessenta mil reis e que Afonso de Barros Reguo vendeo o
luguar de hûa filha que no dito convento lhe falleceo, a Isabel Barbosa veuva, por preço
de setenta e sinco mil reis dos quaes se derão vinte ao convento por ser segunda
aprezentação e que Guastão Velho vendeo as duas aprezentações que tem hûa a Bastião
Guonçalvez da India por maes de cem mil reis e outra a Antonio da Rocha escrivão que
foi
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Fl.192 vº
da alfandegua na dita villa de Viana, por preço de sessenta e sinco mil e quinhentos reis
e que Antonio d’Araujo vendeo outra a Ines Guartia veuva, por preço de setenta e sete
mil reis dos quaes recebeo sessenta per hûa escriptura publica e que Guartia da Rocha ja
defuncta vendeo outra a Rodriguo Afonso Fagundez por preço de sessenta mil reis e que
Izabel Barbosa molher que foi de Cristovão d’Alpoem e Lionardo d’Alpoem seu filho
como procuradores do lecenceado Bernardo d’Alpoem venderão outra a Dioguo da
Costa por setenta mil e quinhentos reis de que se derão vinte mil ao mosteiro por ser
segunda aprezentação e Francisco Cazado levou a seu sogro Dioguo da Cunha vinte mil
reis por aprezentar hûa filha sua no dito convento de São Bento, paguando os o dito
Dioguo da Cunha por quanto os devia o dito Francisco Cazado ainda dos sessenta que
era obriguado a paguar pera a fundação do dito mosteiro e que Miguel do Reguo de tres
aprezentações que tinha em hûa dellas aprezentou hûa filha de Antonio Barbosa
d’Aborim por sessenta mil reis e que Dioguo da Rocha defuncto 215 deu a sua primeira
aprezentação em dote a sua filha quando a cazou com Vicente Guonçalvez, o qual a
vendeo despois de sua morte a Pero Barbosa por sessenta mil reis e que Francisco da
Rocha Caminha vendeo a sua primeira aprezentação a Balthasar da Rocha Oliveira por
sessenta mil reis e que
Fl.193
Jorge da Cunha Juis dos Feitos de elRei nosso senhor aprezentou a filha de Dioguo
Barbosa Rocha seu cunhado por sessenta mil reis dos quaes paguou por elle ao dito
convento de São Bento trinta e tres ou trinta e quatro mil reis que ainda lhe devia dos
sessenta mil que conforme ao contrato era obriguado a dar pera a fundação do dito
mosteiro e lhe tornou vinte e seis ou sete que odito Jorge da Cunha tinha dado e que
Afonso de Barros Bacellar ja defuncto vendeo outra aprezentação a Dominguos Barbosa
por sessenta mil e que Cosme de Souza vendeo duas aprezentações que tem, hûa a
Dominguos Barbosa e outra a Pero Barbosa Pereira pollo preço de setenta mil reis cada
hûa de que restituiu vinte mil reis ao dito convento e visto outro si como a maior parte
das sobreditas pessoas que forão todas aquellas de que se pode aver facil copia for
notificado em suas pessoas ou por meus monitorios que alleguassem a rezão que tiverão
pera fazerem as taes vendas sendo de cousa espiritual ou amostrassem absolvição e
dispensação por onde devessem ser relevados da penna, que pollas taes simonias
conforme o direito e as visitações passadas tinhão emcorrido, como dos autos das
notificações consta e não mostrarão por esta prezente visitação, a qual tem força

Fl.193vº
de sentença, declaro que as sobreditas pessoas e as maes que semelhantes contratos
fizerão, posto que a minha noticia não viessem emcorrerão em sentença de excomunhão
maior e são obriguados a restituir toda a sobredita soma que pollas taes aprezentações
levarão, em que os hei por condenados e aplico a fabrica do dito mosteiro em especial a
levar aguoa a elle de que tem muita necessidade e a fazersse hum dormitorio maes por
não se poderem de nenhum modo as relligiozas aguasalhar nos dous que tem, por
quanto Dom Andre de Noronha como dito he ouve por privados “ipso facto” dos
padroados a todos os que cometessem semelhantes simonias, conformando-me com a
dita visitação declaro por privados dos padroados a todos aquelles que fizerão os taes
contratos e vendas desde vinte e oito dias de Junho do anno de mil e quinhentos e
215
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sincoenta e sete annos e que a dita visitação foi publicada aos padroeiros e mando aos
maes padroeiros e à regente que hora he e às abbadessas que pelo tempo em diante
forem do dito convento de São Bento, sob pena de excomunhão “ipso facto” e aos
padroeiros outro si sob pena de privação de seus padroados e à regente que hora he do
dito convento e relligiosas sob pena de privação de
Fl.194
seus officios e de voz activa e passiva que todos os acima nomeados e comprehendidos
em simonias os não tenhão nem ajão por padroeiros, nem admittidos a nenhum carreguo
acto ou cousa que pertença a padroeiros atee não justificarem ante mim o tempo em que
fizerão as taes vendas e aprezentações simonias pera que sejão relevados da parte dos
padroados aquelles que fizerem certo, per certidões dos livros do convento e dos
padroeiros e per outra prova juridica em como fizerão as taes aprezentações antes da
publicação da dita visitação.
E por quanto o doutor Antonio da Rocha fez certo que o padroado que elle tem no dito
convento lhe pertencia como a filho maes velho que era de Pedro Annes de Caminha
seu pai hum dos fundadores do dito mosteiro e que por seu fallecimento ouvera de vir
delle e não a seu irmão Francisco da Rocha que vendeo a sobredita aprezentação,
declaro não ter perdido o dito padroado polla venda que seu irmão fez posto que em
algum tempo se prove ser feito despois da publicação da dita visitação de Dom André,
mas os erdeiros do dito Francisco da Rocha Caminha seu irmão serão obriguados a
paguar o por elle, diguo a paguar o que elle injustamente levou polla tal aprezentação
como dito he.
E porque tambem Blathasar da Rocha Maciel fez certo em como na aprezentação que
fez da filha de Francisco Pirez Caminha não interviera nenhum pacto nem concerto
illicito mas que livre e gratiosamente apresentaria
Fl.194vº
e que dizendo-lhe por muitas vezes Antonio216 Alvrez Vieguas genrro do dito Francisco
Pirez, que lhe avia de satisfazer amizade que a seu sogro fizera por amor delle sempre a
recuzara, dizendo que não fizera aquella aprezentação por interesse e visto outro si
como por maes abastança fizera com os ditos Francisco Pirez e Antonio Alvrez Vieguas
que fez essa obriguação de dar dentro em hum anno ao dito mosteiro de São Bento os
cento e quarenta mil reis que tinhão detreminado dar-lhe a elle em satisfação da obra
boa que lhe fizera em aprezentar a filha do dito Francisco Pirez, cunhada do dito
Antonio Alvrez Vieguas, como de feito a fizerão, declaro não ter incorrido a simonia
porque deu a perder o dito padroado posto que a dita aprezentação fosse feita muito
despois da visitação sobredita do bispo Dom Andre de Noronha
E porque tambem Balthasar da Barros fez certo, que estando nas Indias de Castella
mandara aprezentar no lugar(sic) que tem no dito convento de Sam Bento a Maria da
Resurreição sua sobrinha, filha de Anna de Barros sua irmão veuva e pobre e que o
creara desde menino despois do fallecimento de seu pai e que não somente polla dita
aprezentação não levara numqua nada mas que a sua custa acabara de paguar a entrada
da dita sua sobrinha e que a renunciação que ella lhe fizera de sua legitima fora alguns
annos despois de ser freira
216
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Fl.195
no dito convento estando pera fazer profição e isto com obriguação que a sua custa lhe
fizesse os guastos de sua profição e per sua morte lhe deixasse dez mil reis. Declaro não
ter cometido simonia por onde seja em obriguação de restituir a dita legitima ao dito
convento nem perdesse seu padroado, posto que a dita renunciação da legitima fosse
feita muito despois da visitação do bispo Dom Andre.
E por quanto e hûa petição que as madres do dito convento me fizerão pedem que
obrigue os padroeiros delle a que acabem de prefazer o dito mosteiro com duas crastas
acabadas e serqua e com aguoa dentro e dous coros forrados com suas cadeiras e hum
dormitorio maes alem dos que tem e que forrem os outros dous que ja tem feitos e tudo
o maes pello auto que eu mandei fazer das officinas da dita caza constar que nella falta
pera de todo ser perfeita e acabada atentando eu a disposição da Bulla e do contrato que
os ditos padroeiros antre si fizerão na fundação do dito convento e como elles não
somente se obriguarão a fazer caza que tivesse forma de mosteiro, mas de o acabarem
de todo pera o que loguo deixarão que avião de fazer hûa tassa217 conforme a qual se
avia de fabricar o dito mosteiro, como consta do dito contrato que elles aprezentarão
feito entre elles aos vinte e oito dias de Abril do anno de mil e quinhentos e quarenta e
sinco e atentado
Fl.195vº
outros como não se obriguarão a fazer convento pera maes numero de freiras que pera
sincoenta e que assim he rezão que elles cumprão com sua obriguação que ho não he
porem lhe maior carregua que aquella que elles quizerão tomar. Declaro não serem
obriguados a fazerem o outro dormitorio que as madres pedem visto como os que tem
bastão pera sincoenta freiras, nem menos fazerem lhe duas crastas, nem meterem lhe
aguoa dentro, nem forrarem lhe as varandas nem crastas, pois que se cada hûa destas
cousas o mosteiro sera acabado de todo. Mas declaro serem obriguados a lhe forrarem o
coro de sima e porem lhe sincoenta cadeiras e acabaram lhe a crasta e as varandas que
tem começado e a lhes forrarem os dormitorios e vedarem lhe a aguoa do rio que as não
alague e a lhes segurarem a caza nova das necessarias que lhes não caia e a fazerem-lhe
hûa caza que sirva de botica pera a emfermaria o que tudo começarão a por em obra
dentro em quatro mezes e farão contrato com alguns officiaes bons pera que acabem
todas estas cousas dentro em dous annos que he tempo de sobejo pera se estas obras
acabarem e não se effectuando tudo isto dentro nos quatro mezes os hei por suspensos
dos padroados atee com effeito comprierem; e mando a regente do dito convento que ho
cahe e as abbadesas que pello tempo forem sob pena de excomunhão
Fl.196
“ipso facto” que passados os ditos quatro mezes e não pondo em obra fazeremsse as
ditas obras, não recebão nenhûa freira que por parte dos padroeiros for aprezentada nem
fação profição a nenhûa das que tem recebidas e se lha fizerem sejão avidas218 por não
professas e passando outros quatro mezes maes alem destes quatro e não pondo em
ordem a fabrica do dito mosteiro como dito he mando, a regedora sob as penas acima
ditas que torne a entreguar a seus paes ou parentes as freiras que a publicação desta não
tiverem feito profição, que pellos ditos padroeiros forão aprezentadas nem as tornem a
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receber salvo se trouxerem tal dote com o qual deverão ser recebidas inde que não
fossem de padroeiros219.
E porque na mesma petição as ditas religiosas do mosteiro de São Bento pedem que
obrigue os ditos padroeiros a dotar sufficientemente o dito convento e que julgue que o
sufficiente dote he doze mil reis de juro a cada hûa das freiras de maneira que os
obrigue a dotar seiscentos mil reis de juro pera sustentação das sincoenta freiras que elle
aprezentão vendo eu como na Bulla que de sua Sanctidade impetrarão os ditos
padroeiros se obriguraão a dotar o dito convento sufficientemente de tal maneira que as
sincoenta religiosas, que por elles são aprezentadas fossem providas pellos mordomos e
officiaes eleitos e deputados pellos mesmos padroeiros de todo o necessario e que por
esta cauza sua Sanctidade lhes concedeo as legitimas das ditas freiras, pois que os
alimentos que na fundação
Fl.196vº
do dito mosteiro se obriguavão a dar as relligiosas delle podião ficar em luguar de
legitimas e visto outro si com os sessenta mil reis que cada hum offereceo de dote e
elles ditos padroeiros pretendem ser acceptados por sua Sanctidade sem lhes ficar maes
nenhûa obriguação foi com dizerem que com dous mil e quinhentos atee tres mil
cruzados se podia bastantemente fabricar o dito mosteiro e que os sinco mil cruzados
pouco maes ou menos que restavão poderião render tanto com que competentemente se
podessem manter as ditas relligiosas e foi este o seu fundamento e tenção em tanto que
do contrato que os ditos padroeiros entre si fizerão, que no autos anda por elles
aprezentado consta ser por elles ordenado que sendo cazo que concedesse elRei nosso
senhor licença pera o dito mosteiro de São Bento poder ter bens de raiz ou juro com que
se sustentasse, compraria e averia tanta renda que lhe bastasse e porque não he rezão
que se os ditos padroeiros na conta que entre si fiserão se emganarão e a fabrica do
mosteiro custou muito maes do que elles na supplicação disserão a sua Sanctidade e dos
sete mil e quinhentos cruzados que no principio dotarão o dito mosteiro não sobejou
nada que competentemente as ditas sincoenta freiras se pudessem sustentar, como elles
outro si a sua Sanctidade disserão que
Fl.197
sobejaria seja em prejuizo e fraude do dito mosteiro e que por isso fiquem sincoenta
religiosas metidas em hum convento defraudadas de suas legitimas sem nenhum dote,
mas a rezão pede e a tenção dos fundadores e principalmente de sua Sanctidade foi
serem dotadas de maneira que se pudessem manter sufficiente relligiosamente em modo
que pudessem comprir com as obriguações da religião e ocupar o tempo em se dar a
Nosso Senhor como da dita Bulla da fundação do dito mosteiro claramente consta220.
Declaro serem os ditos padroeiros polla mesma Bulla em que seus padroados lhe são
concedidos obriguados simplexmente(sic) a dotar sufficientemente o dito mosteiro de
São Bento pera nelle poderem viver relligiosa e decentemente as sincoenta freiras que
nelle aprezentão e que não basta terem dado jaa os sete mil e quinhentos cruzados que
no principio se obrigurão a dar, pois que sendo recebidos por elles mesmos e guastados
pellos officiaes per elles proprios elleitos e deputados e per sua mesma ordem se vio que
não bastarão pera acabar de fabricar o dito convento.
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Mas como a competente sustentação de hade entender comforme ao estado em que o
dito mosteiro então estava quando a Bulla da fundação delle se impetrou e se hade ter
respeito a renda que o dito mosteiro a esse tempo ja tinha e dos autos
Fl.197vº
e certidões nelles offerecidas consta a igreja de Sancta Locaia de Tamel desta diocesi de
Bragua ser annexada “in perpetuum” ao dito mosteiro de São Bento pelo arcebispo Dom
Manoel de Souza no derradeiro dia do mes de Abril de mil e quinhentos e quarenta e
seis annos e a igreja de São Martinho do Outeiro ser annexada outro si ao dito mosteiro
pello Nuncio que ao tal tempo era destes reinos, o derradeiro de Fevereiro de mil e
quinhentos e quarenta e sete e pella dita Bulla da fundação consta ser ella expedida no
decimo quinto anno do pontificado de São Paulo terceiro que221 foi o de mil e
quinhentos e quarenta e nove. Declaro averem de entrar os rendimentos destas igrejas
segundo seu comum vallor a pessoas abonadas e seguras na sustentação competente das
sincoenta freiras que os padroeiros aprezentão neste mosteiro e porque as ditas igrejas
podem valler hums annos por outros pouco maes ou menos cento e sincoenta mil reis
forros pera o convento tiradas as despezas de vigarios e visitações que são muitos, o
menos que se pode dar a cada relligiosa pera sua sustentação muito estreita são oito mil
reis cada hanno pois delles se ha tirar a parte dos guastos que a cada hûa dellas “pro
rata” pode vir de cappellão, servidores, phisico e outras cousas desta qualidade. Declaro
serem obriguados os ditos padroeiros à custa de suas
Fl.198
fazendas darem ao dito mosteiro duzentos e sincoenta mil reis cada anno de renda pera
prefazerem os quatrocentos mil que vem a montar na sustentação de sincoenta freiras a
rezão de oito mil reis cada hûa, os quaes os ditos padroeiros serão obriguados a dar
desda publicação desta em diante ao dito mosteiro repartindo os em tres “pro rata”
paguos aos mezes do anno ou às terças como maes quizerem e isto atee com effeito lhe
comprarem os ditos duzentos e sincoenta mil reis em juro ou renda boa e segura e
mando a regente que hora he e as abbadessas que pello tempo forem sob pena de
excomunhão “ipso facto” e de privação de seus ofícios e de voz activa e passiva que não
ajão por padroeiros nem os conheção por taes em cousa algûa, aquelles que não
quiserem contribuir na satisfação deste dote como são obriguados, pois que o seu direito
de padroado se funda na obriguação que a Bulla lhes põem e por quanto elles ditos
padroeiros não estão fora de obriguação ao sobredito convento, por lhe não terem dado
ate qui nenhûa couza, de padecerem as relligiosas delle como de feito padecem muitas e
mui grandes necessidades como consta dos autos da visitação que fiz e de os doentes
não se poderem curar como a charidade e obriguação de sua
Fl.198vº
Regra manda e de as saas não poderem comprir com as obriguações do coro da oração e
das outras obediencias por ser necessario darem lhes as prelladas tempo pera guanharem
algûa cousa pera se avidar em a sustentação em grande perjuizo da ordem e disciplina
monastica, todavia por hora suspendo a detreminação desta obriguação que elles pollo
passado tem, pera se nella aver respeito ao que ao diante fizerem no comprimento do
que lhes aguor(sic) he mandado.
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E por quanto na Bulla da fundação do dito mosteiro de São Bento os fundadores delle
forão contentes que o lecenceado Jorge de Miranda, abbade que foi de Sancta Locaia
pudesse meter no dito mosteiro tres filhas sem nenhum dote e isto pellas muitas obras
boas que ao dito mosteiro tinha feito e por com isso lhe aguardecerem a renunciação
que fizera da dita igreja de Sancta Locaia pera se poder annexar ao dito mosteiro como
de feito o arcebispo Dom Manoel de Souza pella tal renunciação annexou, como consta
do treslado da dita annexação que nos autos anda.
E por esta clausula e consentimento que os ditos padroeiros derão ficarão obriguados222
a sustentar as ditas filhas do lecenceado Jorge de Miranda assim e da maneira que erão
obriguados ha
Fl.199
sustentar as sincoenta que elles aprezentarão. Declaro que alem do que elles são
obriguados a dotar ao dito convento pera sustentação das sincoenta freiras suas, como
dito he223 são também obriguados dar vinte mil reis cada hum anno ao sobredito
convento pera sustentação das ditas freiras, diguo das ditas filhas do lecenceado Jorge
de Miranda que hora ahi estão, dez mil por cada hûa isto em vida dellas somente,
avendo respeito a serem doentes e a terem muitas maes necessidades que as ordinarias e
avendo outro por respeito que a igreja que o dito seu pai renunciou pera se annexar ao
dito convento se desconta asima no que elles padroeiros erão obriguados a dotar as
freiras que elles aprezentão.
E porque na dita petição as madres do dito convento se queixão que algûa parte das
obras do dito convento como foi o refeitorio, cerqua, grades do choro e outras desta
maneira se fizerão à custa dos dotes de algûas freiras, sendo a tal fabrica tam necessaria
pera o mosteiro e os padroeiros224 obriguados a fazer ellas a sua custa conforme225 a
Bulla e que atee o chão da orta do dito convento foi tomado à conta dos dotes de algûas
freiras que forão tomadas fora do numero das sincoenta, pedindo-me mandasse aos ditos
padroeiros que tornassem a restituir o que assim
Fl.199vº
guastarão dos ditos dotes nas obras e mantimento do dito mosteiro. E vendo eu que na
Bulla que sua Sanctidade passou da fundação deste convento, a instancia dos ditos
padroeiros se contem que as relligiosas que se tomassem nelle alem do numero das
sincoenta que os padroeiros, diguo que os ditos padroeiros aprezentão não se tomem
com menos de dez mil reis de juro perpetuos226 ou quinze mil reis de renda em vida pera
sustentação das ditas relligiosas, pello qual he contra a forma da dita Bulla guastarem os
padroeiros nas obras os dotes que por sua Sanctidade estão applicados pera sustentação
das freiras. Declaro serem os ditos padroeiros obriguados a restituir ao dito convento
tudo o que receberão e despenderão contra a forma da dita Bulla do dote da filha de
Fernão Roiz Pereira e dote da filha de Francisco Fernandez227 e do dote das filhas de
Antonio Pirez Vespesiano, como consta das certidões que disto estão acostadas aos
autos passados pello escrivão Dioguo Barbosa da Rocha, da dita caza de São Bento
elleito por elles ditos padroeiros, os quaes dotes não serão entregues a abbdessa e
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convento senão empreguados em juro ou renda de que as ditas madres se sustentem,
mas serão postos em deposito em mão de algûa pessoa abonada que não seja padroeiro
pera se comprar o acima dito
Fl.200
o que comprirão os ditos padroeiros dentro em seis mezes sob pena de suspenção de
seus padroados em que os hei por incorridos passado o dito termo e não comprindo
salvo o dote da filha de Fernão228 Roiz Pereira o qual lhe sera entregue pellos ditos
padroeiros dentro em quatro mezes pera se poder sahir do dito mosteiro onde estaa soo
por lhe ser o dito dote guastado sendo cazada e não podendo ser rellegiosa.
E por quanto consta pellas certidões que andão acostadas aos autos da visitação que os
padroeiros quitarão a Antonio Vicente coniguo na igreja collegiada da dita villa de
Viana e padroeiro do dito mosteiro de São Bento, vinte e sete mil reis por larguar hum
certo direito que se dizia ter na igreja de Sancta Locaia de Tamel e de que tornarão a
Balthasar da Rocha Oliveira os sessenta mil reis que tinha dados conforme a Bulla, pera
a fundação do dito mosteiro por hûa certa promessa que se dizia terem lhe os ditos
padroeiros feita de lhe arrendarem por certo preço a igreja de Sam Martinho do Outeiro
sem o poderem fazer; e visto como das certidões não consta que pera as taes quitas e
doações interviesse consentimento e autoridade de visitador e prellado ordinario do dito
mosteiro de São Bento, que pera isso era necessaria e como as cauzas que nas ditas
certidões se apontão não são taes perque as ditas quitas se pudessem fazer, mando aos
Fl.200vº
mordomos e offciaes arrecadem dos sobreditos diguo e officiaes do dito convento
arrecadem dos sobreditos [este dinheiro para as obras]229 do dito convento sob pena de
excomunhão e de o paguarem de suas cazas e não a querendo elles satisfazer mo fação
saber pera proceder no cazo como parecer justiça.
E por quanto não basta remedear as simonias passadas sem prover como no provir se
não cometão o que he cousa de muita importancia e em que comvem aver maduro
concelho e deliberação, por hora o não provejo mas fallo hei tanto que tiver tomada
sobre este ponto a resolução que entender ser necessaria e de que Nosso Senhor seja
servido e o convento e padroeiros consolados.
E por quanto as madres do dito convento me pedem que julgue poderão ellas e deverão
livremente230 erdar na fazenda dos paes e avos das filhas dos padroeiros, assim como
erdão nas fazendas dos paes e avos das outras freiras. Declaro que comprindo os ditos
padroeiros com o dote que são obriguados a dar ao dito convento como dito he se deve
cumprir a Bulla inteiramente no que toca as ditas legitimas, porquanto o dito dote sua
Sanctidade ouve por bem que socedesse em luguar das legitimas. Mas não comprindo
elles como dito he e são obriguados podera o dito convento erdar livremente na fazenda
dos paes e avos das filhas dos padroeiros, visto como elles perdem os privilegios e
honrra de padroeiros não comprindo com as
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Fl.201
obriguações que lhe forão postas. Dado em Bragua231 aos quatorze de Aguosto, Guaspar
Velloso escrivão da dita visitação a fez escrever, de mil e quinhentos setenta e tres
annos.
E porque tambem me constou na visitação que fiz que a abbadessa e relligiosas do
convento de São Bento emprazarão a João d’Abreu Soares hum campo que ouverão de
dote de hûa freira junto da fonte de Guontim, em grande perjuizo do dito convento pella
muita necessidade que delle tinha e que no dito emprazamento não interviera autoridade
nem decreto do seu visitador nem prellado Ordinario, por onde o dito prazo não he
vallioso, mandamos aos mordomos e os officiaes que hora são do dito convento sob
pena de excomunhão “ipso facto” que acudão com brevidade a este damno e lesão do
mosteiro, mandando citar o dito João d’Abreu Soares e <assim>232 todas as outras
pessoas que tenhão semelhantes prazos do dito mosteiro, pera que tornem a recobrar o
que indevidamente alienou o que comprirão dentro em dous mezes da publicação desta
feita em suas pessoas ou dos procuradores dos padroeiros sob a dita pena.
E porque tambem me constou da dita visitação não serem acabados de paguar os sete
mil e quinhentos cruzados, o que os padroeiros se obrigurão na fundação do dito
mosteiro de São Bento, mas deveremsse ainda perto de trinta
Fl.201vº
mil reis delles afora o que acima he declarado do coniguo Antonio Vicente e Balthasar
da Rocha Oliveira, mando aos ditos mordomos e officiaes sob pena de excomunhão que
revistas as contas do dito dinheiro arrecadem tudo o que se dever o qual se guastara na
obra que por esta visitação lhe he mandado fazer. Dado em Bragua sob meu sinal e sello
aos quatro de Aguosto de mil e quinhentos setenta e tres annos Guaspar Velloso
escrivão da visitação sobredito a fez escrever, Dioguo de Paiva d’Andrada.
Citados para ouvirem a detreminação da sentença e visitação. Dioguo de Paiva
Aos sete dias do mes d’Aguosto de mil e quinhentos setenta e tres annos na muito
notavel villa de Viana e foz de Lima, no adro e debaixo do alpendre da igreja velha que
esta sita no arrabalde da dita villa junto do mosteiro novo de São Bento, estando ahi
prezentes os muito magnificos senhores padroeiros, comvem a saber: Balthasar da
Rocha Oliveira, Bento do Reguo, Francisco Cazado Velho, Antonio da Costa, Salvador
Barbosa, Sebastião Ribeiro, Balthasar da Rocha Maciel, João d’Abreu Soares, Antonio
Lopez da Piedade todos padroeiros do dito mosteiro de São Bento os quaes todos em
sua prezença delles e dos maes que presentes
Fl.202
não estavão e erão absentes os quaes prezentes citei e em seu nome ouve por citados e
os maes não prezentes e absentes pera a publicação e declaração da dita visitação e
sentença em cuja prezença dos assima nomeados que prezentes forão como ja digo a
publiquei e declarei todo de “verbo ad verbum” aos sobreditos prezentes e em nome dos
absentes o que toca e tocar podessem, diguo podesse e elles a ouverão por publicada e
declarada como se nelle contem e loguo pellos ditos senhores padroeiros por si e em
nome dos absentes disserão que elles da tal visitação e sentença appellavão “ad sanctam
231
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sedem appostollicam” conforme as suas obriguações e pedião os autos por appostollos
refutatorios “sape sapicum debita reverentia”, principalmente delle senhor visitador de
lhes mandar de novo alimentar as suas sincoenta freiras e dar vinte mil reis às Mirandas,
não sendo elles a isso obriguados e fazer maes obras e assim de os privar de seus
padroados e de mandar tornar o dinheiro e de toda a obriguação que de novo lhes punha
por terem comprido com a Bulla de sua Sanctidade conforme a qual sua merce estava
obriguado julguar e da regente e prioreza e maes officiaes que fez contra forma da dita
Bulla e de tudo aquillo de que se acharem agravados e por Francisco Cazado
Fl.202vº
foi dito que tinha embarguos a condenação dos vinte mil reis por quanto os devia a seu
sogro o qual os não quis dizendo que por sua morte os levaria em conta de sua legitima
com seus cunhados e erdeiros do dito seu sogro e Bento do Reguo pella mesma maneira
disse que tinha embarguos a não paguar os sessenta mil reis e que elle senhor visitador o
condenava por quanto seu pai Miguel do Reguo aprezentara livremente sem interesse
algum a filha de Antonio Barbosa e ja tinha começado a provar o sobredito pello que
protestava ir requerer sua justiça e intimar hûa appellação diante sua merce ou o
serenissimo233 Cardeal Iffante o que todos protestarão irem ou mandarem requerer sua
justiça e intimar sua appellação diante sua merce onde quer que foi achado, pello que
protestavão não lhes correr nem lhes passar tempo de sua appellação, por quanto não
sabião luguar certo onde elle dito senhor visitador estivesse por ser ja partido de Bragua
como eu escrivão daria fee de sua partida quando me fosse, pedida testemunhas que a
todo forão prezentes. Dioguo Jacome Bezerra e Rui d’Abreu moradores na dita e
Dominguos Dias sapateiro e morador em Bragua que todo assinarão comiguo escrivão e
eu Guaspar Velloso o escrivão da dita visitação o escrevi. Guaspar Velloso, Dominguos
Dias, Rui d’Abreu.
Fl.203
Da intimação da appellação e protesto de nullidade, vos taballião notairo ou escrivão
que prezente vos achardes nos passar hum e maes instromentos que sendo como he
verdade os padroeiros do mosteiro novo do Bemaventurado São Bento sito na villa de
Viana ellegerão por visitador e conservador do dito mosteiro ao senhor Dioguo de Paiva
d’Andrada arcediaguo do Couto na Sancta See de Bragua e se obriguarão a estar pollo
que elle detreminasse nas duvidas e cauzas que avia entre elles e as madres do dito
mosteiro e foi loguo com declaração e que dizião que elle Dioguo de Paiva guardasse a
Bulla da fundação e creação do dito mosteiro e devendo elle assim fazer foi
directamente contra a dita Bulla porque ella diz que quando se elleger abbadessa o não
possa ser aquella que foi ja abbadessa senão passadas tres elleições, pello que não podia
nem devera de tomar vozes nem consentir que o dessem as pessoas a que a dita Bulla
prohibia e mandava as ditas vozes se não tomassem e elle senhor Dioguo de Paiva as
tomou e consentiu dar Suzana do Espiritu Sancto que avia seis annos que acabara de ser
abbadessa avendo primeiro de passar nove annos que lhe pudessem dar vozes pera ser
abbadessa e que foi directamente contra a Bulla e assim a não guardou
Fl.203vº
pois não fez prioreza nem as maes officiaes do numero das sincoenta da aprezentação
dos padroeiros e proseguindo a visitação aprezentando as madres petições contra os
padroeiros a que elles responderão e avendo da parte delles muito que dizer e requerer
233
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se foi desta villa dizendo que a ella tornaria loguo acabar a dita vizitação, devendo-o
assim de fazer se deixou ficar em Bragua onde aceitou novos papeis e requerimentos
por parte das ditas madres sem disso nem de outras cousas lhes mandar dar vista nem os
ouvir com sua justiça ja que em Bragua quis proceder na dita visitação e sentencear os
padroeiros pera laa irem ou mandarem requere sua justiça pois a citação edital que lhes
fizera fora loguo pera a villa de Viana, na qual dizia que a comesaria a quatro de Julho e
alli a comsaria e acabaria e não alevantaria mão della atee acabar, pello que tudo
centenseou, detreminou e julguou e tudo o maes que fez foi he nullo a por tal protestão
ser julguado prezente juis competente e devesse tambem aver respeito, o senhor Dioguo
de Paiva, em os sete dias do prezente mes d’Aguosto da era de mil e quinhentos
Fl.204
e setenta e tres annos partir da cidade de Bragua pera a cidade de Lisboa e no mesmo
dia mandou ao escrivão da sua visitação publicar a dita visitação e chamada sentensa
aos padroeiros a esta villa de Viana, o que tudo parece que foi ordenado e feito que não
tivessem tempo pera requerem sua justiça nem serem ouvidos com ella, pollas quaes
rezões e por outras que a seu tempo protestão apontar a dita visitação que diguo
visitação e capitollos della tudo foi e he nullo e a maior cautela emquanto necessario he
de toda a visitação, sentença capitollos della, emquanto são gravosas a elles padroeiros e
cada hum delles appellou ao “ad sanctam sedem appostollicam” e pera o serenissimo
Cardeal Iffante e sua leguacia e pedem os appostollos hûa e muitas vezes e com muita
instancia e de todo pedem seu instromento pera guarda e conservação de seu direito e os
prezentes lhe serão testemunhas, Balthasar da Rocha, Bento do Reguo.
Não234 recebo a appellação pollos fundamentos della serem em tudo contrarios ao que
passa na verdade como consta dos autos os quaes dou por appostollos refutatorios
Fl.204vº
“sape sapius cum debita reverentia”. Em Viana aos nove de Aguosto de mil e
quinhentos setenta e tres. Dioguo de Paiva d’Andrada
Aos nove dias do mes de Aguosto de mil e quinhentos e setenta e tres annos no mosteiro
de Vairão que he de monjas na Ordem de São Bento sito no termo da cidade do Porto
estando ahi prezente o muito reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada arcediaguo
do Couto na Sancta See de Bragua, visitador e conservador “autoritate” appostollica juis
do mosteiro do Glorioso Padre São Bento que he sito no arrabalde da villa de Viana,
ellecto e deputado pellos muito magnificos senhores padroeiros delle ahi perante elle
dito senhor visitador e conservador pareceo Balthasar da Rocha Oliveira morador na
dita villa de Viana e hum dos padroeiros do dito mosteiro e disse que elle em seu nome
e dos maes padroeiros do dito mosteiro e procurador bastante que delles era
Fl.205
vinha em busca delle dito senhor por quanto da sua parte lhes fora por mim escrivão
notificado a visitação e sentença que elle dito senhor Dioguo de Paiva dera contra elles
ditos padroeiros do dito mosteiro a qual eu escrivão lhes fora notificar e publicar como
dito he aos sete dias do prezente mes d’Aguosto do dito anno e que loguo lhes disera
que elle dito senhor Dioguo de Paiva era jaa partido da cidade de Bragua pera a cidade
de Lisboa e que portanto vinha apos elle em sua busca pera intimar a appellação atras
234
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em sua prezença posto que ao tempo da publicação appellarão loguo como consta do
auto da publicação, que eu escrivão fiz nas costas da dita sentença e visitação pello que
elle dito Balthasar da Rocha Oliveira disse que elle em seu nome e dos maes padroeiros
como procurador bastante que era delles aprezentava a elle dito senhor visitador e
conservador do dito mosteiro a appellação atras escripta dizendo que por quanto elle
dito senhor na dita visitação e sentença que contra elles dera os tinha muito
Fl.205vº
agravados, comvem a saber: em lhe não guardar sua Bulla e fazer regente contra forma
della e todo o maes que em sua appellação que por escripto aprezentavão maes
larguamente se continha contra todo o que contra elles padroeiros e cada hum delles
fazia, appellavão pera a Sancta See Appostollica e pera o Cardeal Iffante ou sua
leguacia e pedia os autos por appostollos refutatorios “sape sapius cum debita
reverentia” a qual appellação elle dito senhor tomou em suas mãos e a leo toda de
“verbo ad verbum” a qual acabada de ler elle dito senhor disse que a não recebia per não
ser de receber e os fundamentos della serem contrarios aos autos os quaes lhes dava em
resposta per appostollos refutatorios, ao que elle dito Balthasar da Rocha Oliveira disse
que delle dito senhor lhe não receber sua appellação sendo a isso obriguado conforme a
seu contrato e obriguação que fizerão quando o ellegerão por visitador, tornou appellar e
accumulava esta appellação a outra e a outra a esta e protestava por ellas e cada hûa
dellas serem providos ao que elle dito senhor disse que outro si tambem a não recebia
de que elle dito Balthasar
Fl.206
da Rocha Oliveira me pediu a mim escrivão da visitação hum e muitos instromentos ou
o que pera bem de sua justiça lhes for necessario, confiando em suas appellações os
quaes elle dito senhor de meu officio lhos mandou dar e eu Guaspar, diguo e eu Guaspar
Velloso escrivão da visitação que a todo fui prezente o escrevi.
Anno do nacimetno de Nosso Senhor Jesu Christo de mil e quinhentos setenta e tres
annos, aos nove dias do mes d’Aguosto do dito anno no mosteiro de Vairão de monjas
da Ordem de São Bento, sito no termo da cidade do Porto, estando ahi prezente o muito
reverendo senhor Dioguo de Paiva d’Andrada arcediaguo do Couto na Sancta See de
Bragua, visitador e conservador per autoridade appostollica do mosteiro do Gloriso
padre São Bento que he sito no arrabalde da villa235 de Viana foz de Lima, ahi perante
elle dito senhor pareceo Blathasar da Rocha Oliveira padroeiro do dito mosteiro, o qual
disse que elle dito senhor visitador hora do dito mosteiro de São Bento da dita villa
achava comprehendidos certos padroeiros do dito mosteiro que venderão certos luguares
e aprezentações que por bem de seus padroados tem no dito mosteiro e que na dita
visitação he
Fl.206vº
sentença que elle dito senhor a dita villa mandara publicar constrangia por ella aos taes,
restituisse ao dito mosteiro todo o dinheiro que levado tinhão pella dita maneira e todo o
mais que pella dita visitação e capitollos della constar no que elle dito senhor os tinha
todos agravados pello que elle Bento do Reguo em seu nome e dos maes na dita
visitação culpados, appellava de todo o sobredito e ho maes que contra elles fosse e
podesse ser “ad sanctam sedem appostollicam” e pedia os appostollos e que sobre tudo
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elle lhe aprezentava appellação por escripto alem do que dizia que he a que ao diante se
segue a qual o dito senhor tomou e leo e acabado disse que elle não recebia a appellação
visto seus fundamentos e lhe pos o despacho que adiante della se segue, ao que o dito
Bento do Reguo disse que elle delle dito senhor lhe não 236 receber sua appellação
tornava a appellar e accumulava esta a outra e a outra a esta e pedia a mim escrivão de
todo lhe passasse hum e muitos instromentos de meu officio pera guarda e conservação
de sua justiça porque esperava por elle serem providos diante sua alteza e sua leguacia
os quaes o dito senhor lhe mandou dar a mim escrivão de meu officio e eu Guaspar
Velloso escrivão da visitação que a todo
Fl.207
fui prezente ho escrevi.
Na appellação e protesto de nullidade, vos tabballião ou escrivão ou notairo que
prezente vos achardes me passai hum e maes instromentos pera guardar e conservar da
justiça dos padroeiros que se quer dizer que em vender as aprezentações de seus
padroados cometerão simonia porque se nisso fizerão algûa cousa injusta foi por
ignorantia porque sendo como são pessoas leiguas e não letradas em pedirem o dinheiro
que de suas bolsas lhe saira tinhão e crião que era cousa que se podia fazer por ser esta
ignorancia justa esta de padroeiros que sobre isso souberão dos doutores Frei Martinho
de Ledesma, lente de prima de Theologia na Universidade de Coimbra e do doutor
James de Moraes, lente de prima em Canones na dita Universidade da cidade de
Coimbra e da causa a ser esta ignorantia justa porque os ditos padroeiros estão prestes
pera jurar e provarem comprindo, que não forão sabedores nesta materia de uzura da
visitação de Dom Andre Ferreira porque nem suas nem outras nunca nos forão lidas
nem notificadas e se
Fl.207vº
João d’Abreu quis dizer que lhes notificara a do senhor Dom Andre, isto quis elle como
pessoa privada que não tem autoridade nem e redito pera se dar fee ao que nisto
escrevesse nem os taes padroeiros assinarão em a tal notificação e assim o que nisto
fizerão foi por ignotantia e não cometerão culpa e Francisco Cazado não vendeo a sua
aprezentação porque de graça aprezentou a sua irmão de sua molher e o fez por ver seu
sogro em o tal tempo em muita necessidade e os vinte mil reis que seu sogro paguou no
mosteiro foi por lhe serem ainda devidos no que terão seus descontos por morte de seu
sogro e sogra e assim não interveio simonia pera o senhor Dioguo de Paiva ha julguar
por tal, a qual nem os maes forão ouvidos com sua justiça porque se o dito senhor
Dioguo de Paiva citou alguns foi pera na villa de Viana ouvindo-os tomar conclusão no
que nisto se devia de julguar e elle senhor Dioguo de Paiva se foi a Bragua dizendo que
não tornaria à villa de Viana acabar a visitação do dito mosteiro de São Bento e causas e
duvidas delle e sendo isto assim não devera detreminar as ditas cauzas e neguocios de
simonia laa em Bragua e ja que laa as quis detreminar pera laa ouvera de mandar
Fl.208
citar os ditos padroeiros e ouvi-los com sua justiça e não sentencear como fizerão, diguo
sentencear como fez e mandar-lhes notificar a dita sentença em o mesmo dia que se
partio pera a Corte, pollas quaes rezões237 e por outras a protestou apontar o seu tempo
nisto julguado e detreminado foi se he nullo e por tal se deve julguar e assim o protestão
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e a maior cautella emquanto necessario he dos quaes agravos e cada hum delles cada
hum polla parte que lhe toca appella pera a Sancta See Appostollica e pera o
serenissimo Cardeal Iffante, delleguado em estes reinos de Portugal e pera sua leguacia
e pedem os appostollos hûa e muitas vezes com muita instancia e os prezentes lhe forão
t238 diguo lhe sejão testemunhas e com isso pedem seu instromento como pedido tem
pera guarda e conservação de sua justiça e direito pollo qual e pollos caes(sic) protestão
serem providos pera quem pera ello poder tinha.
Não recebo appellação e quanto ao que dizem que ma sahi de Viana sem os ouvir ja
tinha ao tal tempo acabada a visitação toda e notificado aos appellantes que em certo
termo viessem com suas rezões as quaes muito maes esperei
Fl.208 vº
em Viana sem virem nem alleguarem cousa que os devesse rellevar e dou-lhe os autos
por appostollos refutatorios em Vairão, nove de Aguosto de mil e quinhentos setenta e
tres. Dioguo de Paiva d’Andrada.
Inhibitoria abaixo esta desinhibido
Auto da prezentação de hûa carta inhibitoria, citatoria, compulsoria que por parte dos
padroeiros de Viana de São Bento foi aprezentada.
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil e quinhentos setenta e quatro
annos aos dezasete dias do mes de Março do dito anno na muito nobre e sempre leal
cidade de Bragua, ahi nella por Dioguo da Rocha, diguo por Dioguo Barbosa da Rocha
morador na muito notavel villa de Viana foz de Lima e hum dos padroeiros do mosteiro
novo do Glorioso São Bento sito no arrabalde da dita villa e como procurador dos ditos
senhores padroeiros do dito mosteiro aprezentou a mim escrivão a carta
Fl.209
inhibitoria, citatoria e compulsoria do senhor auditor da leguacia de sua alteza que toda
ao diante se segue de “verbo ad verbum” com hûa resposta no cabo do senhor Dioguo
de Paiva d’Andrada arcediaguo do Couto na Sancta See de Bragua, por elle assinada
requerendo-me o dito Dioguo Barbosa que conforme a dita carta lhe desse o treslado
dos autos que em meu poder avia e maes papeis tocantes à visitação que o dito senhor
Dioguo de Paiva fizera os dias passados no dito mosteiro de São Bento e padroeiros
delle, ao que eu escrivão disse que eu me punha loguo a tresladar e dava delles a quem
os tresladasse por serem muitos e com isso os daria com maes brevidade que pudesse,
porque eu tinha cura d’almas onde tinha algûas ocupações e me não confiava dellos a
toda a pessoa por estarem em segredo a maior parte delles, Guaspar Velloso escrivão da
dita visitação que ho escrevi.
Inhibitoria
O lecenceado Antonio Toscano mestre escolla da igreja collegiada de Sedofeita
desembarguador da caza do muito
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Fl.209vº
excellente principe e serenissimo senhor o senhor Dom Henrrique por merce de Deos e
da Sancta Igreja de Roma, cardeal de titollo dos Sanctos Quatro Coroados, Iffante de
Portugal, leguado a latere de Nosso Senhor o Sancto Padre Greguorio, Pappa decimo
terceiro na igreja de Deos, prezidente e desembarguador de sua leguacia que hora por
sua espesial provizão sirvo de auditor das cauzas della, juis commissario no cazo ao
diante declarado espesial e expressamente deputado a todas as pessoas eclesiasticas e
seculares, cleriguos de missa, notairos appostollicos, taballiães publicos e quaesquer
outros a que esta minha carta citatoria inhibitoria compulsoria for mostrada e ho
conhecimento della com direito pertencer e a estes meus e maes verdadeiramente
appostollicos mandados firmemente obedecer e a cada hum “in solidum” saude em Jesu
Christo Nosso Senhor, faço saber que da parte de sua alteza me foi aprezentada hûa sua
commissão passada em favor dos padroeiros do mosteiro de São Bento de Viana deoces
de Bragua a qual eu com a reverentia devida aceitei, cujo theor de “verbo ad verbum”
he o seguinte.
Serenissime et illustrissime domine exponitur239
E no fim desta supplicação era escripta hûa assinatura do dito senhor que dizia assim240
e aceitada a dita commissão per virtude della mandei passar a prezente pella qual
“autoritate” appostollica a mim cometida de que nesta parte uso mando a vos todos os
sobreditos e a cada hum em virtude de obediencia e sob a dita pena excomunhão e de
dozentos cruzados pera a Camara Appostollica que sendo-vos esta aprezentada e com
ella da minha parte requeridos fordes e cada hum loguo com deligencia citeis e
emprazeis as madres prioreza e freiras do mosteiro de São Bento de Viana partes e se
adverso principaes e quaesquer outras pessoas que a execução desta vos forem
nomeados e eu pella notificação desta e citação per vos e cada hum de vos feita a ellas
as cito e hei por citadas pera que do dia que o forem a doze dias primeiros seguintes que
lhe dou e assim por termo preciso e peremptorio pareção legitimamente perante mim,
per seu idoneo e instruto procurador, com todos os autos papeis e documentos que a dita
cauza tocarem e de que se esperarem ajudar nesta villa de Santarem ou no luguar onde
ao tal tempo
Fl.212vº
o auditor e o da leguacia residir ou perante quem ao tal tempo o dito carreguo servir em
audiencia que farei em minhas pouzadas às terças e sestas feiras, dias não feriados de
cada somana e se o dia de aparecer for feriado peracerão o dia loguo seguinte que
feriado não for, pera serem ouvidas com os padroeiros do dito mosteiro appellantes
sobre a cauza contheuda na dita commissão e dizerem alleguarem e responderem de seu
direito e justiça onde a cada hum inteiramente sera administrada e dahi em diante em
cada hûa audiencia termos e autos individuaes atee ouvirem sentença definitiva
inclusive sendo certos que se no dito termo como dito he não aprecerem, eu à sua
reveria procederei no cazo como justiça me parecer e sendo cazo que as ditas madres
não queirão dar copias de si pera serem citadas em tal cazo cometo ao reverendo
viguario da vara da dita villa de Viana, que constando lhe disso por sumario de duas ou
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tres testemunhas as faça citar em pessoa de hum familiar, deixando-lhe a copia desta e
pella mesma autoridade requeiro ao muito magnifico e muito reverendo senhor
Fl.213
doutor Dioguo de Paiva d’Andrada arcediaguo do Couto juis a qu o(sic) mande dar aos
appellantes o treslado de quaesquer autos e papeis da visitações e procedimentos per
elle feitos nesta cauza e mando a quaesquer escrivães e officiaes pessoas eclesiasticas e
seculares em cujo poder estiverm quaesquer documentos e papeis tocantes a este
neguocio, em virtude de obediencia e sob pena de excomunhão e de sincoenta cruzados
pera os captivos, que dentro em doze dias primeiro seguintes que lhe dou e assino por
todas as tres canonicas admoestações, termo precizo e peremptorio deem aos
supplicantes o treslado delles e mo enviem serrado e sellado, sendo-lhe primeiro paguo
seu custumado sellario os quaes autos os appellantes serão obriguados trazer perante
mim, com as partes citadas da data desta a quarenta dias primeiros seguintes e serão
obriguados a ver final detreminação no cazo de sua appellação dentro em quatro mezes
primeiros seguintes e dentro neste termo peço ao dito arcediaguo sobre este na execução
de sua sentença e detreminações e das delligencias que fizerdes me emviai certidão,
dada em Santarem sob meu sinal e sello, aos vinte e dous dias de Fevereiro.
Fl.213vº
Jorge Dias Carneiro a fez no anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil e
quinhentos setenta e quatro, Antonio Toscano.
Aos vinte e seis dias do mes de Fevereiro241 do anno de setenta e quatro na cidade de
Lisboa eu escrivão da Rolação Eclesiastica de Lisboa e notairo appostollico a
requerimento dos supplicantes fui às cazas do senhor Dioguo de Paiva d’Andrada e lhe
entreguei esta carta atras, que elle senhor leo e lida deu em resposta que mandava a
Guaspar Velloso escrivão que foi da visitação, viguairo da igreja de Gualtar, diocesis de
Bragua que dee os autos tocantes a esta visitação e que pertencem a esta visitação
porque foi escrivão della no termo contheudo na carta, sendo paguo de seu sellario e
quanto a maes parte onde trata que sobre este, na execução da dita visitação responde
que elle senhor visitador, diguo que elle senhor doutor não fez maes que visitar o
mosteiro de São Bento e padroeiros e que conforme ao concilio das detreminações
dadas em visitações não se tolhe a execução per appellação e que tembem o serenissimo
Cardeal Iffante que ouve
Fl.214
por seu serviço que elle senhor doutor fizesse esta visitação tem mandado per hûa
provizão sua que se cumpra a dita visitação inteiramente atee que se tome final
detreminação no cazo da appellação, por onde não pode deixar de obirguar as freiras
que a cumprão e esta resposta assinou e eu notairo certifico o sobredito e assinei
Theodosio242 da Costa o escrevi, Dioguo de Paiva d’Andrada. Theodosio da Costa.
O qual treslado eu Guaspar Velloso tresladei da propria, por minha mão a que me
reporto sem antrelinha nem borradura que duvida faça e por verdade assinei aqui
Guaspar Velloso, e concertei com o notairo abaixo sobredito o escrevi, comiguo notairo
Mechchior243 de Matos
241
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Recebi de Guaspar Velloso os autos serrados e asellados de que elle foi escrivão e nesta
carta faz menção e os mandarei a bom recado aleguava e darei disso certidão em
Bragua, oje vinte e sinco de Maio de mil e quinhentos setenta e quatro, Antonio Lopez.
Monta nestes autos diguo neste tresllado contadas as regras mil e seiscentos e setenta e
sete reis
Fl.214vº
com ho termo e isto somente da escriptura e os dias e estada não conto, item das contas.
Bastião Guonçalvez.
Auto d’aprezentação de hûa desinhibitoria ao muito reverendo senhor lecenceado Aires
da Luz chantre na Sancta See de Bragua
Anno do nacimento de Nosso senhor Jesu Christo de mil e quinhentos setenta e sete
annos aos onze dias do mes de Maio do dito anno na cidade de Bragua no antechoro da
See della, estando ahi prezente o muito magnifico e reverendo senhor, o lecencneado
Aires da Luz cappellão e preguador do serenissimo Cardeal Iffante e chantre na dita See
visitador juiz e conservador per appostollica autoridade do mosteiro do Glorioso Padre
São Bento sito na villa de Viana foz de Lima, perante elle senhor pareceo Jeronimo
Guonçalvez diguo Jeronimo Guonçalvez244 sollicitador da Misericordia desta dita
cidade e disse a elle senhor que elle era procurador bastante das relligiosas e convento
do mosteiro novo de São Bento de Viana como constava da procuração que loguo
aprezentou e como tal aprezentava a sua merce a desinhibitoria que adiante se segue do
senhor auditor da leguacia de sua alteza pella qual lhe pedia e requerea
Fl.215
como juis conservador e visitador que era do dito mosteiro, assim e da maneira que ho
era Dioguo de Paiva d’Andrada arcediaguo do Couto que foi nesta See e os maes
visitadores passados, que elle senhor se desinhibisse e desse por desinhibido em todas
as cauzas e visitações do dito mosteiro e suas dependencias e tocantes ao convento
movidas e por mover, principalmente das em que estivesse inhibido e as desse a sua
devida execução como lhe parecesse justiça e mandasse ajuntar aos autos de que fazia
menção, o qual senhor chantre mandou tomar a mim notairo e lesse como loguo li e lida
disse que se dava por desinhibido e se juntasse aos autos como se requeria e lhe fossem
conclusos e maes se juntasse aqui o treslado da commissão de sua alteza a elle cometida
que he a que adiante se segue e maes requereo elle João Guonçalvez que de todo elle
senhor conservador desse vista a Pero Alvrez procurador do convento, a qual inhibitoria
era assinada por Bertholameu do Valle auditor da leguacia de sua alteza e asexada(sic)
das armas do dito senhor e eu Guaspar Velloso notairo appostollico245 e escrivão dos
autos que ho escrevi.
Doutor Bertholomeu do Valle arcediaguo da Labruja na
Fl.215vº
de Bragua, auditor das cauzas da leguacia do muito excellente principe e serenissimo
senhor, o senhor Cardeal Iffante etc. leguado a Nosso Senhor a todas as pessoas
eclesiasticas e seculares juizes e justiças, officiaes e pessoas a que esta minha carta
244
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inhibitoria for mostrada e ho conhecimento della com direito pertencer saude em Jesu
Christo Nosso Senhor . Faço saber que os padroeiros do mosteiro de São Bento de
Viana arcebispo(sic) de Bragua ouverão commissão de sua alteza porque me cometeo o
conhecimento da cauza de suas appellações interpostas perante o doutor Dioguo de
Paiva arcediaguo do Couto que aja gloria, das visitações por elle feitas no dito mosteiro
como visitador delleguado e sendo-me trazidos os autos da dita cauza e visitações e
vindo-me conclusos finalmente pronunciei per meu despacho que visto como os
appellantes não fizerão delligencia no tempo que lhe foi dado pera acabarem a cauza e
visto muito tempo despois se passou se passasse desinhibitoria pera as ditas vizitações
se darem ao escrivão, pello que mandei passar a prezente pella qual “autoritate”
appostollica desinhibo e ei por desinhibidos todos os juízos e justiças officiaes e pessoas
a que pertencer o comprimento das ditas vizitações appelladas que
Fl.216
as dem a sua devida execução como justiça lhe parecer sem embarguo da inhibitoria que
neste cazo passei, dada em Bragua, diguo em Evora sob meu sinal e sello do dito senhor
aos dezoito dias do mes de Outubro Jorge Dias Carneiro a fez anno de Nosso Senhor
Jesu Christo de mil e seiscentos setenta e seis annos. Bertholameu do Valle. Ao sinal e
sello nada.
Treslado da comissão de sua alteza
o Cardeal Iffante leguado de latere etc. Aos que a prezente virem fazemos saber que
por nos parecer assim serviço de Nosso Senhor e necessario pera bem das relligiosas e
pessoas do mosteiro de São Bento de Viana pera confiança que temos da virtude,
conciencia, letras e maes calidades do lecenceado Aires da Luz, chantre da See de
Bragua e crendo que fara bem como cumpre a serviço de Nosso Senhor bem da relligião
e descarreguo de vossa conciencia tudo o que por vos lhe for cometido encomendado na
milhor maneira modo e forma que de direito pode ser o damos constituimos creamos e
fazemos conservador das relligiosas, pessoas neguocios e cousas do dito mosteiro e
avemos por bem que elle sirva o dito carreguo e conservadoria assim e da maneira
Fl.216vº
que o servio o doutor Dioguo de Paiva que Deos aja e maes conservadores que antes
delle forão e lhe cometemos pera isso “autoritate” appostollica nossas vezes e damos
inteiro poder pera que por nos e em nosso nome possa visitar e visite o dito mosteiro de
São Bento, relligiosas e pessoas delle “tam in capite quam in menbris” assim no
espiritual como no temporal, provendo em tudo como lhe parecer que comvem a serviço
de Nosso Senhor e bem das ditas relligosas e relligião, provendo em tudo o maes que
for necessario e tera cuidado de nos avizar das cousas que lhe parecer que comvem
pello que mandamos em virtude da sancta obediencia e sob pena de excomunhão a
abbadessa e relligiosas e maes pessoas a que ho conhecimento dello com direito
pertencer, que obedeção inteiramente ao dito lecenceado Aires da Luz seu conservador
e visitador no que toca aos ditos carreguos assim como o fizerão a nos se pessoalmente
visitaremos, dada em Evora sob nosso sinal e sello, a dez de Outubro, Miguel Rodrigues
a fez, de mil e quinhentos setenta e seis, Dominguos Simões a fez escrever, o Cardeal
Iffante. O qual treslado atrás, eu Guaspar
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Fl.217
Velloso presbítero, notairo appostollico bracharensse aprovado, tresladei da propria bem
e fielmente sem cousa que duvida faça a qual me reporto com outro abaxo com quem
concertei e assinei, comiguo notairo Melchior de Matos, Guaspar Velloso.
Abbadessa e relligiosas do mosteiro de São Bento desta villa de Viana foz de Lima
damos nosso poder e autoridade a João Guonçalvez sollicitador da Misericordia da
cidade de Bragua pera que elle em nosso nome possa sollicitar e procurar diante do
senhor Viguario Geral da mesma cidade e arcebispado246 de Bragua e diante do senhor
chantre conservador e visitador e juiz das causas deste mosteiro de São Bento e assim
diante de outros quaesquer juízes onde se tratar de nossas demandas que trazemos de
certas simonias com os padroeiros da mesma caza e lhe pedimos que elle requeira e
sollicite em nosso nome, como se fossemos nós prezentes, que pera tudo lhe damos
nosso inteiro poder e por disto seremos satisfeitas, lhe damos esta feita pello escrivão da
caza e assinada pellas discretas della, a doze dias do mes de Abril era de mil e
quinhentos setenta e sete annos. Abbadessa Janebra da Conceição, Perpetua de
Sanctiaguo escrivão, Vitoria de Sancta Maria
Fl.217vº
Izabel de Mello prioreza, Suzana do Espiritu Sancto
Concluso ao senhor chantre em onze de Maio de mil e quinhentos setenta e sete.
Dou-me por desinhibido e antes de outra cousa aja o procurador do convento vista em
Bragua a onze de Maio de mil e quinhentos setenta e sete. O Chantre de Bragua.
Aos onze dis do mes de Maio de mil e quinhentos e setenta e sete annos na cidade de
Bragua nas pouzadas do muito reverendo senhor o lecenceado Aires da Luz, chantre na
Sancta See de Bragua e conservador e visitador do mosteiro novo de São Bento da villa
de Viana foz de Lima, ahi pello dito senhor me forão dados a mim notairo estes autos
com o seu despacho acima de que dei vista ao doutor Pero Alvrez Verea, procurador do
convento e eu Guaspar Velloso notairo appostollico o escrevi.
Vista ao doutor Pero Alvrez Verea em treze de Maio de setenta e sete
Reverendo senhor
Pois vossa merce esta desinhibido, os termos dos autos são que a visitação de seu
predecessor o doutor Dioguo de
Fl.218
Paiva arcediaguo do Couto que Deos aja, passou em cousa julguada, vossa merce
aguora a deve mandar que se effeitoe e leve a seu devido effeito dado que os padroeiros
forão ja movidos, todavia vossa merce aguora mande passar sentença contra as pessoas
condenadas e contheudas na tal visitação, que a cumprão em todo como nella se contem
e protesto das custas.
Aos dezasete dias do mes de Maio de mil e quinhentos e setenta e sete annos na cidade
de Bragua no auditoreo eclesiastico della, pollo doutor Pero Alvrez Verea foi dado este
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feito, ahi com as suas rezões acima escriptas com as quaes o fiz concluso ao senhor
visitador e conservador e eu Guaspar Velloso notairo appostollico que ho escrevi.
Concluso ao senhor conservador em vinte e seis de Maio de setenta e sete.
Passe sentença que pede em Bragua, trinta e hum de Maio de setenta e sete. O Chantre
de Bragua.
Ao primeiro dia do mes de Junho de mil e quinhentos setenta e sete annos na cidade de
Bragua nas pouzadas do muito magnifico e reverendo senhor, o lecenceado
Fl.218vº
Aires da Luz chantre na Sancta See da dita cidade, visitador e conservador per
appostollica autoridade do mosteiro de São Bento de Viana foz de Lima, ahi pello dito
senhor foi dado a mim notairo este feito com o seu despacho acima que loguo em minha
prezença pronunciou e eu Guaspar Velloso notairo appostollico e escrivão dos autos e
da cauza, diguo e da conservadoria o escrevi.
Aos vinte e dous dias do mes d’Aguosto de mil e quinhentos e setenta e sete annos na
cidade de Bragua nas pouzadas do muito magnifico e reverendo senhor, o lecenceado
Aires da Luz chantre na See da dita cidade, visitador e conservador per appostollica
autoridade do mosteiro de São Bento da villa de Viana foz de Lima, estando elle senhor
ahi prezente perante elle pareceo João Guonçalvez agente da Misericordia da dita cidade
e procurador nestes autos da abbadessa e convento do dito mosteiro de São Bento e
disse a elle senhor que pera bem das relligiosas do dito mosteiro e sua justiça lhe era
necessario o treslado de hum instromento que neste autos anda porque os padroeiros se
obriguarão
Fl.219
a estar pello que detreminasse Dioguo de Paiva d’Andrada que estava em gloria, das
differenças que entre elles avia e as madres e convento do dito mosteiro e isto debaxo
do sinal e sinete delle senhor conservador, pollo que pedia a sua merce mandasse a mim
notairo desse o tal treslado e pollo dito senhor conservador foi mandado a mim notairo
desse o treslado do dito instromento de maneira que se pedia e o dito senhor assinou
este termo, Guaspar Velloso247 notairo appostollico escrivão dos autos e da
conservadoria o escrevi. O chantre
Aos trinta dias do mes d’Aguosto de mil e quinhentos setenta e sete annos na cidade de
Bragua nas pouzadas do muito magnifico e reverendo senhor, o lecenceado Aires da
Luz chantre na Sancta See da dita cidade, visitador e conservador pera appostollica
autoridade do mosteiro de São Bento da villa de Viana foz de Lima, estando ahi ele dito
senhor prezente perante elle pareceo248…….
O qual treslado de autos asi como vai tresladado eu Thomas Coelho notairo appostollico
“auctoritate” appostollica aprovado pello Ordinario desta Corte de Bragua, tresladei por
minha mão
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Fl.219vº
ate as folhas vinte e hûa e dahi diante ate o fim desta escriptura fiz e mandei tresladar
bem e fielmente dos proprios autos que estavam em puder do muito reverendo doutor
Manoel Alves Carneiro desembarguador e vigario geral nesta Corte de Bragua aonde os
tornei e de seu mandado passei ao requerente das relligiozas este treslado o qual vai
escripto em dozentas e dezanove meas folhas de papel consta este treslado, concertei
com os proprios autos, comigo abaixo asignado e não aja duvida no concertado as
folhas vinte e quatro na volta que diz – que com elle, e o concertado posto a margem
folhas vinte e sete que diz prejura, e o concertado folhas trinta e hûa verso que diz em
que quizer, e a intrillinha folhas trinta e seis que diz do mosteiro e concertado eu
escrivão, e a entrellinha folhas trinta e nove que diz da Rocha e outra, folhas corenta
que diz “prudentium” e outra, posta a margem que diz ornamenta e a intrellinha folhas
quorenta e duas verso que diz “priprellatum ordinis reque” e o riscado folhas quorenta e
oito que diz “temporibus” e a intrellinha folhas oitenta e hûa verso que diz Guaspar
Velloso e outro a folhas cento e doze verso que diz somente que o dito Miguel do Rego
era parente de seu pai como asinei e outra folhas cento e vinte e seis que diz aver e o
riscado folhas cento e trinta e oito que dizia Agostinho e na volta outro que diz ao
mosteiro e a intrilinha folhas cento e cincoenta e tres verso que diz dinheiro e na volta
outra que diz da Rocha e outra as folhas cento249….. “
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DOCUMENTO 7

1579, Julho, 27, Mosteiro de S.Bento, Viana da Foz do Lima (Viana do Castelo)

SUMÁRIO
Escritura do contrato que fez Francisco Gonçalves, carpinteiro, com o mosteiro de
S.Bento de Viana da Foz do Lima, para a de execução do claustro.

FONTE: IANTT, Mosteiro de S.Bento Viana Castelo, OSB, maço 26, obras 1575/95
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FL. 1 – “Convento
Em nome de Deos amem. Saibão quantos este instromento de obriguação virem que no
anno do nacimento de Nosso Senhor Jhesus Christo de mill e quinhentos e satenta e
nove annos aos vinte e sete dias do mes de Julho em ho mosteiro de São Bento sito no
arrabalde da mui notavell villa de Viana foz de Lima no pallratorio do dito mosteiro em
presemça de mim taballião e das testemunhas ao diamte nomeadas pareseo hi partes – a
saber1 – de hûa parte a senhora Janebra de Conceisão dona abadesa do dito mosteiro e
asi pareserão hi Jabell de Mello prioreza e Pripetoa de São Tiaguo escrivã e Ana do
Sallvador e Maria de Samiguel e Suzana do Esprito Sancto e Caterina da Madre de
Deos e Caterina de Jhesu e Vitoria de São João freiras professas do dito mosteiro e asi
as mais abaixo asinadas que todas forão jumtas e chamadas a são de campam tamgida
segundo seu bom uzo e custume e da outra Francisco Gonçalvez carpinteiro morador na
dita villa e loguo por elles todos jumtamente e cada hum por si foi dito que eles estavão
comtratados e [comcertados(?)]2 a maneira seguinte – comvem a saber – que elle
Francisco Gonçalvez se obrigua a fazer de modo no dito mosteiro a obra seguinte –
comvem a saber – dous lamços das crastas e [toda(?)]3 a carpintaria que os pedreiros são
obriguados
FL.1vº
a fazer de pedraria da maneira seguinte – porão cada culluna hûa trave muito forte e
cadradas e lavradas como comvem a tall obra com barotes por sima todos as que forem
necesarias de hûas traves a outras e não avera de larguo a trave e [barote(?)]4 e barote
mais de hum pallmo e meo e menos se for necesario e estes barotes serão de linha
cadrados e muito fortes como comvem a tall obra e serão atabicados e todos limpos de
praina e o taboado sera muito bom e são e sera jumto de meo fio com seu cordão por
baixo muito bem lavrado e limpo de praina como se requere a hum foro e poera todas as
portas que os pedrairos são obriguados na obra que sejão outo portas ou janellas as
quais serão muito fortes e bem fartas e bem lavradas e de boas cousoeras e taboado e
cobrira todos os dez5 lamços de asnaria muito forte e cadrada e muito limpa he sahirão
com a saqua de fora dez pallmos e mea6 o menos desta asnaria seja tall que numqua em
nenhum tempo apamde7, convem a saber - demtro em des annos não pande com o pezo
da telha e não serão em vazio mais de pallmos i so antre asna e asna e menos se
necesario for e toda atabricada e poera muito bem ripado e não avera amtre
FL.2
as ripe mais e quatro dedos e toda esta madeira sera de castanho e todas as ripes e o
mais sera muito bem lavrados e prainado como cumpra tall obra e toda esta obra semdo
allgum feito [se…ne]8 sera demtro nos ditos dez anos a sua custa e serão obriguados por
toda maneira e preguadura que for necesario pera a dita obra e acabara de todo o
necesario tiramdo somente as feraduras das portas que [es…]9 o fara a senhora abadesa
e sera obriguado elle Francisco Gonçalvez a fazer os asimpres que forem necesarios
pera asemtar os arquos cada vez que os pidreiros lhos pidirem e quebramdo fora da obra
1

A expressão não está escrita mas o sinal gráfico parece indicá-la.
Está emendado e esborratado.
3
Esborratado.
4
Esborratado. Parece ser “trave e barote”
5
Pensamos que serão dois e não dez como está escrito.
6
Deve ser meo – meio.
7
Apandar – enfunar, tornar bojudo – arquear – linguagem de marinha relativamente às velas do barco.
8
Não percebemos o que seja.
9
Palavra incompleta - deve ser “estas”
2
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não servimdo não sera obriguado a os refazer e fara esta obra muito depresa he ha dara
acabada no tempo que os pidreiros são hobriguados e não se deterão os pedreiros na
obra por fallta de carpintaria e consertara as portas do dito mosteiro e da portaria de
maos somente do que ouverem mister he ha madeira e preguadura pera estas duas portas
dara a senhora abadesa e pera a mais obra poera elle mestre todo
FL.2vº
o necesario e todo o tavoado e cousoeiras que a senhora abadesa tenha pera esta obra a
tomara ele mestre por vista de dous oficiais em descomto dos satemta e tres mill reis
que he ha copia que a senhora abadesa lhe hade dar por a dita obra. A quall consta tem
elle mestre recebido della senhora abadesa trimta e simquo mill reis. E os trimta e outo
mill reis de resto lhe paguara asi como for fazemdo a obra he hella acabada lhe ha
cabarão de paguar o dito resto o que elle Francisco Gonçalvez he ela abadesa e
comvento se obrigurão por suas pesoas e seus beins moves e de raiz havidos e por aver
e as remdas do dito mosteiro a todo comprirem asi e da maneira a que se em esta
escritura comtem e nestes trimta e simquo mill reis que ele mestre tem recebidos
emtram a sanhoaneira10 da igreja de São Martinho d’Outeiro que ella senhora abadesa
lhe tem aremdado este prezente anno de São João passado ha hum ano e asi o
outurguarão e asinarão em testemunho de verdade mandarão asi ser feito este
estromento
FL.3
de contrato e obriguação delle a abadesa será obriguada a dar paredes na alltura que
fique coremte a aguoa que não pereça a madeira por fiquar baixa. Testemunhas que
estavão prezentes Thiadozo Machado cavaleiro fidalguo e Bastião Pires crelliguo de
misa moradores nesta villa de Vianna e outros”.
[Nota - Seguem-se as assinaturas ilegíveis mas de punho letrado e habituado não só a
assinar mas igualmente a escrever – letra firme e desembraçada.]
FL.3vº
[No verso está escrito em duas letras distintas] – o contrato de outorga de Francisco
Gonçalvez e “escretura de obrass que se fizerão no convento”.

10

Pode ser um calão local respeitante a um período de tempo, de renda ou foro, ligado à divisão de tempo
do S.João.
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DOCUMENTO 8

1594, provavelmente, segundo se depreende do texto

SUMÁRIO:
O problema entre a comunidade de S.Bento e os padroeiros mantém-se agora sob a
ameaça, por parte destes, do arresto das rendas do mosteiro, se as religiosas não
desistirem de receberem outras sem o consentimento deles padroeiros.

Nota - Este documento de 4 folhas, sem data, é relativo ao mosteiro de S.Bento de
Viana.
Na falta da data avançamos uma data critica porque o tema é continuação da guerra
entre padroeiros e monjas. Por outro lado a abadessa em exercício, Perpetua de
Santiago, que apesar de não termos a lista completa das abadessas deve ter sucedido
Genebra da Conceição que protagonizou todo o processo de litigio1. Assim e como o
seu abadessado foi longo Perpetua deve ter estado no governo pelo menos a partir de
finais de 500 pois surge neste lugar quando se contrata o retábulo do altar mor em 1595.
Pode ser um treslado posterior devido à redacção do texto e ao uso misto de fórmulas
medievais e modernas.

FONTE: AMVC, Arquivo não classificado de Luís Figueiredo da Guerra, Cx. Sem
identificação.

1

Apesar disto subsistem dúvidas. Parece-nos que antes dela terá governado o mosteiro Susana do
Espírito Santo (2ªvez pelo menos) pelo subentendido da folha 203 do Livro da Fundação.
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PETIÇÃO
Fl.1
“Diz a abbadesa do mosteiro de São Bento da villa de Vianna e seu convento, que certas
pessoas da dita villa que dizem ser padroeiros fundadores e dotadores do dito mosteiro
fizeram petição a vossa Magestade, dizendo que tinham hûa sentensa e provisões pera
que a sopplicante não recolhese religiosa algua no dito mosteiro sem seu consentimento
com paena de socresto das rendas, e paena outro si as pessoas que as taes religiosas
tivessem metido, as tirassem delle e que as sopplicantes a nada obedeciam e que eles
fundaram e dotarem o dito mosteiro pera sinquoenta filhas e parentes somente e não
pera estrangeiras extraordinarias que nelle recolhiam as sopplicantes pedindo a vossa
Magestade lhes mandasse passar provisão pera que o Juiz de Fora da dita villa, com
effeito fizesse execução socrestando rendas e lançando as freiras fora do dito mosteiro e
procedendo contra as pessoas seculares a execução de penas e ouveram provisão
passada em quatro de Janeiro de noventa e quatro2 em que vossa Magestada manda ao
Juiz de Fora da dita villa os restitua conforme sentença, provisões e notificações como
do treslado da dita petição e provisão consta que offrecem com a qual as sopplicantes
foram muito vexadas e lhes foram suas rendas socrestadas e porque o declararão pellos
ditos assertos padroeiros a vossa Magestade foi subrepticio e passa o contrario na
verdade, porque pellas ditas chamadas forças pende lide antre elles e vieram com libello
contra ellas sopplicantes e se assinou lugar de prova, e estando nestes termos cometerem
os assertos padroeiros certo attentado de que as sopplicantes vieram com artigos que
lhes estam recebidos e não declararam que a causa corria ordinariamente nem ate agora
vossa Magestade lhos passou provisão pera se fazer socresto nas rendas do dito
mosteiro como disseram, somente hûa provisão simples sobre a qual sendo offrecida aos
Juízes de Fora que na dita villa foram ouve lide e partes que a embargaram se não ouve
effeito por esta via, em tanto que aggravarão os ditos padroeiros de lha não mandarem
comprir pera a Casa do Porto e de ahi pera a Casa da Sopplicação
Fl.1vº
não foram providos nem mostraram melhoramento o que outro si não declararão a vossa
Magestade pello que ellas sopplicantes vieram com embargos de soprepção a esta
provisão ultimamente passada que lhos foram recebidos e estando os autos nestes
termos os ditos padroeiros subrepticiamente sem ellas sopplicantes serem notificadas
sendo Thomas da Costa escrivão da dita villa, escrivão dos autos deixaram de continuar
com elle e ordenaram que Bento Maciel [?] parente e cunhado de alguns delles lhes
passasse estromento de aggravo sem resposta dellas sopplicantes no qual não forão
providos quanto ao socresto que pretendiam nas rendas do dito mosteiro somente
mandaram que as penas se exicutassem. E sendo a dita provisão subrepticia tanto por
estas causas como por dizerem a vossa Magestade que elles fundaram e dotaram o dito
mosteiro e que sam nelle padroeiros, sendo verdade que estam privados do dito dos dos
padroados, por não dotarem competentemente suas apresentadas nem fazerem as
officinas necessárias no dito mosteiro, e por não cumprirem a Bulla da Fundação e
outros por terem incorrido em simonia, como se ve da sentença que apresentam pella
qual juraram estar que passou em cousa julgada e foi mandada cumprir per el Rey Dom
Henrique que esta em gloria, ao tempo Cardeal e legado de Latere por vertude de hum
Breve Appostolico e hora procede na execução da dita sentensa o arcebispo de Braga o
que tudo não manifestaram a vossa Magestade como se ve de sua petição e as
2

Poderá ser 1594.
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sopplicantes vivem desinquietas na dita religião vexadas pellos ditos padroeiros e são
pobres, he não tem que gastar e os padroeiros assertos poderosos e dos principaes da
dita villa e sempre foram favorecidos pellos Reiis3 passados que estam em gloria
impetrarão alguns breves de Sua Santidade em favor da dita sentença contra os ditos
padroeiros pella muita justiça que as sopplicantes tinham, como delles consta que
offrecem. Pedem a vossa Magestade aia por bem que pella dita provisão se não faça
obra, nem per outra algûa, antes sospende o effeito da dita sentença que allegam ter
porque não he licito pois elles não compriram no que eram obrigados pella Bulla da
Fundação levem della proveito e mande que a dita sentença per que sam privados dos
ditos padroados e se cumpra
Fl.2
e que as demandas que pendem via ordinaria se determinem ou outras que pellos ditos
padroeiros lhes forem movidas e o mesmo requeiram ordinariamente contra as pessoas
que no dito mosteiro tiverem filhas porque doutra maneira fiquam ellas sopplicantes
postas em cerquo se não aceitarem novas religiosas no dito mosteiro como ate aqui
fizeram e não tem de que se sostentar por a renda que tem ser muito pouqua. Attento
outro si que os dotes que as que novamente entram [?] gosam as que ate agora foram
apresentadas antigamente pellos ditos padroeiros no dito mosteiro, assi em se
sostentarem como nas officinas do dito mosteiro, pois os ditos padroeiros as não
dotaram competentemente e….
[Assinam:]
Vitoria de S.João prioresa
Anna do Salvador
Catarina de S.Miguel escrivã
Maria de S.Miguel
Izabel de Santo Antonio
Fillipa da Cruz
Maria de São Jeronimo
Maria de São Gregorio
Briatis do Espirito Santo
Maria Magdalena
Genebra de S.Bento
Anna da Cruz
Perpetua de Santiago abbadesa
Catarina de Jesus
Lianor de São Bento
Isabell do Presepio
Briatiz da Côseição
Guiomar dos Anjos
Maria de Jesus
Maria do Nascimento
Maria da Coseisão
Britis da Saudasão
Hyeronima de São Bernardo

3

Na palavra Reijs substituiu-se o j por i segundo as normas paleográficas em que ij fica ii
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Fl.2vº
[Serve de contra capa ao documento e diz] “não tem serventia”. [Há ainda assinaturas
de:]
Caterina da Madre de Deus
Maria de S.João [?]
Ines dos Anjos
Anna dos Anjos
Anna de São Bernardo “
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DOCUMENTO 9

1595, Agosto, 12, Viana da Foz do Lima (Viana do Castelo)

SUMÁRIO:
O mosteiro de S.Bento de Viana do Castelo contrata Baltazar Moreira para executar um
retábulo para o altar mor por 100 000 reis pagos em três vezes, uma no acto da
encomenda, outra nos Santos e o restante no final da obra.

FONTE: IANTT , Mosteiro de S.Bento Viana Castelo, OSB, maço 26, obras 1575/95
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FL.1
“Saibão quoamtos a este estrumemto de comtratto e obrigasão virem como em ho anno
do Nasimemto de Noço Senhor Jesus Cristo de mill e quinhentos e novemta e simco
annos aos doze dias do mes de Agosto do ditto anno em esta muim notavell villa de
Vianna da fos do Lima nas cazas novas do palltorio1 do mosteiro de São Bemto da ditta
villa em presemsa de mim taballião e das testemunhas ao diamte nomeadas pareserão
presemtes ha senhora Perpetua de São Tiaguo abadesa do dito mosteiro e assi as
senhoras Vitoria de São Joam, prioressa, Anna do Sallvador, Maria de São Migell,
Janebra da Comseisão, Caterina da Madre de Deos, Izabell de Sãoto Amtonio, Lianor de
São Bemto, Maria de São Bemto, Caterinna de São Bernardo, Maria do Nasimento,
Fillipa da Soreisão, Maria dos Samtos, Marguarida de Jesus todas freiras profesas e
descrettas e deputadas, de huma parte e da outra Balltazar Moreira enttaFL.1vº
llhador e morador em esta villa pesoa por mim reconhesida, pellus quoais todos e cada
hum de per si foi ditto e diserão que a elles estavão comtratados que ho dito Balltazar
Moreira llhes faria hum retabullo pera a capella maior do dito mosteiro comforme ha
trassa e amostra que ho dito Balltazar Moreira fes e hasinado pella ditta senhora
abadessa e prioresa e outras senhoras pella quoll hamostra se reguera em tudo
comforme a ella ha quoall hobra do retabullo fara ha seu risquo de perda ou guanho
pello presso habaixo decllarado pera ha quoall obra ho dito Balltazar Moreira dara toda
a madeira a pregadura e ferrague que for nesesario e ho asentara e fara estados e ho dara
perfeitamente hasemtado tudo a sua custa ho quoall retabullo tera trimta e quoattro
pallmos do altar pera sima
FL.2
e de larguo vimte e dous palmos que se emtemdera sem os voos das mollduras e que
avera seis paineis comforme ha ditta trassa ha quoall hobra sera munto bem feitta e
hacabada de madeira e sem braogue2 como de [punho(?)]3 e quoamto [?] maguinaria4
tera quoatro amjos dous que estão na ditta amostra e outros dous que pora no bamquo5
junto ao sacrairo de maneira que hos anjos terão nas maons pregadas ao dito sacrairo em
forma que paressa que ho tem nas maons, pella quoall hobra llhe darão ella ditta senhora
abadessa e comvemto sem mill reis ha saber trimta mill reis em este mes de Agosto e
outros trimta por dia dos Samtos que vem e os quoremta mill reis que faltão llhe darão
hão cabo da obra e elle Balltazar Moreira nos frisos hos fara na milhor maneira que
emtemder ha quoall hobra haFL.2vº
cabara hate dia de Pascoa de Fllores ha que embora vier da era de novemta e seis e não
ho acabamdo no ditto tempo ha ditta senhora abadessa ho podera mamdar fasser a custa
do ditto Balltazar Moreira e de sua fazemda no estado em que estiver e ha ditta senhora
habadessa e comvemto serão hobrigados a fazer hos pedestais que estão debuxados na
amostra des ho alltar pera baixo com suas mollduras e assi e da maneira que elle mestre
hos tem trasados e tudo ho mais que se ouver de fazer de pedreiros sera a custa della
senhora habadessa e a pagua do ditto dinheiro paguarão hão tempo asima decllarado em
1

Deve ser palratório
A palavra está assim escrita, não sabemos o que é mas o significado deve ser defeito – sem defeito.
3
Não temos a certeza devido à letra inicial. No entanto parece não restarem grandes dúvidas.
4
Embora esteja escrito desta forma deve referir-se à maquineta do retábulo.
5
Deve ser de banqueta – a parte inferior do retábulo onde encosta o sacrário.
2
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esta escretura e não llhe pagamdo ao dito tempo elle mestre fiquara deshobrigado de
fazer ho dito retabullo ao dito tempo e se hubrigavão ella dita senhora abadessa e
comvemto e assi ho dito Balltazar Moreira por suas propriedades e bems
FL.3
remdas do dito mosteiro cada hum a comprirem esta escretura na partte e hobriguasão
que llhes toqua com pena de pagarem sem cruzados de penna e todas as custas perdas e
damnos que sube isso recreser e assi ho outorgarão e asinarão estamdo por testemunhas
o padre Sebastião Pirez capellão da ditta caza e João Afomço viguairo de Houteiro e
Amtonio de Sa Soutomaior e Cristovão d’Allpoim fidallguos e moradores em esta vila
[?]6.
FL.3vº
E verdade que eu Balltasar7 Moreira resibi da mão do senhor Cristovão d’Allpoin vinte
cruzados hos quais elle deu a minha molher aos treze dias do mes de Aguosto do ano de
mille quinhentos e noventa e sinquo anos hos quais me deu a conta do rettavollo de São
Banto por mandado da senhora abadesa e mais asinadas na amostra; por outra vez deu
ho proprio senhor Cristovão d’Allpoin a minha molher dez cruzados no findo mes
d’Aguosto a conta do dito retavollo; por outra vez me deu a mi vinte cruzados e fazem
vinte mill reis em estas tres paguas; mais me mandou por hu seu paje dous mill e
dozentos e sinquoenta reis e mill e setasentos e sinquoenta reis que paguou das ta vuas a
molher de João Pirez fazem dez cruzados; por outra vez deu este senhor Cristovão
d’Allpoin sinquo cruzados aos meus mosos e nelles vinha hûa coroa sinjella e são vinte
e seis mill reis hos que tenho resibidos do senhor Cristovão d’Allpoin e oje que são
nove dias do mes de Novembro me mandou a senhora madre abba[dessa]8 por hûa
molher de seu serviço dez cruzados [?] nesta escretura por [?] por a pagua pello quall
confeso estar paguo de trinta mill reis que me a senhora abba[dessa]9 era hobriguada a
paguar na primeira pagua do retavollo ho asino dia e era asima decllarado. Balltasar
Moreira, esculptor.”

6

Assinaturas e formulas legais ilegíveis
Repete Balltazar.
8
Falta o resto da palavra
9
Falta o resto da palavra
7
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DOCUMENTO 10

1693, Abril, 18, Viana da Foz do Lima (Viana do Castelo)

SUMÁRIO:
Obra que pretendia fazer Elena de Santo Antonio, ocupando o piso inferior e o superior
da sua acomodação e que por segurança física do mosteiro poderá ter ficado sem efeito.
Em consequência de que a referida religiosa oferecia os 100 000 reis da obra, para que a
abadessa, Margarida de S.Martinho aplicasse no que entendesse.
Nota – Este documento encontra-se inserido no Livro da eleição das abadessas, numa
página isolada e apesar do texto estar riscado e da indicação que não se efectuou a obra,
o teor deixa adivinhar algo diferente!

FONTE: AMVC, Arquivo não classificado de Luís Figueiredo da Guerra, “Livro das
eleiçoens do novo governo”, fl. 123
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Fl.123
“Termo de memoria da offerta de cem mil reis que fes a madre Elena de Santo Antonio
a [?] convento sobre o ajustamento da obra que intenta fazer.
1693 na Casa Nova do palratorio do convento de São Bento, Joaquim Fernandes de
Barros.
Aos dezoito dias do mes de Abril do anno de mil e seiscentos e noventa e tres annos
nesta villa de Vianna em a Caza Nova do palratorio do convento de São Bento da dita
villa, aonde estava o doutor Joachim Fernandes de Barros, desembargador e juiz dos
cazamentos na rellação de Braga, comigo notario apostolico infra escripto ahi apareceo
prezente a madre Elena de Sancto Antonio religioza professa no dito convento e por ella
foi dito que visto não ter effeito a obra que deveriam fazer em o lugar da tulha pella
informação que derão os officiaes que a virão e os inconvenientes que podião rezultar
com a dita obra, fazendo lhe caza torre por sima do lugar que tem no dormitorio,
offertava cem mil reis para se dispenderem a arbitrio da reverenda madre abbadessa
Margarida de S.Martinho em o que lhe parecesse de mayor utilidade para o dito
convento e por estar prezente a dita reverenda madre abbadeça aceita a dita offerta para
a receber dispondosse com effeito a dita obra na forma da licença que tem pedido ao
illustrissimo senhor Arcebispo Primaz e para memoria se fes este termo que assinarão a
dita Elena de Sancto Antonio e a dita madre abbadeça, que declarou que se fazia tudo o
sobredito com condição de que a caza terrea que ficava por baixo do lugar da dita Elena
de Sancto Antonio que de antes era das [ovelhas(?)]1 e de prezente he da dita Elena de
Sancto Antonio, ficaria sempre unida ao mesmo lugar da dita Elena de Sancto Antonio,
para que quem nelle vivesse ficava senhora de toda a dita caza terrea sem em tempo
algum poder alhear a dita caza nem parte della sob <pena>2 de que fazendo o contrario
perder toda a dita caza para o dito mosteiro e asi o dicerão e assinarão com o dito
reverendo senhor doutor de que hi este termo ou o padre Manoel Ramos de Sa publicos
notario apostolico coadjutor na Igreja Matriz da dita villa que a escrevi e declaro que dis
a entrelinha asima pena sobredito o escrevi.
Margarida de São Martinho abbadeça
Ilena de Sancto Antonio
Dona Violante de Sancto Antonio scriva “

1
2

Pode ser ovelhas e faz sentido.A palavra está escrita de forma pouco clara e esclarecedora.
A palavra pena está na margem esquerda a indicar entrelinha.

725

DOCUMENTO 11

1709, Novembro, 18, Braga

SUMÁRIO:
O Arcebispo de Braga (pela data D.Rodrigo de Moura Teles) admoesta as freiras de
S.Bento por comportamentos menos próprios, ameaçando com sanções.

FONTE: AMVC, Arquivo não classificado de Luís Figueiredo da Guerra, Cx não
identificada.
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“Por nos constar com grande magoa nossa dos ilicitos tratos que algûas das relligiozas
do nosso convento de S.Bento da Villa de Vianna tem com varios homens por ser digno
de se chorar com lagrimas de sangue que criaturas dedicadas a Deos e espozas de Jezu
Christo O ofendão tão grave e escandelozamente em especial as madres soror Izabel de
S.João, soror Joana de St.Antonio, soror Maria de S.Joseph, soror Josepha da Roza,
Luiza da Resorreyção, Anna Maria da Conceyção, soror Clara de Jezus, Thereza
Fagundes, soror Josepha de Jezus Maria, soror Anna de S.Pedro, Francisca de
S.Gabriel, Maria Magdalena da Cruz e a educanda Bernardina Carnota 1 e porque pella
nossa obrigação pastoral sermos obrigado a evitar quanto em nos for as ofensas de
Deos, e em especial as das relligiozas nossas subditas e por que por hora se pode evitar
o dito escandallo prohibindo as ditas relligiozas de irem a portaria, rodas, grades e
mirante lhe mandamos com pena de excomunhão não vão aos ditos lugares emquanto
não ordenarmos o contrario e deyxem os tratos ilicitos, e a madre abbadessa pella madre
escrivam do convento lhe faça as ditas relligiozas noteficar este nosso Decreto de que
quando seia necessario pasara certidão e por que a culpa da madre soror Maria de
S.Joseph se faz mais agravante pella havermos pessoalmente admoestado e não ter
emenda, a esta mande logo a reverenda madre abbadessa prender na sua sella, de que
tera a chave e tendo esta janella para a rua a metera em outra que a não tenha trocando
as sellas pello tempo que estiver preza e a privamos da recção e veo athe nova ordem
nossa e porque a dezordem da educanda Bernardina Carnota pellas perjudiciais
consequencias do trato que tem, a madre abbadessa lhe declara logo que se senão
emendar logo a mandaremos expulsar do convento e porque Magadalena da Cruz
tambem se espesializa no trato ilicito que tem a privamos do veo athe merce2 nossa
alem das mais penas asima declaradas. A reverenda madre abbadessa dara logo a
execução este nosso Decreto como nelle se contem em vertude da santa obediencia e
nos dara conta como assim o tem executado.
Braga 18 Novembro de 1709
Arcebispo Primaz”

1
2

Deve ser Carlota
Está abreviado.
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DOCUMENTO 12

1710, Outubro, 01, Viana da Foz do Lima (Viana do Castelo) – 2ªMedição (orçamento)
1711, Outubro, 01, Viana da Foz do Lima – ( terminus da obra)
1711, Dezembro, 23, Viana da Foz do Lima – (data de recebimento)

SUMÁRIO:
Obras executadas no refeitório, mirante e barbacã, entre 1710 e 1711, sob encargo de
Manuel Pinto Vilalobos, por mestres pedreiros um dos quais M.L.Policarpo, pelo preço
de 2 062,920 reis.
Nota – Até ao momento não encontramos a primeira medição que está referida nesta
segunda medição.

FONTE: AMVC, Arquivo classificado de Luís Figueiredo da Guerra, Cx. 11(1)
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“Segunda Medição
Fl.1
Segunda medissão da obra do Mosteiro de S.Bento desde a parede em que prencipia o
refeitorio ate a parede que sobe por sima do telhado da parte do Mirante, e a barbacan
desde a crux que se pos na primeira medição ate voltar o canto do Mirante donde se pos
a segunda crus.
Primeiramente
Se lhe mede a alvenaria do alicersse da barbacan desde o sinal em que se pos hûa crus
ate a volta da mesma no angulo do mirante e se mediu em quoatro lanssos. O primeiro
tinha de comprido 125, ½ palmos alto de hua parte 6,1/2 e da outra 6,1/8 com 14 palmos
de largo sendo suputado1 se achou ter de mossisso 11267, 812/1000 palmos (3) 2. O
segundo lansso tinha de comprido 82, ½ palmos com os mesmos 14 de largo […]3 alto
de hûa parte 6, 1/8 e da outra 4, ¾ que deu de mossisso sendo calculado 6280, 312/1000
palmos (3). O terceiro lansso tinha de comprido 55 palmos, os mesmos 14 de largo e de
alto de hûa parte 4, ¾ palmos e da outra 3 palmos deu de mossisso 2983, 75/100 palmos
(3). O quarto lansso na volta que faz para sima tinha de comprido 31 palmos e de largo
os mesmos 14 com 3 palmos de alto que deu de mossisso 1302 palmos (3). A alvenaria
do soco se lhe mediu em dous lanços. O primeiro tinha de comprido pela parte exterior
265 palmos e pela interior em reza da meya esquoadria do angulo do Mirante tinha 252,
de largo 13 palmos e de alto 1, ¾ sendo suputada deu de mossisso 5888, 855/1000
palmos (3). O segundo lansso na volta ate a crus tinha de comprido na parte exterior 44
palmos e na interior a respeito […]4 angulo dito 31 com os mesmos 13 de largo e 1, ¾
de alto que deu de mossisso 853, 125/1000 palmos quoadros de todo faz a alvenaria
deste alicerce e soco vinte e oito mil quinhentos e setenta e cinco palmos corporeos e
oitocentos e setenta e quatro millesimos de palmo.
Total 28 578, 874 [na margem]
Mais se lhe mediu sobre este soco e barbacan a alvenaria ate o primeiro corte esta tinha
de comprido pella parte exterior e superior 261, 83/100 e pella interior em rezão do sinis
[…]5 angulo do canto dito 253, com 8, 83/100 de largo e 7 palmos de alto escarpava no
pe da dita altura de 2, 17/100 palmos de talude sendo suputada deu de mossisso 15910,
821/1000 da sua escarpa e piramide no angulo1994, 93/1000. A mesma alvenaria na
volta do canto
Fl.1vº
Vem 28 578, 874 [na margem]
Do canto tinha de comprido na parte exterior na altura do corte ate a crus 41, 83/100
palmos e pela interior em rezão do simi ângulo 33 palmos com 8, 83/100 palmos de
largo por sima 7 de alto e com os mesmos 2, 12/100 de talude por baixo, sendo
1

Suputar - calcular
Quando o palmo tem dimensões elevadas surge um sinal gráfico em forma de um prisma a 3 dimensões
que deve indicar qualquer grandeza – parece significar uma medida cúbica, ou seja volume ocupado.
Associa-se também a palavra “mossisso” – será mociço – maciço . Assim para estes casos assinalar-se-á
sempre (3)
As medidas de superfície são indicadas com a palavra “quoadro”
3
Deve faltar aqui um e de
4
Falta qualquer coisa
5
Deve ser simi (semi)
2
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suputado ao todo deu de mossisso 2635, 817/1000 palmos (3) e toda esta alvenaria
emporta vinte mil quinhentos e quarenta palmos corporeos e setecentos e vinte e oito
millessimos de palmo. 20 540, 728 [na margem]
Mais na mesma barbacan ate o simo della se lhe mediu a sua alvenaria e tinha de
comprido por sima 218,[¾(?)] 6 pella parte exterior e pella interior (por rezão do simi
angulo asima dito 254 palmos com 4, ¾ palmos de grosso por ssima (sic)) e 10 de alto
ao pe desta em rezão da escarpa tinha de talude 3, 8/100 e sendo suputada a alvenaria
desta escarpa se achou ter de mossisso 16178, 372/1000 palmos (3). Na volta para sima
tinha de comprido pello simo da barbacan 38, 75/100 palmos direito da crus com 4, ¾
de largo e tinha de comprido pella parte interna (em rezão do simiangulo) 34 palmos
com 10 de alto o talude em rezão da escarpa por baixo hera de 3, 8/100 palmos sendo
tudo suputado se achou ter de mossisso 2340, 372/1000 e toda emporta dezoito mil
quinhentos e dezoito palmos corporeos e setecentos e quarenta e cinco milessimos de
palmo. 18 518, 745 [na margem]
Mais se lhe mediu a parte de que asenta sobre esta barbacan desde a parede da torre do
meyo que esta junto do refeitorio ate a outra parede alta que sobe em correspondencia
da do Brazil tinha de comprido 240 palmos 4, ½ de grosso e de alto ate o corte do
sobrado 8 palmos que deu de mossisso sendo suputada oito mil seiscentos e quarenta
palmos corpóreos. 8 640 [na margem].
Ainda se lhe mediu a parede que em todo este comprimento sobe ate o telhado tinha o
mesmo comprimento de 240 palmos 3, ½ de grosso e 18, ½ de alto que sendo suputada
deu de mossisso quinze mil quinhentos e quarenta palmos corpóreos. 15 540 [na
margem]..
E ainda se lhe mediu a parede do refeitorio da parte do claustro, o seu alicersse tinha de
comprido 82, ½ palmo, 5, ½ de largo e 7, 1/8 de alto sendo suputado deu de mississo
3232, 968/1000 palmos (3); a parede de que acenta sobre este alicersse ate o corte do
sobrado tinha o mesmo comprimento de 82, ½, e 3, ½ de grosso com 14, ½ de alto que
deu de mossisso 4186 , 875/1000 palmos (3). A parede que deste corte sobe ate o
telhado tinha o mesmo comprimento de 82, ½ palmos, 3 de grosso e de alto 19 deu de
mossisso 4702, 5/10 palmos (3). Mais se mediu hum poyal de alvenaria encostado a esta
parede que tem de comprido 72 palmos; 1, ½ de largo e 3, ¾ de alto deu de mississo
405 palmos (3) ao todo emporta a alvenaria della. 91 818, 347 [na margem].
Fl.2
Vem 91 818, 347
Parede doze mil quinhentos e vinte e sete palmos corporeos e trezentos e quarenta e tres
milessimos. 12 527, 343 [na margem]. .
Mais se lhe mediu a alvenaria das duas paredes que repartem a menistra e sobem ate o
sobrado. O alicersse de hûa tinha de comprido 25 palmos; 5 de largo e 7 de alto deu de
mossisso 875 palmos (3); o outro alicesse (sic) tinha o mesmo comprimento e largura
com 8, 3/8 de alto deu de mossisso 1046, 875/1000 palmos (3). As duas paredes que
acentão sobre estes alicersses tinha cada hûa de comprido 27 palmos, 2, ¾ de grosso, e
14, ½ de alto sendo suputadas derão de mossisso 2153, 25/100 palmos corporeos e ao
6
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todo quatro mil e setenta e cinco palmos corpóreos e cento e vinte e cinco centessimos
de palmo7. 4 075, 125 [na margem].
Mais se lhe mediu a alvenaria sobre em que asentou a escada do pe da subida no
tranzito da portaria o alicersse tinha 14 palmos em quoadro com 2, ¾ de alto que deu de
mossisso 539 palmos (3). A alvenaria do pateo tinha de comprido 7, ½ de largo, 7 com
3, ½ de alto que derão de mossisso 183, 75/100 palmos (3). Da altura asima desse em
roda a alvenaria em que asentão os degraos em todo o quoadro com 3, ½ palmos de alto
e 5 de talude sendo calculado se achou emportar 155, 916/1000 palmos e ao todo
emporta a alvenaria dita oitocentos e setenta e oito palmos corporeos e seiscentos e
sesenta e seis milessimos de palmo. 878, 666 [na margem].
Mais se lhe mediu a alvenaria da parede donde fica o arco logo na subida desta escada o
seu alicersse tinha de comprido 11, ¾ palmos de comprido, e de largo e 7, 1/8 de alto
sendo suputado deu de mossisso 504, 312/1000 palmos (3). Sobre este alicersse ate o
pavimento do arco sobe outro do mesmo comprimento de 11, ¾ palmos, 4 de grosso e
7, ½ de alto que deu de mossisso 411, 25/100 palmos (3) soma ao todo esta alvenaria
mil duzentos e sesenta e seis palmos corpóreos e sesenta e dous miléssimos. 1 266, 062
[na margem].
Mais se lhe mediu hûa parede que atravessa por sima da portaria tinha de comprido 18
palmos, 2, ¾ de grosso e 14, ½ de alto sendo calculada deu de mossisso setecentos e
dezasete palmos corporeos e setenta e cinco centésimos de palmo. 717, 75 [na margem].
Mais duas nesgas de parede cada hûa de 10 palmos de alto, 2, ½ de grosso e 2, ½ de
largo que por suputassa fizerão ambas cento e vinte e cinco palmos corpóreos. 125 [na
margem].
Mais se lhe mediu a alvenaria do arco que atravessa no transito da portaria pera o
claustro, o alicersse da parte da cozinha do pe do tal arco tinha de comprido 10 palmos
com 4, ¾ de grosso e 8 de alto que sendo. 111 408,293 125 [na margem].
Fl.2vº
Vem 111 408, 293
suputado8 deu de mossisso 380 palmos. O alicersse do outro pe do arco da parte das
tulhas tinha de comprido 6 palmos com 4, ¾ de grosso, os mesmos 8 de alto que deu de
mossisso 228 palmos (3). A parede deste arco ate o sobrado tinha de comprido 29
palmos; com 2, ¾ de grosso e 16, ¾ o vão do arco sera de 15 palmos e 8 de pe direito
com volta redonda a restante da parede sendo suputada se achou de 762, 746/1000
palmos (3). A parede que sobe asima do sobrado tinha de comprido 34 palmos com 2,
¾ de grosso e 14 de alto que deu de mossisso 1309 palmos (3) ao todo faz esta alvenaria
dous mil seiscentos e setenta e nove palmos corpóreos e setecentos e quarenta e seis
milessimos de palmo. 2 679, 746 [na margem].
Mais se lhe mediu a alvenaria do claustro em que se puzerão as duas ginellas pera lux
das (sic) tulha e a com que tapou a porta do refeitório, hûa das ginellas tinha de
comprido 8, ½ palmos, 15, ¼ de alto, e 2, 7/8 de grosso que por calculo deu de mossisso
361 palmos (3). A outra tinha de comprido os memos 8, ½, 2, 7/8 de grosso e de alto 9,
7
8

Seguindo o raciocínio até agora deve ser 125 milésimos e não centesimos
Manteve-se a repetição porque na folha anterior a palavra não está completa.
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½ que de mossisso 224, 889/1000 palmos (quadrados). A alvenaria da porta tinha de
comprido 9 palmos, 2, ½ de grosso e 14, ½ de alto que derão de mossisso 326, 25/100
palmos (quadrados), ainda a alvenaria com que se tapou a menistra que cahe pera o
claustro tinha de comprido 7, ½ palmos, 2, ½ de grosso e 9, ¾ de alto que fes de
mossisso 182, 812/1000 palmos (3) ao todo faz esta alvenaria mil e noventa e quoatro
palmos corporeos e novecentos e cincoenta e hum milessimos de palmo. 1 094, 951 [na
margem].
Mais se lhe mediu a parede que fica no transito do refeitorio em que esta o lavatorio o
seu alicersse tinha 8, ¾ palmos de comprido com 5 de grosso e 7, ½ de alto, e a parede
tinha de comprido 9, ¾ palmos, 3 de grosso e 3, ½ de alto que tudo deu de mossisso mil
duzentos e sesenta e dous palmos corporeos e trezentos e quarenta e quoatro milessimos
de palmo. 1 262, 344 [na margem].
Mais se lhe mediu outra parede em frente desta que sobia ate o pateo da escada tinha no
seu alicersse 9 palmos de comprido, 6, ½ de largo e 7, 1/8 de alto; e a parede tinha de
comprido 10 palmos, 4, ½ de grosso e 16, ½ de alto sendo suputada se achou ter de
mossisso mil duzentos e cincoenta e nove palmos corporeos e trezentos e doze
milesimos de palmo. 1 259, 312 [na margem].
Mais se lhe mediu a alvenaria com que se tapou a porta que estava na baranda velha e as
com que taparão duas ginellas no dromitorio e hûa paredinha sobre a da capella entre o
claustro e o refeitorio esta tinha de comprido 8 palmos, 2 de grosso e 17 de alto que fes
de mossisso 272 palmos (quadrados). As duas ginellas tinha de comprido cada hûa 5, ¾
palmos, 2, ½ de grosso e 9 de alto derão ambas de mossisso 258, 75/100 palmos (3). A
porta da baranda tinha de comprido 9 palmos de grosso, 2,1/2 e de alto. 117 704,646
[na margem].
Fl.3
Vem 117 704, 646
E de alto 16 palmos que fes de mossisso 360 palmos (3) ao todo emportão estas
alvenarias oitocentos e noventa palmos corporeos e setenta e cinco centessimos de
palmo. 890,75 [na margem].

Mais se lhe mediu hûa paredinha que encosta a antigua do claustro sobre que acentão os
degraos da escada tinha de comprido no seu alicersse tinha de comprido9 18, ¾ palmos,
2, ¼ de largo e 3, ¼ de alto e a parede tinha o mesmo comprimento e 1, ½ palmos de
grosso e duas alturas hûa de 4, ½ palmos e a outra de 13, ¾ sendo suputada deu de
mossisso trezentos e noventa e tres palmos corporeos e setenta e cinco centessimos de
palmo. 393,75 [na margem].
Mais se lhe mediu a parede da menistra ate o pe do arco rompante por ate aqui se medir
em grossura ordinaria por não sobir em toda a que tem ate asima o seu alicersse tinha de
comprido 13 palmos com 9 de gosso e 7, 1/8 de alto que fes de mossisso 833, 625/1000
palmos (3). A parede que sobre elle sobe ate o sobrado tinha 14 palmos de comprido, 3,
½ de grosso e 16, ½ de alto que deu de mossisso 808, 5/10 palmos (3) a que sobe ate o
telhado tinha os mesmos 14 palmos de comprido, 3 de grosso e 18, ½ de alto que deu de
9
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mossisso 777 palmos (3), ao todo emporta esta alvenaria dous mil quatrocentos e
dezanove palmos corpóreos e cento e vinte e cinco milessimos de palmo. 2 419,125 [na
margem].
Mais se mediu a parede que emcosta nesta que faz toda a grossura tinha de comprido
16, ½ palmos com 3, ½ de grosso alta de hûa parte que he de sima do pateo da escada
25, ¾ e da outra 22, ¼ sendo suputada deu de mossisso mil trezentos e oitenta e seis
palmos corpóreos. 1 386 [na margem].
Mais se lhe mediu a parede da cozinha da parte do convento desde o pe do arco
rompante ate a parede exterior que fecha a mesma cozinha da outra parte, o alicersse
tinha de comprido 93, ¼ palmos com 9 de largo e 8, 7/8 de alto que por suputassão deu
de mossisso 7372, 811/1000 palmos (quadrados). A parede que acenta sobre este
alicersse vai ate o telhado na grossura de 7 palmos, tem de comprido os mesmos 93, ¼ e
de alto 35 palmos que deu de mossisso 22846, ¼ de que se abatem2520 palmos (3) do
vão das duas chemines que tinha de comprido cada hûa 12 palmos; 3 de largo e 35
palmos de alto que fes o dito numero e abatido do asima resta pello liquido 20326,
25/100 palmos (3) e ao todo emporta esta alvenaria vinte e sete mil seiscentos e noventa
e nove palmos corporeos e sesenta e hum milesimos de palmo. 27 699, 061 [na
margem].
Mais se lhe mediu hûa parede que tinhão feito nesta mesma parede pera por a chemine e
porta que fica no dormitorio sobre o transito da portaria se desmanchou, esta tinha de
comprido 18 palmos com 7 de grosso e tinha 150 493,332 [na margem].
Fl.3vº
Vem de tras 150 493,332
Suputada se achou ter de mossisso mil quatrocentos e quarenta e nove palmos corporeos
1 449 [na margem].
Mais se lhe mediu o alicersse da chemine junto a menistra tinha de comprido 27 palmos
de largo 6 e de alto 8, 7/8 palmo, deu de mossisso mil quatrocentos e vinte e tres palmos
corporeos e dezassete centesimos de palmo 1 423, 17 [na margem].
Mais se lhe medirão duas paredinhas nas ilhargas da mesma chemine tinha cada hûa de
comprido 6, ¼ palmos e 2, ½ de grosso com 14, ½ de alto e ambas derão de mossisso
quatrocentos e cincoenta e tres palmos corporeos e cento e vinte e cinco milesimos de
palmo 452, 125 [na margem].
Mais se lhe mediu a alvenaria de dous pilares da outra chemine hum tinha de comprido
5 palmos, 4 de largo e 7 de alto outro tinha de comprido 4, ½ os mesmos 4 de largo e 7
de alto derão de mossisso duzentos e sesenta e seis palmos corporeos 266 [na margem].
Mais se lhe mediu a alvenaria da parede e arco que esta no meyo da cozinha tinha nos
alicersses dos pes direitos deste arco hûa alvenaria de hûa parte com 8, 1/8 palmos de
comprido, 6 de largo e 10, ½ de alto, o outro 7, ¾ de comprido, 5 de largo e os mesmos
10, ½ de alto sendo suputados derão de mossisso 918, 75/100 palmos (3). A parede
sobre estes alicersses tinha de comprido 27 palmos com 3 de grosso e de altura igualada
em rezão do outro 36, ¾ o comprimento pla (sic) grossura deu no seu mossisso sendo
multiplicado pla altura 297, 75/100 palmos (3) do qual sendo abatidos 546,
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562/[1000(?)]10 palmos do vão do arco que tinha 15 palmos de vão 6, ¼ de pe direito, 3
de grosso e volta redonda resta pella mossisso desta parede 2430, 188/1000 palmos (3) e
ao todo faz a sua alvenaria tres mil trezentos e quarenta e oito palmos corporeos e
novecentos e trinta e oito milesimos de palmo 3 348, 938 [na margem].
Mais se lhe mediu a outra parede que reparte a cozinha o seu alicersse tinha de
comprido 25 palmos, 5, ½ de grosso e 8 de alto, a parede que acenta sobre elle e sobe
ate o sobrado tinha de comprido 27 palmos com 3, ½ de grosso e 17, ¾ de alto. Desde o
sobrado ate o telhado tinha os mesmos 27 palmos de comprido, 3 de grosso e de altura
igualada em rezão da outra 22, ½ sendo tudo calculado deu de mossisso quatro mil
quinhentos e noventa e nove palmos corporeos e oitocentos e setenta e cinco milessimos
de palmo 4 5 99,875 [na margem].
Mais se lhe mediu a alvenaria das lareiras das duas chemines tinha cada hua de
comprido 17 palmos, com 4, ½ de largo e hum e meyo de alto sendo calculadas derão
ambas 162 033, 440 [na margem].
Fl.4
Vem de tras 162 033, 440
Derão ambas de mossisso duzentos e vinte e nove palmos corporeos e cinco dessimos
de palmo 229, 5 [na margem].
Mais se lhe mediu a parede da caza que fica diente da cozinha pera a parte do caes tinha
esta de comprido no seu alicersse incluindo a grossura da parede que a fecha 64 palmos
com 6 de largo e 9 de alto; a parede que sobe sobre elle ate o sobrado tem o mesmo
comprimento com 3, ½ palmos de grosso, e daqui 17, ½ palmos de alto; do sobrado para
sima tem o comprimento dito de 64 palmos com 3 de grosso e de alto 18, ½ sendo tudo
suputado se achou dar de mossisso des mil novecentos e vinte e oito palmos corporeos
10 928 [na margem].
Mais se lhe mediu a outra parede que reparte esta caza que sobe a mais altura e so se lhe
faz bom ate altura do telhado, o seu alicersse tinha de comprido 25 palmos com 6 de
grosso e 9 de alto. A parede que acenta sobre este alicersse tem de comprido 25 palmos,
3, ½ de grosso e 18 de alto; do sobrado ate o telhado tem os mesmos 27 palmos de
comprido, 3 de grosso e de alto 18, ½ sendo o tudo suputado se achou dar de mossisso
quoatro mil quinhentos e quarenta e nove palmos corporeos e cinco dessimos de palmo
4 549, 5 [na margem]
Mais se medirão os alicersses de dous pilares que ficão nesta caza pera sustentar o
sobrado. Hum tinha de comprido 5 palmos e o outro 4, ½ com 5 de largo e 5, ½ de alto
sendo calculado deu de mossisso duzentos e sesenta e hum palmos corporeos e vinte e
cinco centessimos de palmo 261, 25 [na margem]
Mais se lhe mediu ao diente desta caza o alicersse ate topar na parede da babacan (sic)
que sobe pera o cruzeiro e se mediu em dous lanços, o 1º tinha de comprido 53, ½
palmos, 6 de largo e 9 de alto que deu de mossisso 2889 palmos (3) o outro lanço de
alicersse tinha de comprido 32, ½ palmos com 6 de lago e 3, ¼ de alto que fes de

10

Esborratado

734

mossisso 1608, 75/100 e ambos fazem de corpo quatro mil quatrocentos e noventa e
sete palmos corporeos e setenta e cinco centessimos de palmo (4 497, 75 – na margem).
Mais se lhe mediu a alvenaria do alicersse que atravessa pera formar a largura do
mirante tinha de comprido 25 palmos e de largo 6, com 9 palmos de alto sendo suputado
deu de mossisso mil trezentos e cincoenta palmos corporeos 1 350 [na margem]
Ultimamente se lhe mediu a alvenaria com que tapou duas ginellas do dormitorio tinha
cada hûa de comprido 5, ¾ palmos com 3, ½ de grosso e 8, ½ de alto que fizerão de
mossisso trezentos e quarenta e dous palmos corporeos e cento e vinte e cinco
milessimos de palmo 342, 125 [na margem]
Soma toda a alvenaria asima dita cento e oitenta e quatro 184 191,565 [na margem]
Fl.4vº
Vem de tras 184 191, 565
E quatro mil cento e noventa e hum palmos corporeos e quinhentos e sesenta e cinco
milessimos de palmo.
Fazem brassas quoadras de 300 palmos corporeos cada brassa seiscentos e treze brassas
e duzentos e noventa e hum palmos e meyo B613 – Pal 291, 1/311 [na margem]
Cantaria da Escarpa
Tambem se lhe medio a cantaria da escarpa exterior tinha de comprido desde a cruz
donde feneceo a primeira medição ate a cruz na volta que faz pera o cruzeiro sendo
medida pello meyo da sua altura em rezão do talude 301 palmos, e de alto ou largo
incluindo o degrao do soco 18, ¼ palmos que fazem de area supreficial cinco mil
quatrocentos e noventa e tres palmos quoadros e vinte e cinco centesimos de palmo 5
493, 25 [na margem]
Fazem brassas quoadras de 100 palmos quoadros cada brassa cincoenta e quatro brassas
e noventa e tres e hum quarto palmos B54 – Pal 93, ¼ [na margem]
Emtabolamento
Mais se lhe mediu o emtabolamento que fes e acentou desde a ultima medissão
comessando da torre da parte do rio ate a parede que sobe mais alto do dormitorio em
correspondencia do Brazil tinha de comprido 234, ½ palmos. Mays da parte do
convento se lhe mediu outro pedasso que tinha de comprido 35, ½ palmos e ambos
fazem duzentos e setenta palmos de comprido 270 [na margem]
Fazem brassas correntes de 10 palmos de comprido cada brassa vinte e sete brassas
correntes B27 [na margem]
Cunhal
Mais se lhe mediu o cunhal que tinhão feito e acentado ate a altura do telhado do
dormitorio da parte do rio se lhe medirão 24, ½ palmos e da parte do convento 15, ½
que ao todo fazem quarenta palmos 40 [na margem]
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Fazem brassas correntes de des palmos cada brassa quoatro brassas correntes de cunhal
B4 [na margem]
Lageado
Mais se lhe mediu o lageado de sima do pateo da escada tinha de comprido 7, ½ palmos
e de largo 7 que fazem 52, ½ palmos (quadrados), mais o lageado das duas chemines
cada hûa tinha de comprido 17 palmos com 6, ½ de largo que fezerão 110, ½ palmos
(3), mais ao pe das lareiras 20 palmos de comprido cada hûa e 4 de largo fazem ao todo
todos estes lageados quatrocentos e trinta e tres palmos quoadros e meyo 433, ½ [na
margem]
Fl.5
Fazem brassas quoadras de 100 palmos quadros cada brassa, quatro brassas e trinta e
tres palmos e meyo. B4 – Pal33,1/2 [na margem]
Prepianho da escada
Mais se lhe mediu o prepianho nas ilhargas da escada de cada parte tinha 18 palmos de
comprido, 1, 1/12 de largo que fazem ambas cincoenta e quatro palmos Pal 54 [na
margem]
Canos
Mais se lhe medirão dous canos huma que atravessa o refeitorio outro a cozinha tinhão
de comprido cada hum delles 43, ¼ palmos e ambos o da cozinha tinha mais 3, ½
palmos e fazem ambos 94 palmos de comprido; mais dous canos para sahir a agoa das
pias da mesma cozinha 8, ½ palmos cada hum que fazem 15 palmos correntes, mais
dous dos lavatorios que tem cada hum de comprido 5, ½ palmos e fazem ambos 11
palmos corentes e todos cento e vinte e dous palmos correntes 122 [na margem]
Fazem brassas correntes de des palmos em comprido cada brassa doze brassas e dous
palmos. ambos 11 palmos corentes e todos cento e vinte e dous palmos correntes B12 Pal 2 [na margem]
Terras cavadas
Tambem se lhe mediu aos ditos mestres a terra que tinhão cavado nos alicersses desta
obra desde a primeira medição, primeiramente se lhe mediu a terra do alicersse exterior
em 4 lanços, o 1º tinha de comprido 127, ½ palmos com 14 de largo e 7, ½ de alto que
deu de mossisso 13387, 5/10 palmos (3), o 2º lanço tinha de comprido 82, ½ palmos
com os mesmos 14 de largura e duas alturas 7, 1/8 e 5, ¾ que sendo suputado deu de
mossisso 7435, 312/1000 palmos (3), o 3º lanço tinha de comprido 55 palmos,de largo
os mesmos 14, alto de hûa parte 5, ¾ palmos e doutra 4 deu de mossisso 3753, ¾
palmos (3), o 4º lanço tinha de comprido 31 palmos e 14 de largo com 3 de alto deu de
mossisso 1302 palmos (3), ao todo emporta esta terra vinte e cinco mil oitocentos e
setenta e oito palmos corporeos e quinhentos e sesenta e dous milesimos 25 878, 562
[na margem]
Mais se lhe mediu a terra que cavou nos alicersses da parede do refeitorio da parte do
convento tinha de comprido 82, ½ palmos de largo 5, ½ e 7, 1/8 de alto que fes de
mossisso tres mil duzentos e trinta e dous palmos corporeos e novecentos e sesenta e
oito milessimos 3 232, 968 [na margem]
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Mais se lhe mediu a terra do alicersse que corre desde o refeitorio ate o fim da cozinha
da parte do convento, este 31 033,405 [na margem]
Fl.5vº
Vem de tras 31033, 405
Tinha de comprido 106, ¼ palmos, de largo 9 palmos e de alto 8, 7/8 que sendo
suputado deu de mossisso oito mil e quatrocentos palmos corporeos e seiscentos e
cincoenta e seis milessimos de palmo 8 400, 656 [na margem]
Mais se lhe mediu o alicersse da chemine pera fora a terra que nelle cavarão tinha de
comprido 27 palmos com 6 de largo, 8, 7/8 de alto que fes de mossisso mil quatrocentos
e vinte e tres palmos corporeos e dezassete centesimos de palmo 1 423, 17 [na margem]
Mais se lhe mediu a terra dos dous pes do arco que atravessa a cozinha hum tinha de
comprido 8, 1/8 palmos, 6 de largo e 10, ½ de alto; o outro tinha de comprido 7,3/4, 5
de largo e 10, ½ de alto derão de mossisso novecentos e dezoito aplmos corporeos e
senta (sic) e cinco centessimos de palmo 918, 75 [na margem]
Mais se lhe mediu a terra que se cavou em dous pegoins da outra chemine hum tinha de
comprido 5 palmos, 4 de largo e 7 de alto; o outro tinha de comprido 4, ½ palmos, os
mesmos 4 de largo e 7 de alto sendo suputados derão de mossisso duzentos e sesenta e
seis palmos corporeos 266 [na margem]
Mais se lhe mediu a terra que cavarão na mesma cozinha para hum cano que ali vai
tinha de comprido 26, ¾ palmos de largo 5 e de alto 8 palmos fes de mossisso mil e
setenta palmos corporeos 1 070 [na margem]
No refeitorio se lhe mediu outra terra em tudo semelhante e portanto dos mesmos mil e
setenta palmos corporeos 1 070 [na margem]
Mais se lhe mediu a terra do alicersse dos dous pilares na caza adiente da cozinha tinha
hum 5 palmos em quoadro e 5 de alto, o outro tinha de comprido 5 palmos 4, ½ de alto
os mesmos 5 de alto12 ; derão de mossisso duzentos e trinta e sete palmos corporeos e
cinco dessimos de palmo 237, 5 [na margem]
Mais se lhe mediu a terra do alicersse do primeiro pateo da escada tinha 14 palmos em
quoadro com 2, ¾ de alto que fes de mossisso quinhentos e trinta e nove palmos
corporeos 539 [na margem]
Mais se lhe mediu a terra do alicersse da parede que sobe junto deste pateo donde fica o
arco da subida tinha de comprido 7, ¾ palmos, 6 de grosso e 7, 1/8 de alto deu de
mossisso trezentos e trinta e hum palmos corporeos e trezentos e doze milesimos de
palmo 331, 312 [na margem]
Mais se lhe mediu a terra que cavarão nos dous pes do arco da portaria tinhão de
comprido hum 6 palmos, e o outro 10, com 8 palmos de alto e de largo 4, ¾ palmos que
derão de mossisso sieiscentos e oito palmos corporeos 608 [na margem]

12
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Mais se lhe mediu a terra do alicersse que fecha a cozinha 45 917,793 [na margem]
Fl.6
Vem de tras 45 917, 793
A cozinha tinha de comprido 25 palmos, com 5, ½ de largo e 8 de alto que sendo
calculada deu de mossisso mil e cem palmos corporeos 1 100 [na margem]
Mais se lhe mediu a terra que cavou no alicersse da parede que emcosta na escada da
parte do convento em que descanssão os degraos tinha de comprido 18, ¾ palmos, com
2, ¼ palmos de largo e 3, ¼ de alto deu de mossisso cento e trinta e sete palmos
corporeos e cento e nove milessimos de palmos 137, 109 [na margem]
Mais se lhe mediu a terra que cavou no alicersse da parede da cozinha te emtestar na
barbacan que volta para sima a saber em tres pedassos, o 1º o alicersse da parede da
caza junto da cozinha da parte da terra que tinha de comprido de fora a fora 64 palmos,
6 de largo e 9 de alto, outro pedsso adiente de 53, ½ palmos com a mesma grossura e
altura, o 3º de 32, ½ palmos com os mesmos 6 palmos de largo e 9 de alto sendo
suputados derão de mossisso oito mil e cem palmos corporeos 8 100 [na margem]
Mais se lhe medirão as terras de dous alicersses que atravessão hum da parede que sobe
a repartir o dormitorio na correspondencia do Bazil , outro na parede que hade devidir o
mirante tinha cada hum de comprido 25 palmos, 6 de grosso e 9 de alto derão ambos de
mossisso dous mil e setecentos palmos corporeos 2 700 [na margem]
Mais se lhe mediu a terra dos alicersses das duas paredes que formão a entrada do
refeitorio tinhão de comprido 8 palmos, hum tinha de grosso 5 palmos e 7, 1/8 de alto,
outro tinha de grosso 6, ½ palmos e os mesmos 7, 1/8 de alto derão de mossisso
seiscentos e cincoenta e cinco palmos corporeos e cinco dessimos de palmo 655, 5 [na
margem]
Somão as terras cavadas cincoenta e oito mil seiscentos e des palmos corporeos e
quoatrocentos e dous milessimos de palmo 58 620, 402 [na margem]
Fazem brassas cubicas de mil palmos cubicos cada brassa cincoenta e oito brassas
seiscentos e des palmos e dous quintos de palmo B58 – Pal 610, 2/5 [na margem]
Telhado emsosso
Tambem se lhe mediu o telhado que tinha acentado em seco desde o refeitorio ate cubrir
a cozinha tinha de comprido 189, ¾ palmos com 39 de largo que fizerão palmos
quoadros 7400, 25/100 palmos (3). Mais o telhado da parte da torre que tocou ao
convento tinha de comprido 27 palmos com 39 de largo que fizerão 1053 palmos (3).
Mais o telhado dentre a parte do dormitorio novo e o claustro tinha
Fl.6vº
de comprido 102 palmos largo da parte da torre 14 palmos e da outra parte 10 palmos
que fizerão de area 1224 palmos (3). Ao todo emportão estes telhados 9677, ¾ palmos
(3) (9 677, ¾ - na margem) que fazem 96 brassas quoadras de 100 palmos (3) e 77, ¾
palmos e a respeito de dous moyos de telha cada brassa emportão cento e noventa e
quoatro moyos e onze telhas moyos 194 – telhas 11[na margem]
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Telhado acentado em cal
Tambem se lhe medio o telhado que tinhão acentado com cal desde o Brazil ate a torre
tinha de comprido 23 q 13palmos com 39 de largo que sendo suputado deu de area 8970
palmos (3). Mais o telhado da parte da torre que toca ao convento tinha de comprido 27
palmos e 39 de largo fes de área 1053 palmos (3). Ainda o telhado desde a torre ate o
extremo da cozinha tinha de comprido 189, ¾ palmos com 39 de largo que de area
supreficial 7400, ¼. O telhado da nesga entre a parede do novo dormitorio e a parede do
claustro tinha de comprido 102 palmos largo da parte da torre 10 palmos e da outra 14
que deu de superfície 1224 palmos (3) e ao todo fazem estes telhados 18652, ¼ palmos
(3) que fazem 186 brassas e 52, ¼ palmo que a rezão de dous moyos cada brassa
emportão trezentos e settenta e tres moyos e onze telhas 18 652,1/4 [na margem]
moyos 353 – telhas 11 [na margem]
Alvenaria
Mais acresse a esta medição a alvenaria dos respaldos dos frechaes desde a torre ate o
fim do telhado da cozinha tinha de comprido 189, ¾ palmos de cada parte e fazem
ambas 379, ½ palmos com tres de largo e meyo [?] de altura igualada que sendo
suputado deu de mossisso quinhentos e sesenta e nove palmos e hum quoarto 569, ¼ [na
margem]
Fazem brassas quoadras de 300 palmos corporeos cada brassa hûa brassa duzentos e
sesenta e nove palmos e hum quoarto, B1 – Pal269, ¼. – B613 – Pal 291, 1/3 [na
margem]
Com as asima fazem ao todo seiscentas e quinze brassas e duzentos e sesenta palmos.
B 615 – Pal 260, 58/100 [na margem]
As 615 brassas quoadras de alvenaria e 260, 58/100 palmos de 300 palmos corporeos
cada brassa e a 2000 reis emprotão hum conto duzentos e trinta e hum mil setecentos e
trinta e sete reis e hum quinto de real 1 231, 737, 1/5 [na margem]
Fl.7
Vem de tras 1 231, 737, 1/5
As 54 brassas quoadras da cantaria da escarpa e 93, ¼ palmos de 100 palmos quoadros
cada brassa e a 2 500 emportão cento e trinta e sete mil trezentos e trinta e hum real e
hum quoarto de real 137, 331, ¼ [na margem]
As 27 brassas correntes de emtabolamento de 10 palmos de comprido cada brassa a
2000 reis fazem cincoenta e quatro mil reis 54,000 [na margem]
As 4 brassas correntes de cunhal de 10 palmos de comprido cada brassa val a 1500 por
ser de hûa so fasse emporta seis mil reis 6,000 [na margem]
As 47 brassas quoadras de lageado e 33 palmos e meyo de 100 palmos quoadros cada
brassa e a 2500 reis fazem des mil oitocentos e trinta e sete reis e meyo 10, 837, ½ [na
margem]
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O 754 palmos de prepianho da escada a rezão da brassa corrente do cunhal que tinha 25
palmos por presso de 1500 reis emportão tres mil duzentos e quarenta reis 3, 240 [na
margem]
As 12 brassas correntes de canos e 2 palmos de 10 palmos de comprido cada brassa e a
800 reis emportão nove mil setecentos e sesenta reis 9, 760 [na margem]
As 58 brassas cubicas e 610, 2/5 palmos de terras cavadas de 1000 palmos corporeos
cada brassa e a 800 reis a brassa emportão quarenta e seis mil oitocentos e oitenta e oito
reis e hum tersso 46, 888, 1/3 [na margem]
Os 192 moyos de telha e 11 telhas asentados em seco a rezão de 30 reis emportão cinco
mil setecentos e sesenta e dous reis e tres quoarto de real 5,762, ¾ [na margem]
Os 391 moyos de telha e 11 telhe (sic) acentou com cal a rezão de 90 reis o moyo
emportão trinta e tres mil trezentos e noventa e oito reis e hum quoarto de real 33, 398,
¼ [na margem]
1 gargolla de lançar agoa do telhado val mil e quoatrocentos reis 1, 400 [na margem]
18 ginellas a 6 500 reis cada hûa fazem cento e dezassete mil reis 117,000 [na margem]
23 cantareiras a 2000 reis cada hûa emportão quarenta e seis mil reis 46, 000 [na
margem]
212,1/4 palmos de degraos da escada da subida a 140 reis cada palmo emportão vinte e
nove mil setecentos
Total 1 703, 355,4/5 [na margem]
Fl.7vº
Setecentos e quinze reis14 , 29,715 [na margem]
15 portas hûa por outra a 625 reis fazem a dinheiro noventa e tres mil setecentos e
cincoenta reis, 93, 750 [na margem]
13 frestas que rasgarão mais 8 no refeitorio com suas empostas e 5 na menistra e
cozinha valem hûas por outras a 4 reis e todas emportão cincoenta e dous mil reis
52,000 [na margem]
3 frestas entrando a da caza das mossas a 3500 reis fazem des mil e quinhentos reis, 10,
500 [na margem]
11 arcos entrando os dous das chemines a 12 reis fazem cento e trinta e dous mil reis
132,000 [na margem]
Os 3 lavatorios valem vinte e dous mil reis 22,000 [na margem]
Os 77 travateis a 100 reis fazem sete mil e setecentos reis 7, 700 [na margem]
14
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Os 2 pilares pera sustentar o sobrado na caza adiente da cozinha por serem mais altos
que o da medissão passada valem a 2200 reis e fazem ambos quoatro mil e
quoatrocentos reis 4, 400 [na margem]
A chemine piquena val quoatro mil reis 4, 000 [na margem]
De desmanchar e tornar a fazer o pe do arco grande do transito da portaria que
desfiserão duas vezes mil reis 1,000 [na margem]
Do concerto da ginella da sra. Anna da Grassa em que se pos hûa soleira, peitoril e
tranqueiros val dous mil e quinhentos reis 2,500 [na margem]
Total 2 062,920
Somão as vinte e quoatro adiçois asima dous contos e sesenta e dous mil novecentos e
vinte reis (2 062,920) que emporta toda a obra asima dita que tem feito os ditos mestres,
Viana o primeiro de Outubro de 1710
Manoel Pinto de Vilalobos15
Nos os mesmos abaixo assinados R.e o convento [?] na contta retro na forma que fes o
ttenentte g.al16 Manoel Pinto Villa Lobos que he das ora17 que athe oje feitta como
consta da [?] e por assim ser verdade nos asinamos e demos por pagua e sattisfeittos e
por verdade nos asinamos oje 23 Dezembro de 1711
M.L. Policarpo”
[No verso]
“1711 – segunda medição
Importa esta segunda medição da obra, feitta em primeiro de Outubro de mil setecentos
e onze dous contos sessenta e dous mil novecentos e vinte reis – 2 062, 920 reis”

15

É o único que assina.
Parece ser general abreviado embora Vilalobos fosse coronel.
17
Parece que se queria dizer “que é das obras”
16
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DOCUMENTO 13
1714, Fevereiro, 03, Viana da Foz do Lima (Viana do Castelo) – orçamento
1714, Maio, 16, Viana da Foz do Lima - recebimento

SUMÁRIO:
Obras que fizerão Manoel Pires e Manoel Oliveira, pedreiros, no dormitório do rio até
ao mirante no valor de 2 038, 589 reis, sob a orientação de Manuel Pinto de Vilalobos.

Nota: esta é a terceira medição

FONTE: AMVC, Arquivo classificado de Luís Figueiredo da Guerra, Cx 11(1)
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“Terceira Medição
Fl.1
Terceira medição da obra de S.Bento do tempo da reverenda madre abbadeça D.Anna
Maria de S.Marçal, empreiteiros Manuel de Oliveira e Manuel Pirez mestres pedreiros
desta villa
Nº1º Primeiramente se lhe mediu aos ditos mestres a alvenaria que continuarão sobre o
ja medido na medição passada em dous pedassos o 1º na continuação do dormitorio ate
a volta do mirante da parte do rio tinha de comprido 85,1/2 palmos com 8 de alto ate o
corte do sobrado, com 4,1/2 de grosso que fes de mossisso 3078 palmos (3). O 2º lanço
tinha de comprido 87, 1/2 palmos com 3, 1/2 de grosso e de alto ate os travateis pera o
2º sobrado 16,1/2 que fazem de mossisso 5053, 125/1000 e ambos em soma oito mil
cento e trinta e hum palmos corporeos e cento e vinte e cinco milesimos de palmo 8
131, 125 [na margem]
Nº2º Mais se lhe mediu a outra parede da outra parte em dous lanços hûa desde o corte
ate o sobrado e outro delle pera sima ate os travateis do 2º sobrado o quee acenta sobre
o alicersse tem de comprido 85,1/2 palmos com 4 de grosso e 18 de alto que fes de
mossisso 6156 palmos (3). O 2º tinha de comprido por sima do sobrado 87,1/2, 3 de
grosso e 16 palmos de alto ate os travateis que fes de mossisso 4200 palmos (3) e ambos
em soma des mil trezentos e cincoenta e seis palmos corpóreos, 10,356 [na margem]
Nº3º Mais se lhe mediu hûa parede que sobe ate o sobrado entre as paredes ditas tinha
de comprido 26, ½ palmos, 3 de grosso e 18 de alto que fes de mossisso mil
quoatrocentos e trinta e hum palmos corpóreos, 1 431 [na margem]
Nº 4º Mais se lhe mediu a parede exterior que do canto do rio corre ate o mirante em
dous lanços, o 1º sobre o já medido com 84 palmos de comprido 5 de grosso ate o corte
do sobrado e de alto 7,1/2 que fazem de corpo 3150 palmos (3), o 2º lanço ate os
travateis do 2º sobrado tem o mesmo comprimento de 84 palmos 3,1/2 de grosso e 17 de
alto que fés de mossisso 4998 palmos (3) e ambos oitomil cento e quarenta e oito
palmos corpóreos, 8 148 [na margem]
Nº5º Mais se lhe mediu noutra parede da parte do terreiro que vai topar com o mirante
em tres lanços a respeito dos varios cortes por rezão da abobeda, tinha o 1º e
imfimo(sic) 44, ½ palmos de comprido com 6,1/4 de largo e 13,1/4 de alto que deu de
mossisso 3685,156/1000 palmos (3). O 2º lanço ate o corte do sobrado tinha o mesmo
comprimento de 44,1/2 palmos, 5,1/2 de grosso e 4 de alto que fes de mossisso 979
palmos (3), o 3º lanço ate o 2º sobrado tinha os mesmos 44,1/2 palmos de comprido, 5
de grosso e 15,1/2 de alto que fes de corpo 3448,75/100 palmos (3) ao todo emporta
esta alvenaria oito mil cento e doze palmos corporeos e novecentos e seis milesimos de
palmo, 8 112,906 [na margem]
36179,03[?]
Fl.1vº
Nº6º Ainda se lhe mediu a parede que devide o mirante do dormitorio esta se mediu em
tres lanços em rezão dos diferentes cortes que tem sobre o seu alicersse, este tinha de
comprido 23 palmos com 9,1/2 de largo e 8,1/2 de alto que fes de mossisso 1857,25/100
palmos (3), a parede que sobre elle acenta ate o primeiro corte tem de comprido 25
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palmos, 5,1/2 de grosso e 21 de alto que fazem de corpo 2887,5/10, o 2º lanço tem de
comprido 27 palmos com 4,3/4 de grosso e de alto ate o 2ºcorte 7,1/2 que fes de
mossisso 961, 875/1000 palmos (3). O 3º e ultimo tem de comprido 30 palmos, com 3
de grosso e 13,1/2 de alto que fés de corpo 1215 palmos (3), ao todo faz esta alvenaria
seis mil novecentos e vinte e hum palmos corporeos e seiscentos e vinte e cinco
milesimos de palmo, 6 921,625 [na margem]
Nº7º Mais se lhe medirão as duas paredes que repartem o trasito(sic) do corredor da
entrada por baixo do mirante que se repartiu cada hûa em dous lanços em rezão do corte
da abobeda, os seus alicersses tinhão cada hum 23,1/2 palmos de comprido, 9 de largo e
de fundo 7,1/4 que fizerão de corpo 3066,75/100 palmos (3) das paredes tinha de
comprido 5, ½ palmos; alto ate o corte 17, ½ e de grosso 4, ½ que fes de mossisso
2008, 125/1000 palmos (3). O lanço asima do corte tinha os mesmos 25, ½ de
comprido, 3 de grosso e 11 de alto que fes de mossisso 841, 5/10 palmos (3). A outra
parede no 1ºlanço tem o mesmo comprimento de 25, ½ palmos, 3 de grosso e 17, ½ de
alto que fes de mossisso 2231, 25/100 palmos (3). O ultimo lanço por sima deste tem os
25, ½ de comprido, 4 de grosso e 11 palmos de alto que faz de mossisso 1122 palmos
(3) que ao todo fazem nove mil duzentos e sesenta e nove palmos corporeos e seiscentos
e vinte e sinco milesimos de palmo, 9 269,625 [na margem]
Nº8º Mais se lhe mediu a parede do mirante da parte de fora ate o talude que se mediu
na forma seguinte dous alicersses hum inferior e outro superior, o inferior tinha de
comprido 123 palmos, 7 de fundo ate o primeiro corte e 13, ½ de largo que deu de
mossisso 11623, 5/10 palmos (3), sobre este alicersse se mede hum soco sobre que
asenta hum pedasso da escarpa que estava por medir desde hûa crus que na outra
medissão se pos tinha de comprido 40 palmos, 1, ½ de alto e de largo 11 palmos, que
deu de mossisso 660 palmos (3). A escarpa que sobre elle acenta tem os mesmos 40
palmos de comprido acaba em sima em 5,3/4 e por baixo tem de largo 9, ¾, com 13
palmos de alto que deu de mossisso 4030 palmos (3). O restante da parede do mirante
ate o soco que acenta sobre o alicersse asima do […]1 se mediu em tres partes, a 1ª o
alicersse que acenta sobre o asima tinha de comprido [80, ¾(?)] 2 palmos medidos por
dentro com 8, ½ de largo, 52 370,281 [na margem]
Fl.2
e 4 de alto que deu de mossisso 2745, 5/10 palmos (3). Sobre esse corte havia o mesmo
comprimento de 80, 3/4 palmos com 6 de grosso e 20 de alto que deu de mossisso 9690
palmos (3). Ultimamente no mesmo comprimentos ate o soco tinha de comprido os
ditos 80, ¾ palmos, 5 de grosso e 9 de alto que fazem de mossisso 3633, 25/100 palmos
(3) e ao todo emporta esta alvenaria trinta e dous mil trezentos e oitenta e dous palmos
corporeos e setenta e cinco centessimos de palmo, 32 382,75 [na margem]
Nº9º Mais se lhe mediu da parte do terreiro semelhante parede que tinha no seu alicersse
123 palmos de comprido com 9,1/2 de largo e 8, ½ de alto, fes de mossisso 9932,
25/100 palmos (3). A parede que sobre este acenta que toca o mirante tem de comprido
80, ¾ palmos e 6 de grosso e [21(?)]3 de alto ate o corte que fes de mossisso 20174,
5/10 palmos (3). O restante desta parede do corte pera sima tem os mesmos 80, ¾ de
comprido, 5 de grosso e 9 plamos de alto que fes de mossisso 3633, 75/100 palmos (3) e
1

Deve faltar um “que”
O “0” está esborratado e com uma emenda que se não percebe.
3
Está esborratado mas parece ser.
2
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ao todo vinte e tres mil setecentos e quarenta palmos corporeos e cinco dessimos de
palmo, 23 740,5 [na margem]
Nº10º Mais se lhe mediu a parede e alicersse da parte que cahe pera a rua em cinco
pedassos, o 1º o alicersse ínfimo que tem de comprido 29 palmos de comprido, 13, ½ de
largo e 7 de alto ate o 1ºcorte que fes de corpo 2740, 5/10 palmos (3). Outro alicersse
sobre este corte tinha de comprido 31, ½ palmos, 8, ½ de largo e 4 de alto que deu de
mossisso 1071 palmos (3). A parede que acenta sobre este alicersse se mediu em 3
lanços, o 1º ate o corte tinha de comprido 25, ½ palmos, 6, ¼ de grosso e 24, ½ de alto
que deu de mossisso 3904, 687/1000 palmos (3). O 2º lanço ate o soco ou talude tem os
mesmos 25, ½ palmos de comprido, 5, ½ de grosso e 6 de alto que deu de mossisso 841,
5/10 palmos (3). O ultimo pedasso por sima do talude tinha de comprido 41, ½ palmos,
4 de grosso e 2 de alto deu de mossisso 332 palmos (3) ao todo emporta esta alvenaria
oito mil oitocentos e oitenta e nove palmos corporeos e seiscentos e oitenta e sete
milessimos de palmo, 8 889,625 [na margem]
Nº11º Mais se lhe mediu hûa parede que repartiu hûa caza junto da cozinha tinha o seu
alicersse de comprido 25, ½ palmos, 3 de grosso e 20 de alto que fes de mossisso 153
palmos (3), a parede que sobre elle acenta tem os mesmos 25, ½ palmos de comprido, 2
de grosso e 18 de alto que fazem de mossisso 918 palmos (3) e ao todo mil e setenta e
hum palmos corpóreos, 1 071 [na margem]
Nº12º Ainda se lhe mediu outra parede que fes entre a parede e o forno o seu alicersse
tinha de comprido 8 palmos, 5 de largo e 4 de alto que deu de mossisso 160 palmos (3),
a parede sobre elle tinha os mesmos 8 palmos de comprido, 3 de grosso e 24 de alto que
fes de mossisso 576 palmos (3) e ao todo fazem setecentos e trinta e seis palmos
corporeos (736)
Total – 119 190,21 [na margem]
Fl.2vº
Nº13º Mais se lhe mediu hûa parede nas costas da chemine quando se alargou tinha de
comprido 23 palmos de grossura igualada 5 e 17, ½ de alto que deu de corpo dous mil e
doze palmos corporeos e cinco dessimos de palmo, 2 012, 5 [na margem]
Nº14º Mais se lhe mediu a alvenaria dos acentos do refeitorio a do topo tinha de
comprido 29, ½ palmos com 1, ¾ de grosso e 2 de alto, deu de mossisso 103, 25/100
palmos (3). Da parte do rio tinha de comprido 84 palmos, com 1, ¾ de largo e 2 de alto
que fes de corpo 294 palmos (3) e ao todo trezentos e noventa e sete palmos corporeos e
vinte e cinco centessimos de palmo, 397,25 [na margem]
Nº15º Mais se lhe mediu hûa parede que desfizerão e tornarão a fazer na parede que
fecha o dormitorio ja medido, tinha esta parede 34, ½ palmos de comprido, 3 de grosso
e 14 de alto que derão de mossisso mil quoatrocentos e quarenta e nove palmos
corpóreos, 1 449 [na margem]
Nº16º Mais se lhe mediu hûa parede no transito que vai pera a despensa, indo da
cozinha por tras da chemine que tinha de comprido 5 palmos, 2, ½ de grosso e 14, ½ de
alto deu de mossisso cento e oitenta e hum palmos corporeos e vinte e cinco
centessimos de palmo, 181, 25 [na margem]
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Nº17º no claustro se lhe mediu hûa porta que abrirão e puzerão cuja alvenaria tinha 9
palmos de comprido, 2,3/4 de grosso e 13 de alto que fes de mossisso trezentos e vinte e
hum palmos corporeos e setenta e cinco milessimos de palmo, 321,75 [na margem]
Nº18º Ainda se lhe mediu a alvenaria da lareira que se mudou tinha de comprido 16, ¾
palmos, 4, ½ de largo e 2 de alto que deu de mossisso cento e cincoenta palmos
corporeos e setenta e cinco centessimos de palmo, 150, 75 [na margem]
Nº19º Mais se lhe mediu a alvenaria sobre que acentão as [?] em dous comprimentos, o
1º tinha de comprido 15, ½ palmos, 3, ½ de grosso e 4, ½ de alto, o 2º tinha de
comprido 13, ½ palmos com 3 de grosso e 4, ½ de alto que fizerão de mossisso
quoatrocentos e vinte e seis palmos corporeos e trezentos e setenta e cinco milessimos
de palmo, 426,375 [na margem]
Nº20º Mais se lhe mediu a alvenaria do alicersse e parede junto do mirante pera a
cozinha e entrada da caza do capellão tinha o alicersse dous comprimentos hum de 38
palmos outro de 7, ½ fazem 45, ½ palmos com 6 palmos de grosso e 6 de alto fes de
mossisso 1638 palmos (3). A parede que se acha feita sobre elle tem o mesmo
comprimento com 3 palmos de grosso e 2 de alto que fes de mossisso 273 palmos (3) e
ambos mil novecentos e onze palmos corpóreos, 1 911 [na margem]
Nº21º Mais se lhe mediu a alvenaria que fes na caza da madre abbadessa, primeiramente
donde se meteo a ginella de 9, ¾ palmos de comprido
Total 126 040, 093 [na margem]
Fl.3
Vem de tras 126 040, 093
E 14, ½ de alto com 2, ½ de grosso que fés de mossisso 350, 437/1000 palmos. Mais na
dita caza se lhe mediu o vão da porta que acentarão tinha de largo 14 palmos e 14 de
alto com 2, ¾ de grosso que deu de mossisso 539 palmos (3). Ainda se lhe mediu a
parede que fizerão na mesma caza em dous pedassos, o primeiro tinha 7 palmos de
comprido com 2, ½ de grosso e 16, ½ de alto que fes de mossisso 288, 75/100 palmos
(3). Outro pedasso tinha de comprido 9, ½ palmos com 2, ½ de grosso e 14, ½ de alto
que deu de mossisso 344, 375/1000 palmos (3) e ao todo fazem mil quinhentos e vinte e
dous palmos corporeos e quinhentos e sesenta e dous milessimos de palmo, 1 522, 562
[na margem]
Nº22º Mais se lhe mediu a parede que se fes da parte do rio e se tornou a fazer pera
meter a genella conventual tinha de comprido 40 palmos, 10 de alto e 3, ½ de grosso
que fes de mossisso 1400 palmos (3). Mais da mesma parte outro pedasso de 9 palmos
de comprido, 6 de alto e 3 de grosso que fes de mossisso 189 palmos (3). Ainda da parte
do terreiro outro pedasso de 15 palmos de comprido, 7 de alto e 3, ½ de grosso que deu
de corpo 367, 5/10 palmos (3) e ao todo fes esta alvenaria mil novecentos e cincoenta e
seis palmos corporeos e cinco dessimos de palmo, 1 956,5 [na margem]
Soma toda a alvenaria asima dita cento e vinte e nove mil quinhentos e dezanove
palmos corporeos e cento e cincoenta e cinco milessimos de palmo, 129 519, 155 [na
margem]
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Fazem brassas quoadras de 300 palmos corporeos cada brassa quoatrocentas e trinta e
hûa brassas e duzentos e dezanove palmos corpóreos, B431 – Pal219 [na margem]
Alvenaria que se lhe mediu do soco para sima
Mais se lhe mediu sobre a alvenaria do nº2º 87, ½ palmos de comprido com 3 de grosso
e 14 de alto que deu de mossisso tres mil seiscentos e setenta e cinco palmos corporeos
3 675 [na margem]
Mais sobre o medido no nº1º 87, ½ palmos de comprido, 3, ½ de grosso e 14 de alto
que deu de mossisso quoatro mil duzentos e oitenta e sete palmos corporeos e cinco
dessimos de palmo, 4 287,5 [na margem]
Mais sobre o medido no nº4º 84 palmos de comprido, 3, ½ de grosso e 14 de alto que
deu de mossisso quoatro mil e dezasseis palmos corporeos, 4 116 [na margem]
Ainda do que mais se lhe mediu sobre a alvenaria do nº5º que tinha de comprido 44, ½
palmos, com 3 de grosso e 13, ½ de alto deu pello mossisso esta alvenaria mil e
oitocentos e dous palmos corporeos e vinte e cinco centessimos de palmo, 1 802,25 [na
margem]
Soma esta alvenaria treze mil oitocentos e oitenta palmos corporeos e setenta e cinco
milessimos de palmo. Fazem 13 880,75 [na margem]
Fl.3vº
Fazem brassas quoadras de 300 palmos corporeos cada brassa quarenta e seis brassas e
oitenta palmos e tres quoartos de palmo, B46 – Pal 80, ¾ [na margem]
Lageado
Mais se lhe mediu o lageado que tinhão feito na cozinha que tinha 67, ½ palmos de
comprido e 24 de largo que fazem palmos superficiaes mil seiscentos e vinte, 1 620 [na
margem]
Mais se lhe mediu o lageado do posso das letrinas que tinha 8, ¾ palmos de comprido 5,
¾ de largo e por hûa ilharga tinha os mesmos 8, ¾ de comprido com 3 de largo e da
outra 5 palmos de comprido com os mesmos 3 de largo que ao todo fazem cento e
dezanove palmos quoadros, 119 [na margem]
Soma o lageado dito mil setecentos e trinta e nove palmos, 1 739 [na margem]
Fazem brassas quoadras de 100 palmos quoadros cada brassa dezasete brassas e trinta e
nove palmos quoadros, B17 – Pal 39 [na margem]
Cunhaes
Mais se lhe medirão os cunhaes que tinhão feito no dormitorio a saber dous cunhaes
hum da parte do rio outro da terra cada hum de 10, ¾ palmos de comprido que fazem
ambos por serem dobrados quarenta e tres palmos, 43 [na margem]
Ainda se lhe mediu o cunhal do angulo de baixo que tambem hera dobrado para a parte
do rio e da terra que tinha de comprido 36,1/2 palmos e fazem setenta e tres palmos em
comprido, 73 e 116 [na margem]
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Somão estes cunhaes cento e dezasseis palmos correntes.
Fazem brassas correntes de 10 palmos em comprido cada brassa onze brassas e seis
palmos, B11 – Pal6 [na margem]
Cunhal do Mirante
Mais se lhe mediu o cunhal do mirante que hera mais largo e escodado tinha de
comprido da porta do terreiro 41,1/4 palmos com 3 de largo da parte de fora tinha 35, ½
palmos, nos cantos do mirante tinha dous cunhaes dobrados de 21 palmos cada hum que
ao todo fazem 84 palmos e huns e outros cento e cincoenta e nove palmos e setenta e
cinco centessimos de palmo, 159,75 [na margem]
Fazem brassas quoadras de 100 palmos quoadros cada brassa quinze brassas, nove
palmos e tres quoartos de palmo, B15 – Pal 9, ¾ [na margem]
Talude do Mirante
Mais se lhe mediu o talude do mirante o quoal da parte do terreiro tinha de comprido 85
palmos, da parte do terreiro e da parte da igreja velha outros 85 palmos, da parte da rua
38, mais o que sobrepõem sobre os cunhaes 9 palmos que ao todo fazem duzentos e
dezassete palmos em comprimento, 217 [na margem]
Fl.4
Fazem brassas correntes de 10 palmos em comprido cada brassa vinte e hûa brassa e
sete palmos, B21 – Pal 7 [na margem]
Talude do dromitorio(sic)
Mais se lhe mediu o talude que corre pello dromitorio correspondente ao frizo, pella
parte do rio tinha de comprido 95, ¾ palmo, da parte da igreja velha 75. Para o terreiro
da parte do rio 58, ¾ e na volta deste ate o Mirante 40 palmos ao todo fazem duzentos e
sesenta e nove palmos e cinco dessimos, 269,5 [na margem]
Fazem brassas correntes de 10 palmos em comprido cada brassa vinte e seis brassas e
nove palmos e meio, B26 – Pal 9, ½ [na margem]
Frizo e emtabolamento
Tambem se lhe mediu o frizo e emtabolamento da parte do rio tinha 95, ¾ palmo, na
volta sobre o telhado 36, ½, da parte da igreja velha 75 palmo para a parte do terreiro do
dormitorio que vem correndo 58, ¾ na volta para o mirante 40 palmos que ao todo
fazem trezentos e seis palmos em comprimento, 306 [na margem]
Fazem brassas correntes de 10 palmos em comprido cada brassa trinta brassas e seis
palmos, B30 – Pal 6 [na margem]
Cantaria
Mais se lhe mediu a cantaria da escarpa que estava por medir desda crux ate o mirante
tinha de comprimento medio 45, ½ palmos e de alto 15 palmos que fazem seiscentos e
oitenta e dous palmos quoadros e cinco dessimos de palmo, 682, 5 [na margem]
A roda do mirante plo (sic) seu pe se mediu a cantaria em varios pedassos, o primeiro
desde a escarpa ate a porta da caza do Feitor com 10, ½ palmos de comprido, 8, ¾ de
largo. Por baixo da dita porta 7 palmos de comprido, 1, ½ largo. Desta porta ate o arco
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da entrada tinha de comprido 9, ¾ palmos e de largo 8, ¾, o mesmo da outra parte ate a
ginella do padre Capellão. Por baixo desta 7 palmos de comprido e 3 de largo. Entre a
ginella e ginella e a volta [em(?)]4 roda ate a ginella da parte da rua 25, ½ palmos de
comprido com 8, ¾ de largo. Debaixo desta ginella 7 de comprido e [3(?)]5 palmos de
largo. Entre esta ginella e a outra 5, ½ palmos de comprido 8, ½ de largo. De baixo
desta segunda ginella 7 palmos em comprimento 5 de alto. Ultimamente desta ginella
ate o fim da parede havia 11 palmos de comprido e 8, ¾ de largo que tudo sendo
suputado deu de area supreficial setecentos e trinta e hum palmos quoadros e cinco
dessimos de palmo, 731, 5 [na margem]
Somão as cantarias ditas mil quoatrocentos e catorze palmos quoadros, 1 414 [na
margem]
Fazem brassas quoadras de 10 palmos quoadros cada brassa catorze brassas e catorze
palmos, B14 – Pal 14 [na margem]
Canos das dallas6
Ainda
Fl.4vº
se medirão os canos das dallas que vierão na cozinha da parte de sima tinhão de
comprido 55 palmos e da parte de baixo 30 palmos que ao todo fazem oitenta e cinco
palmos, 85 [na margem]
São brassas correntes de 10 palmos em comprido cada brassa oito brassas e cinco
palmos, B8 – Pal 5 [na margem]
Reboques
Mais se lhe medirão os reboques que tinhão feito no dormitorio que comessa no Brasil.
No topo deste dormitorio tinha a parede de largo 28, ½ palmos e de alto dezassete e se
lhe abate hûa porta de 10, ½ de alto e 6 de largo e resta de area 4215 palmos (3).
Reboque da parte do rio tinha de comprido 228, ½ palmos com 17 de alto de que se
abate o vão de onze ginellas de 9 palmos de alto e 6 de largo e [?] de 10 de alto e 7 de
largo e desta plo reboque 3220, 5/10 palmos (3). Da outra parte tinha o mesmo
comprimento e altura e se lhe abate o vão de oito portas de 9 palmos de alto e 4, ½ de
largo e cinco ginellas de 5 palmos de largo e 7 de alto e restão 3385, 5/10 palmos (3) de
reboque. Doutro topo hera igoal ao asima e delle se lhe abate o vão do arco de 8, ½
palmos de largo e 8 de pe direito com volta redonda e resta plo reboque 388, 131/1000 e
ao todo faz o reboque deste dromitorio sete mil quoatrocentos e quinze palmos quoadros
e seiscentos e trinta e hum milessimos de palmo, 7 415,631 [na margem]
Mais se lhe mediu o reboque do 1º tranzito em quoatro pedassos, 1º da parte do mar
tinha [?] 9 palmos de comprido e 16 de alto e se lhe abate o vão da ginella de 7 palmos
de largo 10 de alto e resta de área 234 palmos (3). Na ilharga da caza das letrinas [?], ½
palmos de comprido e 16 de alto e se lhe abate o vão de hûa porta de 10 de alto e 6 de
4

Esborratado.
Esborratado pode ser um 3 ou um 5.
6
Dala – espécie de calha para dar vazão às águas e a outros despejos (o dicionário indica para navios, mas
deve ser para outros – o arquitecto desta obra era militar!!!!)
5
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[?], restão 396 palmos (3). Da parte do dromitorio asima se medira 10 palmos de
comprido e 16 de alto fazem 160 palmos (3). Da parte do corredor que vai pera dentro
hum pedasso de 8 palmos de comprido e 7, ½ de alto que fazem 60 palmos (3), ao todo
emporta este reboque oitocentos e cincoenta palmos quoadros, 850 [na margem]
Ainda se lhe mediu o reboque da caza das letrinas na parede do corredor tinha de
comprido 15 palmos com 16 de alto que fazem 240 palmos (3). No tapamento tinha de
comprido 15 palmos, 10 de alto que fazem abatendo se lhe o vão da porta de 8, ¾ palmo
de alto e 4,1/2 de largo 221, 25/100 palmos (3). Na parede da parte do tranzito tinha 28,
½ palmos de comprido, 16 de alto e se abate o vão da porta de 6 de largo, 10 de alto e
restão 396 palmos. Sobre as letrinas se mediu o mesmo comprimento com 6, ½ de alto
que fés 185, 25/100 palmos (3). Da parte da ginella hum pedasso de 15 de comprido e
8,1/2 de alto que fes 127, 5/10 palmos (3). Ainda mais dous pedassos de 9 palmos de
comprido e 8, ½ de alto que fezem 288 palmos (3) faz ao todo o reboque dito mil
quoatrocentos e cincoenta e oito palmos quoadros, 1458 [na margem]
Total – 9 723, 631
Fl.5
Mais se lhe mediu o reboque do 2ºtranzito da parte das letrinas tinha de comprido [?]
palmos com 16 de alto e se lhe abate o vão da porta de 10 de alto e 7 de largo restão 386
palmos (3). Outro pedaço da parte do rio tinha 16, ½ de comprido e 16 de alto de que se
abate o vão da ginella de 7 de largo e 10 de alto e rest. Mais na parede que encosta ao
dromitorio 10 de [?????] fazem 160 palmos (3). Da parte do dromitorio velho 7, ½ de
largo e 8 de alto que fazem 60 palmos (3) ao todo faz este reboque oitocentos palmos
(3), 800 [na margem]
Mais o reboque do 2º dromitorio da parte do rio tinha de comprido 148, ½ palmos com
16, ½ de alto, neste se abate o vão de 7 ginellas de 6 palmos de largo e 8 de alto e hûa
de 10 palmos de alto e 7 de largo e restão 2002, 25/100 palmos (3). Da parte da terra
tinha este dromitorio o mesmo comprimento e altura e se lhe abate o vão de duas portas
de 7, ½ palmos de largo e 10, ½ de alto e resta plo reboque 2292, 75/100 palmos (3).
Nos dois topos deste dromitorio se mediu o reboque com 28, ½ de comprido cada hum e
16, ½ de alto e se lhe abate o vão dos dous arcos de 8, ½ palmos de largo e 8 de pe
direito e volta redonda e restão plo reboque de ambos 753, 762/1000 palmos (3). Ao
todo soma este reboque cinco mil e quarenta e oito palmos quoadros e setecentos e
sesenta e dous milessimos de palmo, 5 048,762 [na margem]
Mais se lhe mediu o reboque que fes na caza da Madre Abbadessa na [?] da parte da
portaria tinha de comprido 23, ½ palmos com 14 de alto e se lhe abate o vão da ginella
de 9, ½ palmos de alto e 6, ½ de largo, restão 267, 25/100 palmos (3), da outra parte em
frente tinha o mesmo comprimento e altura que fés 329 palmos (3). Da parte da outra
ginella tinha de comprido 25, ½ palmos, 14 de alto, abatesselhe o vão da ginella de 11
palmos de alto e 6 de largo e restão 291 palmos (3). Em frente no repartimento tinha 25,
½ de comprido de altura igualada 16, ½ e se lhe abate o vão da porta do corredor 5
palmos de largo e 9, ½ de alto e o da alcova de 10, ½ de alto e 7 de largo e restão por
hûa e outra parte desta tapea 599, 5/10 palmos (3). O reboque do corredor tinha de
comprido 27, ½ palmos 14 de alto que fes 385 palmos (3). Da outra parte da tapea tinha
o mesmo e se lhe abate o vão da porta da cozinha de 4 de largo e 9 de alto e restão de
hûa e outra parte desta tapea 698 palmos (3). Dentro da camera se mediu o retro que da
tapea que reparte a cozinha de hûa e outra parte tinha de comprido 12, ½ palmos e 16, ½
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de alto, desta se abate o vão da porta de 8, ¾ de alto e 3, ½ de largo restão 338, 75/100
palmos (3). Na ilharga da camera 14, ½ palmos de comprido e 14 de alto fazem
[205(?)]7 palmos (3). Na testeira da cozinha tinha de comprido [12(?)]8 , com 14 de alto
que fes de reboque 168 palmos (3). Da parte da chemine havia de
Total 15 572, 393
Fl.5vº
comprido9 21 palmos, 14 de alto que fazem 294 palmos (3) e ao todo emporta este
reboque tres mil quinhentos e setenta e tres palmos quoadros e cinco dessimos de
palmo, 3 573, 5 [na margem]
Na caza das mossas se mediu o reboque da parte do rio tinha de comprido 21 palmos
com 15 de alto que fazem 315 palmos (3). Nas ilhargas dous pedassos tinha cada hum
12 palmos de comprido 14 de alto, fazem ambos 336 palmos (3) e todo este reboque
seiscentos e noventa e hum palmos quoadros, 691[na margem]
Mais se lhe medirão os reboques do refeitorio da parte do rio tinha de comprido 84
palmos, 4,1/2 de alto de que se abatem o vão de 4 portas de 2 palmos de alto e 5 de
largo e restão 338 palmos (3). Da parte do claustro tinha de comprido 74, ¼ palmos com
a mesma altura e semelhante abatimento(sic) e restão 294, 125/1000 palmos (3). Nos
dous topos deste refeitório [?] fazem ambos 252 palmos (3). Mais na entrada outro
pedasso de 9, ¾ de comprido, 12, ½ de alto que deu de area 121, 875/1000 palmos (3) e
faz ao todo este reboque mil e seis palmos quoadros, 1 006 [na margem]
Ainda se lhe mediu o reboque da menistra da parte do rio tinha de comprido 17 palmos,
[5(?)]10 de alto e se lhe abatem duas frestas de 5 palmos de alto e 6 de largura e restão
195 palmos (3). Da parte da cozinha se medirão 26, ½ palmos de comprido, 15 de alto,
abatesselhe o vão da porta 12[?] largo e restão 307, 5/10 palmos (3). Da parte do
refeitorio tinha o mesmo comprimento e a altura se lhe abate o vão da porta de 10, ½
palmos de alto e, ¼ de largo , o vão da menistra 7 palmos de alto e 6, ½ de largo [?] do
lavatorio 9 de comprido, 2, ½ de alto restão 263, 875/1000 palmos (3). Da parte do
claustro em rezão da sobida da escada se medirão tres pedassos hum de 10, ½ palmos de
comprido e 5 de alto, o outro com 15 palmos de comprido e 10, ½ e o 3º com 6 palmos
de comprido e 12, ½ de alto, fazem os tres 285 palmos (3) e todo o reboque desta
menistra mil e cincoenta e hum palmos quoadros e trezentos e setenta e cinco
milessimos, 1 051, 375 [na margem]
Mais se lhe mediu o reboque da cozinha. Da parte do rio tinha de comprido ate o arco
44 palmos, 15 de alto e se lhe abatem tres frestas de 6 palmos de comprido e 5 de alto,
restão 570 palmos (3). No restante desta parte 20 palmos de comprido, 15 de alto e se
lhe abate o vão de hûa fresta, restão 270 palmos (3). Num dos topos desta cozinha tinha
de comprido 22 palmos, 15 de alto e se lhe abate o vão de hûa porta de 8 palmos de
largo, 12 de alto, restão 234 palmos (3). O outro topo tinha de comprido 26, ½ palmos
com 15 de alto de que se abate o vão da porta de 12 de alto e 7, ½ de largo, resta plo
reboque 307, 3/10 palmos (3). A parede donde esta o arco tem de comprido 22 palmos,
15 de alto, o vazio do arco que se desconta hera de 15 palmos, 6,1/4 de pe direito e volta
7

Esborratado.
Esborratado
9
Mantem-se a repetição porque na folha anterior a palavra não está completa.
10
Esborratado.
8
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redonda e resta plo reboque de hûa e outra parte da dita parede 220, 466/1000 palmos
(3). Na ilharga da porta da chemine tinha
Total – 21 854,268
Fl.6
de comprido 5 palmos de alto 15 que fazem 75 palmos (3). Na ilharga da porta da
entrada 15, ½ palmos de comprido com 15 de alto que fazem 232, 5/10 palmos (3).
Doutra ilharga da parte da menistra 10, ½ palmos de comprido 15 de alto fazem 157,
5/10 palmos (3). Dentro das chemines reboque de sima de costas e frente tinha de
comprido 30 palmos e 20 de alto e na outra o mesmo e ambas fazem 1200 palmos (3).
Nas costas em baixo tinha 20 palmos de comprido e 14 de alto que fazem em ambas 560
palmos (3). Nas duas ilhaes 425, 5/10 palmos (3). O reboque da abobeda de tijollo tinha
de comprido 20 palmos, 8 de largo que fazem nas duas chemines 320 palmos (3). Ainda
o reboque dos tabiques sobre as lumieiras com 20 palmos de comprido, 4 de largo
fazem em ambas 160 palmos (3) emporta ao todo o reboque da cozinha quatro mil
setecentos e trinta e dous palmos quoadros e quoatrocentos e sesenta e seis milessimos 4
732, 466 [na margem]
Ultimamente se mediu o reboque que fes na caza das couves em tres pedassos dous de
10, ½ palmos de comprido e 21 de alto e o 3º de 20 de comprido e 16, ½ de alto que
fizerão de area supreficial descontado o vão da porta de 9 palmos de alto e 6 de largo
setecentos e dezassete palmos quoadros. 717 [na margem]
Somão todos os reboques duzentos e setenta e tres brassas quoadras, tres palmos e tres
quoartos de 100 palmos quoadros ( 27 303,736) cada brassa, que tanto emportão os
vinte e sete mil trezentos e tres palmos quoadros e setecentos e trinta e seis milecimos11
de palmos de reboques, B273 – Pal 3, ¾ [na margem]
Tabiques
Mais se lhe medirão os dous tabiques que fes sobre as chemines ate o sobrado tinha de
comprido cada hum 20 palmos e 4 de largo fazem ambos cento e sessenta palmos
quoadros, 160 [na margem]
Fazem brassas quoadras de 100 palmos (3) cada brassa, hûa brassa com sesenta palmos
B 1 – Pal 60 [na margem]
Abobeda
Mais se lhe medirão as duas abobedas de tijollo que fizerão na chemine tinha cada hûa
de comprido 20 palmos com 8 de largo e somão ambas trezentos e vinte palmos
quoadros, 320 [na margem]
Fazem brassas quoadras de 100 palmos quoadros cada brassa tres brassas e vinte
palmos, B3 – Pal 20 [na margem]
Tapeamentos
Tambem se lhe medirão os tapamentos das tapeas que encherão na caza da Madre
Abbadessa, o tapamento do corredor tinha de comprido 27, ½ palmos de alto 14 e se lhe
abate o vão de hûa porta de 9 palmos de alto, 4 de largo e restão 349 palmos (3). Na
11

Palavra repetida com outra grafia – “milessimos”
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mesma caza o tapamento que reparte a cozinha tinha de comprido 12, ½ palmos, 16 de
alto e se lhe abate o vão da porta de 8, ¾ palmos de alto e 3, ½ de largo resta plo
tapamento 169, 375/1000 palmos (3) e ao todo emporta o tapamento dito oitosentos e
dezoito palmos
Fl.6vº
quoadros e cento e vinte e cinco milessimos de palmo (818,125)
Mais o tapamento da tapea das letrinas, tinha de comprido 15 palmos e 10 de alto e se
lhe abate o vão da porta de 8, ¾ palmos de alto e 4, ½ de largo e restão cento e des
palmos quoadros e seiscentos e cinco milessimos de palmos (110, 625)
Somão estas tapeas novecentos e vinte e oito palmos quoadros e setenta e cinco
centessimos de palmo que fazem brassas quoadras (928,750)de 100 palmos quoadros
cada brassa nove brassas e vinte e oito palmos e tres quoartos, B9 – Pal 28, ¾ [na
margem]
Parede velha que desmancharão
Mais se lhe mediu hûa parede que desmancharão na caza do forno tinha de comprido 31
palmos, 13, ½ de alto e 2, ½ de grosso que fes de mossisso mil e quarenta e seis palmos
e vinte e cinco centessimos, 1 046, 25 [na margem]
Fazem brassas quoadras de 300 palmos corporeos tres brassas e cento e seis palmos e
huma quoarto de palmo, B3 – Pal 146, ¼ [na margem]
Terras
Mais se lhe medirão as terras que os ditos mestres cavarão nos alicersses desta obra
primeiramente a terra do alicersse que corre da parte exterior tinha de comprido 123
palmos com 13, ½ de largo e 7 de fundo que deu de mossisso onze mil seiscentos e
vinte e tres palmos corporeos e cinco dessimos de palmo, 11 623, 5 [na margem]
Da outra parte do mesmo mirante tinha o alicersse 123 palmos de comprido, 9, ½ de
largo e 8, ½ de alto deu de mossisso nove mil novecentos e trinta e dous palmos
corporeos e vinte e cinco centessimos, 9 932,25 [na margem]
O alicersse deste mirante da parte da rua tinha de comprido 29 palmos, 13, ½ de largo e
7 de alto que fes de mossisso dous mil setecentos e quarenta palmos corpores(sic) e
cinco dessimos de palmo, 2 740,5 [na margem]
O alicersse da parede que parte o mirante tinha de comprido 23 palmos 9,1/2 de largo e
8, ½ de alto que fazem mil oitocentos e cincoenta e sete palmos corporeos e vinte e
cinco centessimos de palmo, 1 857,25 [na margem]
O alicersse das duas paredes que repartem o tranzito do corredor da entrada pera o pateo
tinha cada hum de comprido 23, ½ palmos, de largo 9, de fundo 7, ¼ de vão ambos plo
mossisso de terra tres mil e sesenta e seis palmos corporeos e setenta e cinco
centessimos de palmo, 3 066,75 [na margem]
O alicersse na ilharga do mirante pera o restante da caza do capellão tinha de comprido
38 palmos e 7, ½ na volta com 6 palmos de largo e 6 de fundo que faz de mossisso mil
seiscentos e trinta e oito palmos corpóreos, 638 [na margem]
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O alicersse da parede atras da chemine tinha de comprido 23 palmos, 5 de grosso e 4 de
alto que fes de corpo quoatrocentos e sesenta palmos corporeos de terra, 460 [na
margem]
O alicersse de hûa parede que repartio a despença junto da cozinha tinha de comprido
25, ½ palmos, de grosso 3, de alto 2 que fes de
Total 31 318, 25 [na margem]
Fl.7
Vem de tras 31 318, 25
mossisso cento e cincoenta e tres palmos corporeos, 153 [na margem]
O alicersse de hûa parede que se fes entre o dormitorio e o forno tem de comprido 8
palmos, 5 de largo e 4 de fundo que fes de mossisso sento e sesenta palmos corporeos
160 [na margem]
Somão as terras cavadas nos alicersses trinta e hum mil seiscentos e trinta e hum palmos
corporeos e vinte e cinco centessimos, 31 631, 25 [na margem]
Fazem brassas cubicas de 1000 palmos corporeos cada brassa trinta e hûa brassa e
seiscentos e trinta e hum palmos e hum quoarto de palmo, B31 – Pal 631, ¼ [na
margem]
Emtabolamento das chemines
Mais se lhe mediu o emtabolamento das chemines tinha cada hûa de comprido 20
palmos e ambos quarenta palmos, 40 [na margem]
Fazem brassas correntes de 10 palmos cada brassa quoatro brassas correntes, B40 – Pal
[na margem]
Dinheiro
As 431 brassas quoadras de alvenaria de 300 palmos (3) e 219 palmos a 2000 cada
brassa emportão oitocentos e sesenta e tres mil quoatrocentos e sesenta reis, 863, 460
[na margem]
As 46 brassas quoadras de alvenaria de sima e 80, ¾ palmos de 300 palmos cada brassa
e a 2300 fazem cento e seis mil quoatrocentos e dezanove reis, 106, 419 [na margem]
As 17 brassas quoadras de lageado e 39 palmos de 100 palmos quoadros cada brassa e a
2500 reis emportão quarenta e tres mil quoatrocentos e setenta e cinco reis, 43,475 [na
margem]
As 11 brassas correntes de [cunhal(?)]12 e 6 palmos de des palmos em comprimento
cada brassa, e a 1500 reis emportão dezassete mil e quoatrocentos reis, 17, 400 [na
margem]

12

Parece ser.
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As 15 brassas correntes do cunhal do mirante de 3 palmos de largo, e 9, ¾ palmos de 10
palmos de comprido cada brassa val a 1800 reis, emportão vinte e oito mil setecentos e
cincoenta e cinco reis, 28,755 [na margem]
As 21 brassas correntes e 7 palmos do talude do mirante val a 3000 reis emportão
sesenta e cinco mil e cem reis, 65, 100 [na margem]
As 26 brasssas e 9, ½ palmos do talude do dromitorio, brassas correntes de des palmos
em comprido cada brassa val a 2000 reis emportão cincoenta e tres mil e novecentos
reis, 53, 900 [na margem]
As 30 brassas correntes e 6 palmos de emtabolamento de des palmos de comprido cada
brassa a 2000 reis emportão sesenta e hum mil e duzentos reis, 61, 200 [na margem]
As 14 brassas quoadras de silharia e 14 palmos e de 100 palmos quoadros cada brassa a
2500 reis fazem trinta e cinco mil e trezentos e cincoenta reis, 35, 350 [na margem]
As 8 brassas correntes e 5 palmos dos canos das dallas de
Total – 1 275,059 [na margem]
Fl.7vº
Vem de tras 1 275, 059
10 palmos em comprido cada brassa e a 800 reis emportão seis mil e oitocentos reis,
6, 800 [na margem]
As 273 brassas quoadras e 3, ¾ palmos de reboques de 100 palmos quoadros cada
brassa e a 150 reis emportão quarenta mil novecentos e cincoenta e cinco reis e cinco
oitavos, 40, 955 5/8 [na margem]
A brassa de tabique de tijollo e 60 palmos de 100 palmos quoadros cada brassa e a 1000
reis emportão mil e seiscentos reis, 1, 600 [na margem]
As 3 brassas quoadras de abobeda de tijollo e 20 palmos das duas chemines de 100
palmos quoadros cada brassa, e a 1000 reis emportão tres mil e duzentos reis, 3,200 [na
margem]
As 9 brassas de tapeas que encherão e 28, ¾ palmos de 100 palmos cadros (sic) cada
brassa, a 180 reis emportão mil seiscentos e setenta e hum reis e tres quoartos,
1, 671,3/4 [na margem]
As 3 brassas quoadras 146, ¼ palmos de parede que desmancharão de 300 palmos
corporeos cada brassa e a 180 reis emportão seiscentos e vinte e sete reis e tres quoartos
de real, 627, ¾ [na margem]
As 31 brassas cubicas de terra e 631, ¼ palmos de terra cavadas nos alicersses de 1000
palmos corporeos cada brassa e a 800 reis fazem vinte e cinco mil trezentos e cinco reis
25, 305 [na margem]
As 4 brassas correntes do emtabolamento da chemine val a 1000 reis de 10[?] palmos de
comprido cada brassa emportão seis mil reis, 6, 000 [na margem]
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O arco que se fes para alargar a chemine val quinze mil reis, 15, 000 [na margem]
Os 2 arcos da entrada do mirante valem o de fora 100 reis e o de dentro 70 reis e ambos
cento e setenta mil reis, 170, 000 [na margem]
Os 66 travateis que acentarão a 100 reis cada hum seis mil e seiscentos reis, 6, 600 [na
margem]
O arco do corredor que vai para o mirante doze mil reis, 12, 000 [na margem]
As cinco piramides a 3000 reis cada hûa quinze mil reis, 15, 000 [na margem]
As 11 cantareiras a 2000 reis fazem vinte e dous mil reis, 22, 000 [na margem]
As 5 cantareiras dobradas com suas dallas a 4500 reis cada hûa fazem vinte e dous mil e
quinhentos reis, 22, 500 [na margem]
Os 5 lavatorios a 3000 emportão quinze mil reis, 15, 000 [na margem]
Os 6 goarda roupas a 5500 reis fazem todas trinta e tres mil reis, 33, 000 [na margem]
As 5 chemines de sima a 6900 reis cada huma fazem trinta e quoatro mil e quinhentos
reis, 34, 500 [na margem]
As 2 chemines na caza do feitor e porteira valem a 4000 reis, fazem ambas oito mil reis
8, 000 [na margem]
As 14 ginellas de sima a 7000 reis emportão noventa e oito mil reis, 98, 000 [na
margem]
As 14 ginellas de baixo a 6500 reis fazem noventa e hum mil reis, 91, 000 [na margem]
Os 2 nichos na ilharga da entrada a 15 reis cada hum emportão trinta mil reis, 30, 000
[na margem]
Total 1 933, 819, 1/8 [na margem]
Fl.8
Vem de tras 1 933, 819,1/8
O bocal do posso das letrinas quoatro mil reis, 4, 000 [na margem]
As duas chemines com seus pillares e canos de tijollo val cada hûa a 10000 fazem nas
duas vinte mil reis, 20, 000 [na margem]
As 7 mezas duas na caza da menistra (sic) e sinco na cozinha vallem a 1500 reis
emportão des mil e quinhentos reis, 10, 500 [na margem]
As 4 portas hûa na caza do capellão outra na do feitor, outra na da porteira e hûa no
mirante em seus degraos em rezão da muita grossura a 10 reis fazem corenta mil reis 40,
000 [na margem]
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As 3 ginellas de asentos na caza do capellão plo mesmo presso em rezão da grossura da
parede trinta mil reis, 30, 000 [na margem]
A alcova da mesma caza onze mil reis, 11, 000 [na margem]
A 1 fresta que meteo na cozinha cinco mil e quinhentos reis, 5, 500 [na margem]
As 2 frestas ordinarias a 3500 reis fazem sete mil reis, 7,000 [na margem]
As 2 frestas nas paredes mais grossas a 4000 reis fazem oito mil reis, 8,000 [na
margem]
As 3 portas ordinarias a 6,250 reis fazem dezoito mil setecentos e cincoenta reis, 18,750
[na margem]
As 3 dallas a 1000 emportão tres mil reis, 3,000 [na margem]
A 1 fresta na casa da madre abbadessa tres mil e quinhentos reis, 3,500 [na margem]
A 1 ginella na mesma caza seis mil e quinhentos reis, 6,500 [na margem]
A 1 chemine da mesma caza seis mil e novecentos reis, 6,900 [na margem]
A 1 cantareira de duas ordens tres mil e quinhentos reis, 3,500 [na margem]
Os 8 travateis na dita caza a 100 reis, oitocentos reis, 800 [na margem]
A 1 porta no claustro seis mil duzentos e cincoenta reis, 6,250 [na margem]
Somão as adiçoins asima da importancia desta obra dous contos cento e dezanove mil e
dezanove reis e hum oitavo, 2 119, 019, 1/8 [na margem]
Destes se abatem oitenta mil e quoatrocentos e trinta reis, 80, 430 [na margem]
prossedidos de 933 carros de pedra que os mestres levarão, a saber 815 da pedra da
matris a 90 reis o carro e 118 da pedra das paredes que se desmancharão a 60 reis que
faz a dita quantia e resta a dever se lhe dous contos e trinta e oito mil quinhentos e
oitenta e nove reis, 2 038, 589 [na margem]
A medissão asima fiz e calculei e emporta a dita quantia e para os mestres haverem o
seu pagamento lhe passei a prezente. Viana 3 de Fevereiro de 1714 – Assina Manuel
Pinto de Villa Lobos.
Fl.8vº
He verdade que noz os mestres Manoel de Oliveira e Manoel Pirez, mestres pedreiros
destta villa que noz damos por paguar e [?] atthe a terceyra medição que importtou dois
conttos e trintta e oitto mil e quinhenttos e oittentta e nove reis e hum oittavo de real e
por ser berdade noz afirmamos oje aos 16 de Mayo de 1714 annos
Manoel Pires e Manoel de Oliveira
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[No verso]
“1714
Terceyra medição
Importta esta terceyra medição feitta em tres de Fevereyro de mil settecentos e
quartoze(sic) em
Dous contos trinta e oitto mil quinhentos e oittenta e nove reis
2 038, 589”
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DOCUMENTO 14
1715, Fevereiro, 21, Viana da Foz do Lima (Viana do Castelo) – orçamento
1715, Maio, 01, Viana da Foz do Lima – recebimento

SUMÁRIO:
Obras que fizeram Manoel Pirez e Manoel Oliveira, pedreiros no mirante, cais e canos,
sob a direcção de Manuel Pinto de Vilalobos, pela quantia de 1 705,210 reis.
Nota: Este documento parece ser continuação da Segunda Medição – trata-se ainda de
Obras no mirante e por isso colocamo-lo na respectiva sequência.

FONTE: AMVC, Arquivo Classificado de Luís Figueiredo da Guerra, Cx. 11(1)
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[Outra Medição]
“Medição da obra de S.Bento que se continuou no trianno da reverenda madre
D.abadessa a senhora.Anna da Grassa e escrivanna a senhora.D.Anna de S.Pedro de que
forão mestres empreiteiros Manuel de Oliveira e Manuel Pirez
Outra Medição
Primeiramente
Se lhe mediu aos mestres empreiteiros toda alvenaria que tinhão feito no mirante deste
convento a do mirante de baixo tinha de comprido de hûa e outra parte 79 palmos com 4
de grosso e 18 de alto que fazem em os dous comprimentos 158 palmos e de corpo na
altura e comprimento 11376 palmos (3)1, a parede do topo da parte da rua tinha de
comprido 29 palmos com os mesmos 4 de grosso e 18 de alto que deu de mossisso 2088
palmos (3) e ao todo 13464 de que abatidos 332 palmos (3) que se lhe tinhão medido na
medição passada restão treze mil cento e trinta e dous palmos corporeos,13132 [na
margem]
O mirante de sima de fora a fora tinha de comprido pellas duas paredes das bandas de
cada hûa 84 palmos que em ambas fazem 168 palmos com 3 de grosso e 21 de alto que
fazem de mossisso 105[8(?)]42 palmos (3) nos seus topos tinhão cada hum 31 palmos de
comprido os mesmos 3 de grosso e 21 de alto que derão plas duas paredes 3906 palmos
(3) e posto a alvenaria deste mirante catorze mil quoatrocentos e noventa palmos
corporeos, 14490 [na margem]
Soma toda a alvenaria que se acha terem feita nos mirantes de sima e de baixo vinte e
sete mil seiscentos e vinte e dous palmos corporeos.
Fazem brassas quoadras de 300 palmos corporeos cada brassa noventa e duas brassas e
vinte e dous palmos, B92 – Pal 22 [na margem]
Alvenaria por baixo
Mais se lhe mediu a alvenaria da parede que fecha o pateo da parte da rua o seu
alicersse tinha de comprido 116 ½ palmos 5 de grosso e 5 ¾ de alto que derão de
mossisso 3349 375/1000 palmos (3). A parede que acenta sobre elle tinha de comprido
os mesmos 116 ½ com 3 de grosso e 21 ½ de alto que deu de mossisso 7514 25/100
palmos (3) e ao todo emporta a parede dita des mil oitocentos
Fl.1vº
e sesenta e tres palmos corporeos e seiscentos e vinte e cinco milessimos, 10863, 625
[na margem]
Mais se lhe medirão as paredes que acompanhão os canos da vazão das agoas,
primeiramente a parede do cano que vai do rio ate(sic) o que vem da igreja velha da
parte do mesmo rio tinha de comprido 103 ½ palmos com 3 de grosso e 5 ½ de alto que
deu de mossisso 1707 75/100 palmos (3). A parede da outra ilharga tinha de comprido
1

Pelo facto de haver representação gráfica em forma de um prisma tridimensional em determinados
cálculos matemáticos optamos pela figuração de (3) nos casos respectivos, como referenciamos no
documento anterior, nota 2.
2
O correspondente a 8 está esborratado mas parece ser.
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111 palmos com os mesmos 3 de grosso e 5 ½ de alto deu de mossisso 1831 5/10
palmos (3) e ao todo fazem as alvenarias deste cano tres mil quinhentos e trinta e nove
palmos corporeos e cinco dessimos de palmo, 3539, 25 [na margem]
A alvenaria das paredes dos outros canos ate(sic) a orta donde as agoas entrão nelle;
a parede da parte do convento tinha de comprido 326 ½ com 3 de grosso e 5 ½ de alto
fés de mossisso 5387 25/100 palmos (3). A parede do mesmo cano da outra parte tinha
de comprido 315 palmos com os mesmos 3 de grosso e 5 ½ de alto deu de mossisso
5197 5/10 palmos (3) ao todo faz a alvenaria destes canos des mil quinhentos e oitenta e
quoatro palmos corporeos e settenta e cinco centessimos de palmo, 10584, 75 [na
margem]
Mais se mediu a alvenaria com que se cubriu a abobeda dos sobre ditos canos tinha de
comprido 100 palmos com 4 de grosso e 1 ¾ de alto que fes de mossisso setecentos
palmos corpóreos, 700 [na margem]
Mais a alvenaria do alicersse de dous pillares hum tinha de largo 5 palmos em quoadro
com 5 palmos de alto que fes de corpos 125 palmos (3), o outro tinha os mesmos 5
palmos em quoadro com 5 ½ de alto que deu de mossisso 137 5/10 palmos (3) e ambos
em soma duzentos e sessenta e dous palmos corporeos e cinco dessimos de palmo, 262,
5 [na margem]
Ainda se lhe mediu a alvenaria do caes exterior da parte do rio e da sua lingoeta o
alicersse desta tinha de comprido 50 palmos, de largo 25 ½ e de altura igualada 2 ¼ deu
de mossisso 2868 75/100 palmos (3). A alvenaria sobre este alicersse tinha os mesmos
50 palmos de comprido.
Total 25 950, 125 [na margem]
Fl.2
Vem de tras 25 950, 125 [na margem]
E 26 palmos de largo com 6 palmos de alto que deu de mossisso 3900 palmos (3). O
alicersse do comprimento do cais tinha de comprido 184 de largo 9 ¼ e de alto 1 [½(?)]
3
que deu de mossisso 2553 palmos (3). A alvenaria que acenta sobre este alicersse tem
de comprido 187 palmos com 8 ¼ de largo em baixo e 5 ¼ por sima deu de mossisso
11675 812/1000 palmos (3). Ao todo emporta a alvenaria deste caes e lingoeta vinte
milvnovecentos e noventa e sete palmos corporeos e quinhentos e sesenta e dous
milessimos de palmo, 20997, 562 [na margem]
Mais se lhe mediu a alvenaria com que se tapou a parte que hia para a caza do capellão
tinha de alto 10 ½ palmos, 5 de largo e 1 ½ de grosso deu de mossisso 78 [¾(?)]4
palmos (3). A alvenaria com que se carregarão as abobedas da caza da porteira tinhão de
comprido descontando o vão das lunetas de hûa parte 29 palmos, 3 de alto e 2 de largura
igualada, da outra parte tinha de comprido 33 palmos descontando o vão da luneta da
porta com a mesma altura e largura que a outra, derão de mossisso 372 palmos [(3)(?)]5,
fazem as alvenarias asima quoatrocentos e cincoenta palmos corporeos e setenta e cinco
centessimos de palmo, 450, 75 [na margem]

3

Esborratado mas parece ser.
Não temos a certeza.
5
Esborratado.
4
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Mais se lhe mediu a alvenaria com que se tapou a caza da lenha para o transito da caza
da porteira tinha de alto 18 palmos com14 ¾ de largo e de grosso 3 ½ deu de mossisso
929 25/100 palmo (3). Mais outra paredinha entre as cazas [velhas(?)]6 e o mirante
novo tinha de alto 16 palmos, quatro de largo e 3 de grosso que fes de corpo 192 palmos
(3). Mais o vão da porta que abriu para a caza do feitor tinha de alto 12 palmos, 6 de
largo e 6 de grosso deu de mossisso 432 palmos (3). Ultimamente a porta que taparão
que vinha para a caza do feitor tinha de alto 10 palmos, 7 de largo e 3 de grosso deu de
mossisso210 palmos (3) ao todo faz a alvenaria dita mil setecentos e sesenta e tres
palmos corporeos e vinte e cinco centessimos de palmo, 1763, 25 [na margem]
Soma toda a alvenaria feita em baixo quarenta e nove mil cento e sesenta e hum palmos
corporeos e seiscentos e oitenta e sete milessimos de palmo, 49161, 687 [na margem]
Fazem brassas quoadras de 300 palmos corporeos cada brassa cento e sessenta e tres
brassas e duzentos e sessenta e hum palmos e dous terssos de palmo, B163 – Pal 261
1/3 [na margem]
Lageados
Mais se lhe mediu ao dito mestre o lageado que se achou ter feito a saber o do tranzito
da porta, este tinha de comprido 25 ½ palmos e de largo 15 ¼ de superfície 388
875/1000 palmos (3), o exterior fora da portada ou arco tinha de comprido 24 palmos
com 10 ½ de largo deu de superfície 252 palmos (3) ao todo fes este lageado seiscentos
e quarenta palmos quoadros e oitocentos e setenta e cinco milessimos de palmo, 640,
875 [na margem]
Fl.2vº
Vem de tras 640, 875
Mais se lhe mediu o lageado da lingoeta e caes, o da lingoeta tinha de comprido 60
palmos e de largura igualada 26 que fes de supreficie 1560 palmos (3), o do caes tinha
de comprido 184 palmos com 5 ¼ de largo fes de area 966 palmos (3) e ao todo estes
lageados dous mil e quinhentos e vinte e seis palmos quoadros, 2526 [na margem]
Ao todo emportão os lageados tres mil cento e sesenta e seis palmos quoadros e
oitocentos e setenta e cinco milessimos, 3166,875 [na margem]
Fazem brassas quoadras de 100 palmos quoadros cada brassa trinta e hûa brassa e
sessenta e tres palmos e sete oitavos de palmo, B 31 – Pal 66 7/8 [na margem]
Lageado tosco
Mais se lhe mediu o lageado tosco ou calssada que fes nas ilhargas da portada exterior
da parte do rio tinha de comprido 24 palmos, 10 ½ de largo que deu de supreficie 252
palmos (3) o mesmo lageado da parte da terra tinha de comprido 30 palmos com os
mesmos 10 ½ de largo que derão de area 315 palmos (3). Ao todo emportão estes
lageados quinhentos e sessenta e sete palmos quoadros, 567 [na margem]
Mais se lhe mediu o lageado tosco pello fundo dos canos da vazão das agoas tinha de
comprido desde o caes ate(sic) a entrada que vem da igreja velha 17 [½(?)]7 palmos,
com 3 ½ de largo deu de supreficie 376 25/100 palmos (3). O lageado do outro cano ate
6
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o nacimento das ortas tinha de comprido 328 palmos e de largo os 3 ½ que deu de
supreficie 1148 palmos. Ao todo fazem os lageados destes canos mil quinhentos e vinte
e quatro palmos quoadros e vinte e cinco centessimos de palmo – 1524, 25 (na margem)
Somão estas calssadas ou lageado tosca dous mil e noventa e hum palmos quoadros e
vinte e cinco centessimos de palmo.
Fazem brassas quoadras de 100 palmos quoadros cada brassa vinte brassas e noventa e
hum palmos e hum quoarto, B 20 – Pal 91 ¼ [na margem]
Abobeda dos canos
Mais se lhe medirão as abobedas dos canos, a que corre para a igreja velha tinha de
comprido entrando o comprimento que atravessa o caes 113 ¾ palmos. A que corre
desde a boca ate (sic) o nacimento das ortas tem de comprido 328 palmos ao todo fazem
quoatrocentos e quarenta e hum palmos correntes e tres quoartos de palmo, 441, 75 [na
margem]
Fazem brassas correntes de cano de 10 palmos em comprido cada brassa quarenta e
quoatro brassas e hum palmo e tres quoartos, B44 – Pal 1 ¾ [na margem]
Abobeda de tejollo
Mais se lhe mediu aos ditos mestres as abobedas de tejollo que tinhão feito, a saber na
caza da porteira de fora tinha de comprido 39 palmos, e na sua volta 29 ½ que deu de
superfície 1150 5/10 palmos (3)
Fl.3
A abobeda da caza do feitor tinha de comprido 28 ½ palmos e na volta 33 que deu de
supreficie 940 5/10 palmos (3). Ao todo fazem as ditas abobedas dous mil e noventa e
hum palmos quoadros, 2091 [na margem]
Fazem brassas quoadras de 100 palmos quoadros cada brassa vinte brassas e noventa e
hum palmos, B20 – Pal 91 [na margem]
Canos comuns
Mais se lhe medirão os canos ordinarios que fizerão para vazão das agoas para conduzir
ao cano principal primeiramente da parte do quintal da abbadessa hum cano que tinha
de comprido 22 ½ palmos. Da parte do terreiro do convento outro cano que tinha de
comprido 19 palmos ambos fazem quarenta e hum palmos e cinco dessimos de palmo,
41, 5 [na margem]
Fazem brassas correntes de 10 palmos em comprido cada brassa quoatro brassas e
palmo e meio, B4 – Pal 1 ½
Ainda se lhe mediran mais o talude superior do mirante tinha de comprido da parte do
terreiro 5 palmos e os mesmos 85 palmos da parte de fora e da parte de rua 38 mais 9
palmos que sobrepoem sobre os cunhaes fazem ao todo duzentos e dezassete palmos em
comprimento, 217 [na margem]
Fazem brassas correntes de 10 palmos de comprido cada brassa vinte e hûa brassas e 7
palmos, B21 – Pal 7 [na margem]
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Emtablamento e frizo
Mais se lhe mediu o emtablamento, frizo e alquitrave do remate do mirante, tinha de
comprido pella parte do terreiro de dentro sendo medido plo(sic) meio do
emtabolamento e [abazamento(?)]8 86 palmos e pla (sic) de fora os mesmos 86 de
comprimento e das duas ilhargas medindo da mesma sorte 39 palmos de cada hûa que
ambas são duzentos e cincoenta palmos correntes, 250 [na margem]
Fazem brassas correntes de 10 palmos de comprido cada brassa vinte e cinco brassas,
B25 [na margem]
Cantaria do caes
Mais se lhe mediu aos ditos mestres a cantaria exterior do caes tinha de comprido 187
palmos com 10 2/5 de largo que fazem de area 1994 8/10 palmos (3). A cantaria na
ilharga da lingoeta tinha de comprido 50 palmos com 6 de alto de hûa parte que fazem
de superfície 150 palmos (3). A cantaria dos pes direitos do arco que atravessa o caes
tinha da cada parte 6 ¼ com 3 de alto que fazem de area 37 5/10 palmos (3) e ao todo
faz esta cantaria dous mil cento e trinta e dous palmos quoadros e tres dessimos, 2132, 3
[na margem]
Fazem brassas quoadras de 100 palmos quoadros cada brassa […]9
Fl.3vº
Cunhal
E trinta e dous palmos e tres dessimos de palmo, B21 – Pal 32 3/10 [na margem]
Mais se lhe mediu aos mestres o cunhal que tinhão feito neste mirante de sima, na parte
do telhado do dromitorio no mirante de sima tinha o cunhal de cada parte 18 1/4 palmos
em cada hum dos seus cantos e este dobrado de cada parte que fazem quoatro
comprimentos e todos 73 palmos de comprido. Da outra parte da rua no mirante de
baixo se lhe mediu seu cunhal que tinha de alto desde o solo de baixo ate o cunhal de
sima 18 palmos destes se lhe abateram 4 palmos 2 que ja se lhe tinha medido na
medição passada e 2 do talude de sima restão 14 palmos que nas quoatro faces fazem 56
palmos o cunhal do mirante superior desta parte tinha 18 ¼ palmos que nas quoatro
faces fazem 73 palmos de comprido e ao todo duzentos e dous palmos de comprimento,
202 [na margem]
Fazem brassas correntes de 10 palmos de comprido cada brassa vinte brassas e dous
palos B20 – Pal 2
Mais se lhe medirão as tapeas que encherão na caza da porteira em tres comprimentos O
primeiro que he a que reparte a sala da camera da cozinha tinha de comprido 25 palmos
com 12 de altura igualada que fazem 300 palmos (3) a que reparte a caza das mossas
tinha de comprido os mesmos 25 palmos com 9 ½ de alto que fazem 237 5/10 palmos a
tapea que atravessa que reparte a camera da cozinha tinha de comprido 13 palmos com
2 de alto que fazem 118 palmos ao todo emportarão as tres tapeas 654 5/10 palmos
quoadros de que se abateu 105 74/[100(?)]10 do vão de tres portas e restão pellas tapeas
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aos mestres quinhentos e quarenta e oito palmos quoadros e setenta e cinco centessimas
de palmo, 548 75/100
Fazem brassas quoadras de 100 palmos quoadros cada brassa cinco brassas e quarenta e
oito palmos e tres quoartos de palmo, B5 – Pal 48 ¾
Reboques
Os reboques destas tapeas que tambem se medirão ao mestre por serem de hûa e outra
parte são o dobro da dita asima e portanto 1097 5/10 o reboque da abobeda da mesma
caza da porteira tinha de comprido 33 palmos e de largo 29 ½ que deu de supreficie
1150 5/10 palmo. O reboques da parede da mesma caza tinha de comprido da parte do
rio 39 com 8 de alto e da parte da terra o mesmo comprimento com 9 palmos de alto
derão de supreficie 663 palmos (3), as outras duas paredes tinha cada hûa 25 palmos
Fl.4
com [81(?)]11 de alto que derão de area supreficial 550 palmos (3) ao todo emportão os
reboques desta caza tres mil quoatrocentos e sesenta e hum palmos quoadros, 3461 [na
margem]
Mais se lhe medirão os reboques da caza do feitor o da abobeda tinha de comprido 28 ½
palmos com 331 da volta que deu de area 940 5/10 palmos (3). Nas ilhargas tanto da
parte do rio como da terra tinha de comprido de cada parte 28 ½ palmos com 7 ½ de
alto que derão de supreficie 427 5/10 palmos (3). Nos topos desta mesma caza tinha o
reboque de comprido de cada parte 30 palmos com [?]12 fazem de area em ambos 660
palmos (3) destes se abatem [69(?)]13 do vão de duas portas hûa de 10 palmos de alto e
7 de largo, outra de 12 de alto e 6 de largo e hûa fresta de 6 palmos de largo e 4 ½ de
alto e restão 431 palmos (3) ao todo emportão os reboques desta caza mil setecentos e
noventa e nove palmos quoadros, 1799 [na margem]
Somão todos os reboques asima ditos cinco mil duzentos e sesenta palmos quoadros,
5260 [na margem]
Que fazem brassas quoadras de 100 palmos quoadros cada brassa cincoenta e duas
brassas e sesenta palmos, B52 – Pal 60
Terras cavadas
Mais se lhe medirão as terras que cavarão no alicersse do caes tinha de comprido 184
palmos 9 ¼ de largo e 2 ½ de alto que derão de mossisso 4255 palmos (3). O alicersse
da lingoeta tinha de comprido 50 palmos com 25 ½ palmos de largo e 2 ½ de alto que
fes de corpo 3187 5/10 palmos ao todo faz o alicersse deste caes e lingoeta sete mil
quoatrocentos e quarenta e dous palmos corporeos e cinco dessimos de palmo, 7442, 5
[na margem]
O alicersse da parede que fecha o pateo da parte da rua tinha de comprido 116 ½ palmos
com 5 palmos de grosso e 5 ¾ de alto que sendo suputado deu de mossisso tres mil
trezentos e quarenta e nove palmos corporeos e trezentos e setenta e cinco milessimos
de palmo, 3349, 375 [na margem]
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Mais se lhe mediu a terra dos alicersses de dous pilares(sic) hum tinha de largo 5
palmos em quoadro com 5 de alto que deu de mossisso 125 palmos (3), o outro tinha de
largo 5 ½ palmos emquoadro com 5 ½ de alto que deu de corpo 176 375/1000 palmos
(3), ambos fazem trezentos e hum palmos corporeos e trezentos e setenta e cinco
milessimos de palmo, 301, 375 [na margem]
Mais se lhe mediu a terra que cavarão para fazerem os canos para vazão das agoas esta
se lhe mediu em tres lanços. O 1º comessando da parte da orta tinha de comprido 190
palmos com 9 ½ de largo e 5 ½ de alto que deu de mossisso 9927 5/10 palmos (3)
11093, 25 [na margem]. O 2º
Fl.4vº
o segundo14 lanço tinha de comprido 135 palmos, 9 ½ de largo e duas alturas nos
extremos hûa 5 ½ outra de 1 ½ sendo suputado deu de mossisso 4488 25/100 palmos
(3) o 3º e ultimo lanço deste alicerce tinha de comprido [108(?)]15 palmos com 9 ½ de
largo e 1 [½(?)] 16 de alto que deu de mossisso 1589 palmos (3) ao todo fazem as terras
dos alicersses dos ditos canos quinze mil novecentos e cincoenta e cinco palmos
corporeos e vinte e cinco(sic) centessimos de palmo, 15955, 25 [na margem]
Somão ao todo as terras cavadas vinte e sete mil e quarenta e oito palmos corporeos e
cincoenta dessimos de palmo. 27048,50 [na margem]
Fazem brassas cubicas de [?]17 palmos corporeos cada brassa vinte e sete brassas e
[quarenta(?)]18 e oito palmos e meio, B27 – Pal 48 ½ [na margem]
As19 92 brassas quoadras e 22 palmos de alvenaria do mirante de sima de 300 palmos
corporeos cada brassa e a 230 reis fazem duzentos e onze mil e setecentos e sesenta e
oito reis e dous terssos de real, 211 768 2/3 [na margem]
As 163 brassas quoadras e 261 palmos de alvenaria feita nos baixos de 300 palmos
corporeos cada brassa e a 2000 reis emportão trezentos e vinte e sete mil setecentos e
quarenta reis, 327, 740 [na margem]
As [31(?)]20 brassas quoadras e 66 7/8 palmos de lageado de 100 palmos quoadros cada
brassa e a 2000 reis fazem satenta e nove mil cento e setenta e hum reis e sete oitavos de
real, 79, 171 7/8 [na margem]
As 20 brassas de lageado tosco quoadras e 91 ¼ palmos de 100 palmos quoadros cada
brassa e a 800 reis fazem a dinheiro dezasseis (sic) mil setecentos e trinta reis, 16, 730
[na margem]
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As 44 brassas correntes e 1 [3/4(?)]21 de abobeda dos canos de 10 palmos de comprido
cada brassa e a 2000 reis fazem oitenta e oito mil trezentos e cincoenta, 88, 350 [na
margem]
As 20 brassas quoadras e [91(?)]22 palmos da abobeda de tejollo de 100 palmos
quoadros cada brassa e a 1200 reis fazem vinte e cinco(sic) mil e noventa e dous, 25,
092 [na margem]
As 41brassas correntes e 7 palmos de talude de 10 palmos de comprido cada brassa ao
todo emportão setenta e tres mil setecentos e oitenta, 73, 780
As 4 brassas correntes e 1 [½(?)] 23 palmos de talude digo de canos comuns de 10
palmos de comprido cada brassa e a 800 emportão tres mil trezentos e vinte, 3, 320 [na
margem]
As 25 brassas correntes de emtabolamento, frizo e alquitrave de 10 palmos de comprido
cada brassa, 825, 952 541/1000 [na margem]
Fl.5
Vem de tras 825, 952 541/1000
e a 8500 reis fazem duzentos e doze mil e quinhentos reis, 212, 500 [na margem]
As 21 brassas quoadras e 32 ¾ palmos de cantaria do caes de 100 palmos quoadros cada
brassa e a 2500 reis fazem cincoenta e tres mil trezentos e sete reis e meio, 53, 307 ½
[na margem]
As 20 brassas correntes e 2 palmos de cunal(sic) de 10 palmos de comprido cada brassa
e a 1800 reis fazem trinta e seis mil trezentos e sessenta reis, 36, 360 [na margem]
As 5 brassas quoadras e 48 ¾ palmos de tapeas de 100 palmos cadros(sic) cada brassa e
a 180 reis fazem novecentos e oitenta e sete reis e tres quoartos de real, 987 ¾ [na
margem]
As 52 brassas quoadras de reboque e 60 pamos de 100 palmos quoadros cada brassa e a
140 reis fazem sete mil trezentos e sessenta e quoatro reis, 364 [na margem]
As 27 brassas cubicas e 48 ½ palmos de terra cavada de 1000 palmos corporeos cada
brassa e a 800 reis emportão vinte e hum mil seiscentos e trinta e oito reis e quoatro
quintos de real, 21, 638 4/5
As 30 ginellas do mirante a 12000 cada hûa emportão trezentos e sessenta mil reis, 360,
000 [na margem]
As 30 empostas ou simalhas que se fizerão sobre cada hûa das ginellas val a 2000 cada
hûa e fazem sesenta mil reis, 60, 000 [na margem]
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As 4 piramides do mirante a 8000 cada hûa fazem a dinheiro trinta e dous mil reis, 32,
000 reis [na margem]
As armas de São Bento doze mil reis, 12, 000 [na margem]
Os 16 travateis a 100 reis mil e seiscentos reis, 1,600 [na margem]
De abrir a porta do capellão e acrescentar-lhe os maineis mil e oitocentos reis, 1, 800
[na margem]
De alimpar e mudar o cruzeiro nove mil e duzentos reis, 9,200 [na margem]
A porta que fizerão para a rua no estado em que esta val cincoenta mil reis, 50, 000 [na
margem]
A porta que meterão na caza do feitor val seis mil reis, 6,000 [na margem]
As 5 cantarias que meterão na cozinha do capellão, caza da porteira e do feitor tres
dobradas e duas singellas, as singellas a 2000 e as dobradas a 3500 reis fazem catorze
mil e quinhentos reis, 14, 500 [na margem]
Somão as 24 adiçoins asima hum conto setecentos e cinco mil duzentos e des reis e
meio, 1 705, 210 [na margem]
Esta obra vi medi e calculei e emporta a sobre dita quantia e para o mestre haver seu
pagamento lhe passei a prezente Vianna 21 de Fevereiro de 1715
Manuel Pinto de Vila Lobos
Fl.5vº
He verdade que nos os mestres Manoel Pirez e Manoel de Oliveira esttamos muito bem
paguos e sattisfeitos enttregues a nossa vontade da quanttia que o Coronel fes a medição
do mirante cais e canos que ttudo monttou hum contto e settecentos e sinco mil
duzenttos e des reis e por assim se pasar na verdade nos [?] asino oje ao primeiro de
Maio de 1715 Manoel de Oliveira, Manoel Pires.
Fl.6 [em branco]
Fl.6vº
[Nesta última folha] – “ Medição da obra do Mirante”, “ Pedraria do Mirante – 1705,
210 reis”
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DOCUMENTO 15

1716, Julho, 04, Viana da Foz do Lima (Viana do Castelo)

SUMÁRIO:
Várias obras feitas por Manoel Pirez e Manoel Oliveira, pedreiros, orçamentadas por
Manoel Fernandes da Silva, de Braga, no valor de 1 496, 977 e ½. Incluem-se outras
obras num somatório de 21 adições no valor de 136, 760 reis.

FONTE: AMVC, Arquivo classificado de Luís Figueiredo da Guerra, Cx.11
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[Outra Medição]
Fl.1
“Medição que se fes na obra de pedraria do mosteiro de S.Bento nesta villa de Vianna
aos 4 de Julho 1716
Primeiramente se medio o lanço de parede da escada que sobe para a grade nova que faz
de palmos corporeos mil e setesentos e carenta e nove, 1749 [na margem]
Fas o patio della primeiramente de mossisso com seu liserse de palmos corporeos
oitosentos e carenta ½, 0840 ½ [na margem]
Fas mais o liserse da parede da escada em mossisso de palmos corporeos mil e dozentos
e noventa e sinquo, 1295 [na margem]
Fas mais o recanto da mesma escada com seu licerse de palmos corporeos setesentos e
setenta e hum, 0771 [na margem]
Fas mais a parede da varanda com seu licerse pelas suas grosuras que todas se mediram
de palmos corporeos dois mil e setesentos e sesenta e nove, 2769 [na margem]
Fas a parede da caza da reverenda madre dona abbadesssa athe o sobrado com a outra
junta tres mil e dozentos e oito palmos e meio corpóreos, 3208 ½ [na margem]
Fas a outra athe thopar no dormitorio e sobrado pela sua grosura com os licerses de
ambas de palmos corporeos coatro mil e seissentos e vinte, 4620 [na margem]
Fas toda a parede do sobrado asima desa varanda athe o dormitorio do rio de palmos
corporeos tres mil e setesentos e sesenta e dois, 3762 [na margem]
Fas o restante da parede do patio da parte do norte que estava por medir de palmos
corporeos mil e setesentos e treze, 1713 [na margem]
Fas a parede que atravesa sobre dois arcos do patio para a grade velha do vaxo asima de
palmos corporeos coatro mil e trezentos e noventa, 4390 [na margem]
Fl.1vº
Fas a parede da fronteira da grade nova e varanda des a soperfici (sic) athe o telhado de
palmos corporeos dois mil e setesentos e carenta e tres e meio, 2743 [na margem]
Fas a parede da portaria de dentro de palmos corporeos coatro mil e trinta e nove e meio
4039 […]1[na margem]
Fas a mesma de licerses mosisos de palmos corporeos oitosentos e stenta e sinco e meio
0875[…]2[na margem]
Fazem as duas paredes do forno pela parte da portaria des o seu (sic) lageado ou lastro
asima de palmos corporeos nove sentos e carenta e sinco, 0945 [na margem]
1
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Fas mais o liserse e mossisso do forno de palmos corporeos dois mil e coatrosentos e
dezaseis e meio, 2416 [não tem o meio] [na margem]
Fas mais de parede a escada da porta da tulha de palmos corporeos quinhentos e
dezaseis, 0516 [na margem]
Fas mais de parede no fogão da cozinha que desfizerão e tornaram a fazer acresentado
tem de palmos corporeos dozento e oito, 0208 [na margem]
Fas hûa parede alem do forno em hûa caza vezinha3 de palmos corporeos coatrosentos e
oitenta digo coatrosentos e oito, 0408 [na margem]
Fas a parede do seleiro com seu liserse de palmos corporeos mil e oitosentos e coarenta
1840 [na margem]
Fas mais de mosiso os liserses dos arcos da portaria de palmos corporeos coatrosentos e
sincoenta e tres e tres coartos de palmo, 0453 ¾ [na margem]
Fas a parede na portaria da parte de dentro que tem hûa fresta com o seu licerse de
palmos corporeos mil e dozentos e carenta e sinco, 1245 [na margem]
Fl.2
Fas de parede o palratorio velho com seu licerse em palmos corporeos dois mil e oitenta
e coatro, 2084 [na margem]
Fazem as duas paredes que ha mais no palrratorio velho com seus liserses de palmos
corporeos mil e trezentos e sincoenta, 1350 [na margem]
Fas a porta da caza do forno velho que se tapou de palmos soperficiais 117 que por 3 ½
de groço monteplicam em palmos corporeos 595 com mais de hûa fresta junta somão
todos, 0780 [na margem]
menos mil e duzentos e trinta e tres [reis(?)]4.
Fas mais a parede do corredor das grades com seu licerse de palmos corporeos dois mil
e seisentos e setenta e coatro, 2674 [na margem]
Fas a primeira grade de parede em palmos corporeos dois mil e carenta e oito e meio,
2048 ½ [na margem]
Fas a segunda grade de parede em palmos corporeos com seu licerse dois mil e
coatrosentos e trinta e nove, 2439 [na margem]
Fas outra parede de entre meio destas grades que com seu licerse são os palmos que
fazem todos corporeos oitosentos e vinte e coatro, 0824 [na margem]
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Fas a parede da ultima porta das grades em liserse 86 palmos e da terra para sima faz de
palmos corporeos 250 e todos fazem soma de trezentos e trinta e seis, 0336 [na
margem]
Fas mais na terceira grade hum pedaso de parede que com seu liserse faz de palmos
corporeos coatrosentos e setenta e seis e meio, 0476 ½ [na margem]
Fas a terceira grade com seu liserce que tem de parede em palmos corporeos dois mil e
coatrosentos e oito, 2408 [na margem]
Fl.2vº
Fas a parede do arco da grade velha que se fes de palmos corporeos seissentos e vinte,
digo seissentos e trinta e dois, 0632 [na margem]
Fas mais o acresimo que se fes na caza nova em sima do forno de palmos corporeos
dozentos e carenta e seis, 0246 [na margem]
Fas mais o acresimo da parede da grade nova athe a caza do forno que faz de palmos
corporeos coatrosentos e doze, 0412 [na margem]
Fazem duas portas que se abrirão na portaria ou corredor do mirante que fazem de
palmos corporeos mil e coatrosentos e setenta, 1470 [na margem]
Fas mais outra parede de entre meio da ultima grade com seu liserse oitosentos e vinte e
coatro palmos corpóreos, 0824 [na margem]
Fas nas abbobedas das tres cazas da vaxo do mirante que se mediram de parede
emcontro ou terços das mesmas abbobedas de palmos corporeos mil e sento e setenta e
oito, 1178 [na margem]
Fas no canto da caza da masaria que thopa no dormitorio em o mesmo se achão setenta
e sinquo palmos de parede corpóreos, 0075 [na margem]
Das mais por tres rois que me emtregaram de mediçois que estavam feitas em paredes
cobertas de reboques asignados os rois pela reverenda madre escrivã D.Ana de São
Pedro dezaseis mil e trezentos e onze palmos e tres coartos de palmo corpóreos, 16 311
¾
Fl.3
Tejolo
Fas abbobeda de tejolo do forno de palmos soperficiais quinhentos e trinta e sinco, 0535
[na margem]
Fas o tijolo que asentaram na chamine que faz de palmos soperficiais coadros
quinhentos e doze, 0512 [na margem]
Fas a caza para a cozinha da parte do capellão de abbobeda em palmos coadros
soperficiais mil e sento e sete, 1107 [na margem]
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Fas no corredor da portaria de fora em palmos soperficiais setesentos e dois, 0702 [na
margem]
Fas na caza da parte do norte debaixo do mirante de palmos coadros soperficiais
novesentos e oitenta e dois, 0982 [na margem]
Escoadria5
Fas ha escada que sobe para a varanda da grade nova 127 ¼ palmos que pelo presso
cada hum palmo de 140 como os mais emportão em dezasete mil oitosentos e quinze
reis, 17 815 reis [na margem]
Fas o lageado do primeiro patio 78 ¾ palmos que pelo preso de 2500 a brassa emportão
1962 6
Fas o corrimam com sua coartella que vale catorze mil e oitosentos e sesenta reis, 14
860 reis [na margem]
Fas o lageado da varanda tambem labrado por vaxo em sima de padieiras que fas de
palmos 420 que vale a coatro mil reis cada brassa de 100 palmos emportão, 16 800 reis
[na margem]
Fas o peitoril da varanda da parte de fora com suas molduras e pela parte de dentro lizo
que vale todo vinte e seis mil e setesentos e sincoenta reis, 26 750 reis [na margem]
Fas mais seis colunas na mesma varanda que valem todas quinze mil reis, 15 000 reis
[na margem]
Fl.3vº
Fas mais as padieiras das colunas sete brassas correntes pela moldura e mais ½ palmo
que pelo preso de 18 reis cada brassa emportão doze mil e seissentos e noventa reis,
12690 reis [na margem]
Fazem as mesmas de lizo labrado [117(?)]7 palmos que pelo preso cada hum de 50 reis
emportam oito mil e treze digo sinco mil e oitosentos e trinta e sinco reis, 05835 [na
margem]
Fas o soquo por vaxo do peitoril lizo que faz de palmos 38 ½ que pelo preso cada hum
palmo de 60 reis emportão em dois mil e trezentos e des reis, 02310 reis [na margem]
Fas o soquo todo do fundamento 167 palmos que pelo preso dos conhais medidos a
palmos que sai a 60 reis emportão em des mil e vinte reis, 10 020 reis [na margem]
Fas os coatro conhais do frontespicio da portaria e outro da escada que todos fazem 352
½ palmos que pagos pelo preso dos mais que he a 60 reis o palmo coadro por face
emportam todos vinte e hum mil e sento e sincoenta reis, 21 150 reis [na margem]

5

Não sabemos se “escoadria” designa a pedra aparelhada ou se refere “escadaria”
Na margem e sem o extenso.
7
Esborratado.
6
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Fas o talus que corre por sima das frestas em toda a frontaria 65 ½ palmos correntes que
pello presso dos mais semelhantes emportam em treze mil e sem reis, 13 100 reis [na
margem]
Fas coatro gargolas que pello presso das mais emportão em sinco mil e seissentos reis,
05600 reis [na margem]
Fas o emtabolamento de sima eiseto o que cobre a caza da reverenda madre abbadessa
59 ½ palmos que pelo presso dos mais semelhantes emportão em onze mil e novesentos
reis, 11 900 reis [na margem]
Fas coatro janelas no frontespicio que respeitando o preso das mais pelo que são
maiores valem todas trinta mil e coatrosentos reis, 30 400 reis [na margem]
Fl.4
Fas coatro frestas rasgadas na frontaria que respeitando o presso das mais valem todas
coatro, dezaseis mil reis, 16 000 reis [na margem]
Fas duas portadas hûa para a grade velha e outra para ha roda com suas frestas por sima
que valem ambas vinte e tres mil reis, 23 000 reis [na margem]
Fas mais hûa portinha pequena por vaxo da escada que vale tres mil e quinhentos reis,
03500 reis [na margem]
Fas mais tres portais para as grades com suas frestas por sima que valem todos tres
trinta e coatro mil e quinhentos reis, 34 500 reis [na margem]
Fas mais duas frestas para as luzes das mesmas grades que por serem metidas na parede
valem ambas oito mil e quinhentos reis, 08500 reis [na margem]
Fas mais sete padieiras do mar para receber o lageado da varanda que acho valerem
vinte e hum mil reis, 21 000 reis [na margem]
Fas mais coatro arcos na portaria e palratorio velho que valem todos sincoenta e dois
mil reis, 52 000 reis [na margem]
Fas o palratorio que faz de palmos labrados 340 que vale quinze mil reis, 15 000 [na
margem]
Fas mais hûa roda que fizeram nova que vale tres mil reis 03000 [na margem]
Fas mais de hum pilar dos arcos que pela sua medisão val tres mil e trezentos e sesenta
reis, 03360 reis [na margem]
Fas mais na portaria hûa fresta em parede de dois palmos de groço que val tres mil reis
03000 reis [na margem]
Fas mais na portaria hûa roda e dois raros que valem sinco mil e dozentos reis 05200
reis [na margem]
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Fl.4vº
Fas de lageado na portaria nove braças e 2 palmos pelo preso de 2500reis a braça
emporta em vinte e dois mil e quinhentos e sincoenta reis, 22 550 reis [na margem]
Fas dois asentos na portaria labrados que valem ambos coatro mil e quinhentos reis,
04500 reis [na margem]
Fas o portal da portaria de dentro que vale assim como esta quinze mil reis, 15 000 reis
[na margem]
As tres cantareiras na cozinha das madres porteiras pelo preso das mais emportam em
seis mil reis, 6 000 reis [na margem]
Fas 16 travateis pequenos que a 100 reis cada hum emportam em mil e seissentos reis,
01600 reis [na margem]
Fas mais dois travateis dobrados que recebeu a chamine da reverenda madre
D.abbadessa que valem mil e setesentos reis, 01700 reis [na margem]
Fas hum pilar na cozinha das madres porteiras labrado que pelo preso dos conhais
emporta em tres mil e seissentos reis, 03600 reis [na margem]
Para alimpar hum portal na portaria setesentos e sincoenta reis, 0750 reis [na margem]
Fas o portal que meteram na portaria da parte de dentro que vale nove mil e dozentos
reis, 09200 reis [na margem]
Fas mais hum acresimo de hûa janela dentro da portaria que vale dois mil reis, 02000
reis [na margem]
Fas mais hum lavatorio na portaria pelo preso dos mais são tres mil reis, 03000 reis [na
margem]
Fas mais a escada da portaria de dentro que faz de palmos de degraos 52 ¾ que pelo
preso dos mais emportão sete mil e dozentos e 45 reis, 07245 reis [na margem]
Fas a mesma de lageado no patio que tem 20 ½ palmos que pelo preso de 2500 a braça
emportam 8 , 00512 ½ reis [na margem]
Fl.5
Fas a mesma escada de peitoril labrado 152 palmos que pelo preso dos conhais
emportão, 09120 reis9 [na margem]
Fas a portada do forno que val dois mil reis, 02000 reis [na margem]
Fas o lageado do forno de palmos coadros por face 142 ¾ que pelo preso a braça de
2500 emportão em tres mil e quinhentos e carenta e tres reis, 03543 reis [na margem]
8
9

Não tem o extenso.
Não tem o extenso.
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Fas na chamine hum pilar e o acresentamento de outro e duas padieiras com sua cimalha
por sima que val tudo oito mil e novesentos e sincoenta reis, 08950 reis [na margem]
Fas hûa cantaria dobrada de maior tamanho que as mais que val coatro mil e quinhentos
reis, 04500 reis [na margem]
Fas as costas da chamine da cozinha que se taparam de perpianho que era do comvento
e val o asento dois mil e quinhentos reis, 02500 reis [na margem]
Fas mais hum portal que alimparam e meteram hûa padieira nova que val mil e
coatrosentos reis, 01400 reis [na margem]
Fas na caza da despença duas frestas em parede de dois palmos que valem coatro mil e
dozentos reis, 04200 reis [na margem]
Fas hum arco na grade velha da parte de dentro que vale doze mil e oitosentos reis, 12
800 reis [na margem]
Fas tres portais na caza da reverenda madre D.abbadessa que respeitando o preso dos
mais vale vinte e hum mil e seissentos reis, 21 600 reis [na margem]
Fas hûa cantaria dobrada pelo preso das mais tres mil e quinhentos reis, 03500 reis [na
margem]
Fl.5vº
Fas mais duas goardaroupas na caza da reverenda madre D.abbadessa que valem ambas
treze mil reis, 13 000 reis [na margem]
Fas mais o asento da chamine velha que val novesentos e sesenta reis, 0960 reis [na
margem]
Fas mais alimpadura de dois portais pequenos junto as grades que val mil e trezentos
reis, 01300 reis [na margem]
Fas mais hûa cantaria na caza da despença que pelo preso das mais são dois mil reis,
02000 reis [na margem]
Fas mais hûa fresta para o rio que val por ser metida na parede sinco mil e oitosentos
reis, 05800 reis [na margem]
Fas mais na parede do corredor das grades dois portais com suas frestas em sima que
valem ambos com as frestas catorze mil reis, 14 000 reis [na margem]
Tem as tres grades que tem o mesmo tamanho da do palratorio e valem o mesmo que
todas tres fazem carenta e sinquo mil reis, 45 000 reis [na margem]
Tem as tres rodas e tres cantarias delas que todas valem quinze mil reis, 15 000 reis [na
margem]
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Fas mais alimpadura de hum portal que val seissentos e sincoenta reis, 0650 reis [na
margem]
Fas mais dois portais que abriram entre a portaria do mirante que por ser a parede grosa
e custoza de abrir valem ambas vinte mil reis, 20 000 reis [na margem]
Fas mais hûa chamine na caza adonde agora mora o reverendo padre capellão que dis
esqueceo em outra medição que comforme o preso das mais val sinco mil e quinhentos
reis, 05500 reis [na margem]
Fas mais dois (sic) pilares das logeas que dis estavão por contar que conforme o preso
dos mais seus [vazinhos(?)]10 emportão coatro mil e coatrosentos, 04400 reis [na
margem]
Fl.6
Fas mais a cornige e frizo e parede que desfizerão e fizerão na caza do Brazil que pela
ma servintia que teve a fatura val onze mil reis, 11 000 reis [na margem]
Fas mais o canalete da parede do terreiro da parte do norte que faz 468 palmos coadros
por face que a preso cada hum de 80 reis fazem soma de trinta e sete mil e coatrosentos
e carenta reis, 37 440 reis [na margem]
Fas o talus da parte exterior e emterior que cobre o muro do terreiro da parte do norte
que fazem comprimento doze brassas correntes menos meio palmo que pello presso dos
mais sendo as brassas de des palmos em comprimento somão carenta e sete mil e
oitosentos reis e declaro que o comprimento asima disto he sosment(sic) de hûa parte e
como tem o mesmo da outra faz a comta sobredita, 47800 reis [na margem]
Tem mais de frizo lizo 11 ½ palmos que vale seissentos e noventa reis, 00690 reis [na
margem]
Tem mais as duas piramides de sobre a porta que valem catorze mil reis, 14 000 reis [na
margem]
Tem mais o portal grande da emtrada da portaria e janella sobre elle da caza da
reverenda madre D.abbadessa com a cornige de sima e mais obra eiseto os conhais e
soquo que já vão comtados em outra verba que emtendo val sem mil reis, 100 000 reis
[na margem]
Tem mais as armas que fizerão de S.[Ilustríssimo(?)]11 Primaz que emtendo valem
sincoenta mil reis, 050 000 reis [na margem]
Tem mais de lageado de duas lages que cnostão(sic) dos rois que me emtregaram trinta
palmos coadros por face que emportam pelo preso de dois mil e quinhentos reis
setesentos e sincoenta reis, 00750 [na margem]

10
11

Palavra abreviada, pode ser vezinhos.
Temos dúvida mas pode ser.

777

Fl.6vº
Fas mais de 18 palmos de conhal que cnosta dos rois que me emtregaram que se cobrio
com parede que por dois palmos e meio de largo faz 45 coadros por face que pelo
presso de 60 reis como os mais emporta em dois mil e setesentos reis, 02700 reis [na
margem]
Tem mais hum conhal manquo no patio que he muito perssizo o comserto delle para não
ficar em hûa obra tam rege hum senão que pelo custo que hade fazer a romper a parede
vale feito sinco mil reis, 05000 reis [na margem]
Tem mais de terras cavadas que medi e mais as que me deram em rois que todas
emportam em nove mil e oitosentos e trinta e coatro palmos coadros corporeos que
fazem de brasas de 1000 palmos nove e 834 palmos que pelo preso de 800 reis cada hûa
emportam em sete mil e oitosentos e sesenta e seis reis12, 07866 reis [na margem]
Fazem todas as paredes medidos os vãos por cheios pelas adisois declaradas nesta de
palmos coadros corporeos setenta e sete mil e trezentos e setenta e seis palmos e meio
que redozidos a brasas de 300 palmos coadros são estas dozentos e sincoenta e sete e
noventa e dois palmos que pelo preso cada hûa brasa de 2000 faz soma de quinhentos e
quinze mil e oitosentos e carenta e tres reis e meio, 515843 ½ [na margem]13
Fazem as tres cazas ha portaria de fora de abbobedas e tijolo da chamine pelas adisois
declaradas neste 3838 palmos por face que são de brassas coadras de 100 palmos
coadros por face trinta e oito e palmos 38 que pagas pelo preso de 1200 cada hûa brasa
emportam e (sic) carenta e seis mil e sincoenta e seis reis14, 04656 [na margem]
Fl.7
Somão as 73 adiçois asima neste das brassas e palmos de todas as escoadrias e valores
assim como ficão declaradas novesentos e carenta e tres mil e treze reis15, 943 013 reis
[na margem]
Por carenta e duas brasas de trezentos palmos que desfizerão e mais noventa e nove
palmos e meio por cada hûa da desfatura 180 emportam em sete mil e setesentos e trinta
e nove reis16 , 007739 reis [na margem]
Somão as tres adiçois como bem a saber ha da terra e a das pardes feitas e a das
abbobedas quinhentos e sesenta e nove mil e setesentos e sesenta e sinquo reis e meio17
569 765 reis [na margem]
E soma toda a obra que fizerão os mestres que medi e comtei com toda ha atenção hum
comto e quinhentos e vinte mil e quinhentos e dezasete e meio, 1 520 517 [na margem]
Para descontar

12

Na margem esquerda “terras”
Na margem esquerda “paredes”
14
Na margem esquerda “abobedas e chamine”.
15
Na margem esquerda “escoadrias”
16
Na margem esquerda “paredes que se desfizeram”
17
Na margem esquerda “terra e paredes feitas e abbobedas e tijolo asentado na chamine”.
13
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Por carenta e tres brasas de pardes que desfizeram de que se aporveitaram da pedra por
cada hûa brassa nove carros pagos a 60 reis como os mais fazem soma de vinte e tres
mil e quinhentose vinte reis, 0023 520 reis [na margem]
Total – 1496 977 reis e meio [na margem]
Fica liquido para os mestres – 1496 997 ½
Manoel Fernandes da Silva
Fl.7vº
He verdade que eu Manoel de Oliveira e Manoel Pires mestres pedreiros nos damos por
muito bem pagos e sattisfeittos da medicam que fes o [Manoel(?)]18 foi de Bragua da
obra da obra de pedraria que fizemos as senhoras religiozas de S.Bento destta villa de
Vianna por verdade nos asinamos oje aos 7 de [Maio(?)]19 de 1717
Manoel de Oliveira
Manoel Pires
Importa toda a obra de pedraria pela conta feitta pelo mestre Manoel Fernandes da Silva
hum conto quatrocentos noventa e seis mil novecentos settenta e sette e meio – 1496,
977 ½ [na margem]
De que se descontarão aos mestres que a fezerão mil duzentos trinta e tres reis que
demais vinhão carregados na terceira adição da segunda folha; que fica com – 1, 233 [na
margem]
Total – 1495 764 [ou é 6 ou 4- 764 ou 744]
E se lhe pagarão hum conto quatrocentos noventa e sinco mil settecentos e [40 ou
60(?)]20 e quatro reis [na margem]21
Fl.8 [em branco]
Fl.8vº
Obras de pedreiro – 1495, 764 ou [?]22
Fl.9 [em branco]
Fl.9vº
Despesa de cento trinta e seis mil settecentos e sessenta reis feitta em rachar os muros
da orta.
Levar telha ao mirante
Assentar pias, tapas hum arco
Fazer o rosso, romper a barbacam
Abrir buraco para a chamine do feitor
Fazer o respaldo
18

Temos duvidas, palavra abreviada. Pode ser Manuel Fernandes da Silva que terá sido enviado de Braga
pelo arcebispo.
19
Poderá também ser Março.
20
Pode ser quarenta ou sessenta.
21
Este Sumário entre “ ”está feito com outra letra.
22
Emendado, não se percebe.

779

Mudar a porta da caza do matto
Fazer a calçada do terreiro e tirar entulhos
Por vinte e hûa contas deste masso – 136 760 reis em 21 contas”
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DOCUMENTO 16
1714, Fevereiro, 03, Viana da Foz do Lima (Viana do Castelo) – orçamento
1714, Maio, 16, Viana da Foz do Lima - recebimento

SUMÁRIO:
Obras que fizerão Manoel Pires e Manoel Oliveira, pedreiros, no dormitório do rio até
ao mirante no valor de 2 038, 589 reis, sob a orientação de Manuel Pinto de Vilalobos.

Nota: esta é a terceira medição

FONTE: AMVC, Arquivo classificado de Luís Figueiredo da Guerra, Cx.11(1)
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“Terceira Medição
Fl.1
Terceira medição da obra de S.Bento do tempo da reverenda madre abbadeça D.Anna
Maria de São Marçal, empreiteiros Manuel de Oliveira e Manuel Pirez mestres
pedreiros desta villa
Nº1º Primeiramente se lhe mediu aos ditos mestres a alvenaria que continuarão sobre o
ja medido na medição passada em dous pedassos o 1º na continuação do dormitorio ate
a volta do mirante da parte do rio tinha de comprido 85,1/2 palmos com 8 de alto ate o
corte do sobrado, com 4,1/2 de grosso que fes de mossisso 3078 palmos (3). O 2º lanço
tinha de comprido 87, 1/2 palmos com 3, 1/2 de grosso e de alto ate os travateis pera o
2º sobrado 16,1/2 que fazem de mossisso 5053, 125/1000 e ambos em soma oito mil
cento e trinta e hum palmos corporeos e cento e vinte e cinco milesimos de palmo, 8
131, 125 [na margem]
Nº2º Mais se lhe mediu a outra parede da outra parte em dous lanços hûa desde o corte
ate o sobrado e outro delle pera sima ate os travateis do 2º sobrado o quee acenta sobre
o alicersse tem de comprido 85,1/2 palmos com 4 de grosso e 18 de alto que fes de
mossisso 6156 palmos (3). O 2º tinha de comprido por sima do sobrado 87,1/2, 3 de
grosso e 16 palmos de alto ate os travateis que fes de mossisso 4200 palmos (3) e ambos
em soma des mil trezentos e cincoenta e seis palmos corporeos, 10,356 [na margem]
Nº3º Mais se lhe mediu hûa parede que sobe ate o sobrado entre as paredes ditas tinha
de comprido 26, ½ palmos, 3 de grosso e 18 de alto que fes de mossisso mil
quoatrocentos e trinta e hum palmos corpóreos, 1 431 [na margem]
Nº 4º Mais se lhe mediu a parede exterior que do canto do rio corre ate o mirante em
dous lanços, o 1º sobre o já medido com 84 palmos de comprido 5 de grosso ate o corte
do sobrado e de alto 7,1/2 que fazem de corpo 3150 palmos (3), o 2º lanço ate os
travateis do 2º sobrado tem o mesmo comprimento de 84 palmos 3,1/2 de grosso e 17 de
alto que fés de mossisso 4998 palmos (3) e ambos oitomil cento e quarenta e oito
palmos corpóreos, 8 148 [na margem]
Nº5º Mais se lhe mediu noutra parede da parte do terreiro que vai topar com o mirante
em tres lanços a respeito dos varios cortes por rezão da abobeda, tinha o 1º e
imfimo(sic) 44, ½ palmos de comprido com 6,1/4 de largo e 13,1/4 de alto que deu de
mossisso 3685,156/1000 palmos (3). O 2º lanço ate o corte do sobrado tinha o mesmo
comprimento de 44,1/2 palmos, 5,1/2 de grosso e 4 de alto que fes de mossisso 979
palmos (3), o 3º lanço ate o 2º sobrado tinha os mesmos 44,1/2 palmos de comprido, 5
de grosso e 15,1/2 de alto que fes de corpo 3448,75/100 palmos (3) ao todo emporta
esta alvenaria oito mil cento e doze palmos corporeos e novecentos e seis milesimos de
palmo, 8 112,906 [na margem]
36179,03[?]
Fl.1vº
Nº6º Ainda se lhe mediu a parede que devide o mirante do dormitorio esta se mediu em
tres lanços em rezão dos diferentes cortes que tem sobre o seu alicersse, este tinha de
comprido 23 palmos com 9,1/2 de largo e 8,1/2 de alto que fes de mossisso 1857,25/100
palmos (3), a parede que sobre elle acenta ate o primeiro corte tem de comprido 25
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palmos, 5,1/2 de grosso e 21 de alto que fazem de corpo 2887,5/10, o 2º lanço tem de
comprido 27 palmos com 4,3/4 de grosso e de alto ate o 2ºcorte 7,1/2 que fes de
mossisso 961, 875/1000 palmos (3). O 3º e ultimo tem de comprido 30 palmos, com 3
de grosso e 13,1/2 de alto que fés de corpo 1215 palmos (3), ao todo faz esta alvenaria
seis mil novecentos e vinte e hum palmos corporeos e seiscentos e vinte e cinco
milesimos de palmo, 6 921,625 [na margem]
Nº7º Mais se lhe medirão as duas paredes que repartem o trasito(sic) do corredor da
entrada por baixo do mirante que se repartiu cada hûa em dous lanços em rezão do corte
da abobeda, os seus alicersses tinhão cada hum 23,1/2 palmos de comprido, 9 de largo e
de fundo 7,1/4 que fizerão de corpo 3066,75/100 palmos (3) das paredes tinha de
comprido 5, ½ palmos; alto ate o corte 17, ½ e de grosso 4, ½ que fes de mossisso
2008, 125/1000 palmos (3). O lanço asima do corte tinha os mesmos 25, ½ de
comprido, 3 de grosso e 11 de alto que fes de mossisso 841, 5/10 palmos (3). A outra
parede no 1ºlanço tem o mesmo comprimento de 25, ½ palmos, 3 de grosso e 17, ½ de
alto que fes de mossisso 2231, 25/100 palmos (3). O ultimo lanço por sima deste tem os
25, ½ de comprido, 4 de grosso e 11 palmos de alto que faz de mossisso 1122 palmos
(3) que ao todo fazem nove mil duzentos e sesenta e nove palmos corporeos e seiscentos
e vinte e sinco milesimos de palmo, 9 269,625[na margem]
Nº8º Mais se lhe mediu a parede do mirante da parte de fora ate o talude que se mediu
na forma seguinte dous alicersses hum inferior e outro superior, o inferior tinha de
comprido 123 palmos, 7 de fundo ate o primeiro corte e 13, ½ de largo que deu de
mossisso 11623, 5/10 palmos (3), sobre este alicersse se mede hum soco sobre que
asenta hum pedasso da escarpa que estava por medir desde hûa crus que na outra
medissão se pos tinha de comprido 40 palmos, 1, ½ de alto e de largo 11 palmos, que
deu de mossisso 660 palmos (3). A escarpa que sobre elle acenta tem os mesmos 40
palmos de comprido acaba em sima em 5,3/4 e por baixo tem de largo 9, ¾, com 13
palmos de alto que deu de mossisso 4030 palmos (3). O restante da parede do mirante
ate o soco que acenta sobre o alicersse asima do […]1 se mediu em tres partes, a 1ª o
alicersse que acenta sobre o asima tinha de comprido [80, ¾(?)] 2 palmos medidos por
dentro com 8, ½ de largo, 52 370,281 [na margem]
Fl.2
e 4 de alto que deu de mossisso 2745, 5/10 palmos (3). Sobre esse corte havia o mesmo
comprimento de 80, 3/4 palmos com 6 de grosso e 20 de alto que deu de mossisso 9690
palmos (3). Ultimamente no mesmo comprimentos ate o soco tinha de comprido os
ditos 80, ¾ palmos, 5 de grosso e 9 de alto que fazem de mossisso 3633, 25/100 palmos
(3) e ao todo emporta esta alvenaria trinta e dous mil trezentos e oitenta e dous palmos
corporeos e setenta e cinco centessimos de palmo, 32 382,75 [na margem]
Nº9º Mais se lhe mediu da parte do terreiro semelhante parede que tinha no seu alicersse
123 palmos de comprido com 9,1/2 de largo e 8, ½ de alto, fes de mossisso 9932,
25/100 palmos (3). A parede que sobre este acenta que toca o mirante tem de comprido
80, ¾ palmos e 6 de grosso e [21(?)]3 de alto ate o corte que fes de mossisso 20174,
5/10 palmos (3). O restante desta parede do corte pera sima tem os mesmos 80, ¾ de
comprido, 5 de grosso e 9 plamos de alto que fes de mossisso 3633, 75/100 palmos (3) e
1

Deve faltar um “que”
O “0” está esborratado e com uma emenda que se não percebe.
3
Está esborratado mas parece ser.
2
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ao todo vinte e tres mil setecentos e quarenta palmos corporeos e cinco dessimos de
palmo, 23 740,5 [na margem]
Nº10º Mais se lhe mediu a parede e alicersse da parte que cahe pera a rua em cinco
pedassos, o 1º o alicersse ínfimo que tem de comprido 29 palmos de comprido, 13, ½ de
largo e 7 de alto ate o 1ºcorte que fes de corpo 2740, 5/10 palmos (3). Outro alicersse
sobre este corte tinha de comprido 31, ½ palmos, 8, ½ de largo e 4 de alto que deu de
mossisso 1071 palmos (3). A parede que acenta sobre este alicersse se mediu em 3
lanços, o 1º ate o corte tinha de comprido 25, ½ palmos, 6, ¼ de grosso e 24, ½ de alto
que deu de mossisso 3904, 687/1000 palmos (3). O 2º lanço ate o soco ou talude tem os
mesmos 25, ½ palmos de comprido, 5, ½ de grosso e 6 de alto que deu de mossisso 841,
5/10 palmos (3). O ultimo pedasso por sima do talude tinha de comprido 41, ½ palmos,
4 de grosso e 2 de alto deu de mossisso 332 palmos (3) ao todo emporta esta alvenaria
oito mil oitocentos e oitenta e nove palmos corporeos e seiscentos e oitenta e sete
milessimos de palmo, 8 889,625 [na margem]
Nº11º Mais se lhe mediu hûa parede que repartiu hûa caza junto da cozinha tinha o seu
alicersse de comprido 25, ½ palmos, 3 de grosso e 20 de alto que fes de mossisso 153
palmos (3), a parede que sobre elle acenta tem os mesmos 25, ½ palmos de comprido, 2
de grosso e 18 de alto que fazem de mossisso 918 palmos (3) e ao todo mil e setenta e
hum palmos corpóreos, 1 071 [na margem]
Nº12º Ainda se lhe mediu outra parede que fes entre a parede e o forno o seu alicersse
tinha de comprido 8 palmos, 5 de largo e 4 de alto que deu de mossisso 160 palmos (3),
a parede sobre elle tinha os mesmos 8 palmos de comprido, 3 de grosso e 24 de alto que
fes de mossisso 576 palmos (3) e ao todo fazem setecentos e trinta e seis palmos
corporeos (736)
Total – 119 190,21 [na margem]
Fl.2vº
Nº13º Mais se lhe mediu hûa parede nas costas da chemine quando se alargou tinha de
comprido 23 palmos de grossura igualada 5 e 17, ½ de alto que deu de corpo dous mil e
doze palmos corporeos e cinco dessimos de palmo, 2 012, 5 [na margem]
Nº14º Mais se lhe mediu a alvenaria dos acentos do refeitorio a do topo tinha de
comprido 29, ½ palmos com 1, ¾ de grosso e 2 de alto, deu de mossisso 103, 25/100
palmos (3). Da parte do rio tinha de comprido 84 palmos, com 1, ¾ de largo e 2 de alto
que fes de corpo 294 palmos (3) e ao todo trezentos e noventa e sete palmos corporeos e
vinte e cinco centessimos de palmo, 397,25 [na margem]
Nº15º Mais se lhe mediu hûa parede que desfizerão e tornarão a fazer na parede que
fecha o dormitorio ja medido, tinha esta parede 34, ½ palmos de comprido, 3 de grosso
e 14 de alto que derão de mossisso mil quoatrocentos e quarenta e nove palmos
corpóreos, 1 449 [na margem]
Nº16º Mais se lhe mediu hûa parede no transito que vai pera a despensa, indo da
cozinha por tras da chemine que tinha de comprido 5 palmos, 2, ½ de grosso e 14, ½ de
alto deu de mossisso cento e oitenta e hum palmos corporeos e vinte e cinco
centessimos de palmo,181, 25 [na margem]
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Nº17º no claustro se lhe mediu hûa porta que abrirão e puzerão cuja alvenaria tinha 9
palmos de comprido, 2,3/4 de grosso e 13 de alto que fes de mossisso trezentos e vinte e
hum palmos corporeos e setenta e cinco milessimos de palmo, 321,75 [na margem]
Nº18º Ainda se lhe mediu a alvenaria da lareira que se mudou tinha de comprido 16, ¾
palmos, 4, ½ de largo e 2 de alto que deu de mossisso cento e cincoenta palmos
corporeos e setenta e cinco centessimos de palmo, 150, 75 [na margem]
Nº19º Mais se lhe mediu a alvenaria sobre que acentão as [?] em dous comprimentos, o
1º tinha de comprido 15, ½ palmos, 3, ½ de grosso e 4, ½ de alto, o 2º tinha de
comprido 13, ½ palmos com 3 de grosso e 4, ½ de alto que fizerão de mossisso
quoatrocentos e vinte e seis palmos corporeos e trezentos e setenta e cinco milessimos
de palmo, 426,375 [na margem]
Nº20º Mais se lhe mediu a alvenaria do alicersse e parede junto do mirante pera a
cozinha e entrada da caza do capellão tinha o alicersse dous comprimentos hum de 38
palmos outro de 7, ½ fazem 45, ½ palmos com 6 palmos de grosso e 6 de alto fes de
mossisso 1638 palmos (3). A parede que se acha feita sobre elle tem o mesmo
comprimento com 3 palmos de grosso e 2 de alto que fes de mossisso 273 palmos (3) e
ambos mil novecentos e onze palmos corpóreos, 1 911 [na margem]
Nº21º Mais se lhe mediu a alvenaria que fes na caza da madre abbadessa, primeiramente
donde se meteo a ginella de 9, ¾ palmos de comprido
Total 126 040, 093 [na margem]
Fl.3
Vem de tras 126 040, 093
E 14, ½ de alto com 2, ½ de grosso que fés de mossisso 350, 437/1000 palmos. Mais na
dita caza se lhe mediu o vão da porta que acentarão tinha de largo 14 palmos e 14 de
alto com 2, ¾ de grosso que deu de mossisso 539 palmos (3). Ainda se lhe mediu a
parede que fizerão na mesma caza em dous pedassos, o primeiro tinha 7 palmos de
comprido com 2, ½ de grosso e 16, ½ de alto que fes de mossisso 288, 75/100 palmos
(3). Outro pedasso tinha de comprido 9, ½ palmos com 2, ½ de grosso e 14, ½ de alto
que deu de mossisso 344, 375/1000 palmos (3) e ao todo fazem mil quinhentos e vinte e
dous palmos corporeos e quinhentos e sesenta e dous milessimos de palmo, 1 522, 562
[na margem]
Nº22º Mais se lhe mediu a parede que se fes da parte do rio e se tornou a fazer pera
meter a genella conventual tinha de comprido 40 palmos, 10 de alto e 3, ½ de grosso
que fes de mossisso 1400 palmos (3). Mais da mesma parte outro pedasso de 9 palmos
de comprido, 6 de alto e 3 de grosso que fes de mossisso 189 palmos (3). Ainda da parte
do terreiro outro pedasso de 15 palmos de comprido, 7 de alto e 3, ½ de grosso que deu
de corpo 367, 5/10 palmos (3) e ao todo fes esta alvenaria mil novecentos e cincoenta e
seis palmos corporeos e cinco dessimos de palmo, 1 956,5 [na margem]
Soma toda a alvenaria asima dita cento e vinte e nove mil quinhentos e dezanove
palmos corporeos e cento e cincoenta e cinco milessimos de palmo, 129 519, 155 [na
margem]
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Fazem brassas quoadras de 300 palmos corporeos cada brassa quoatrocentas e trinta e
hûa brassas e duzentos e dezanove palmos corpóreos, B431 – Pal219 [na margem]
Alvenaria que se lhe mediu do soco para sima
Mais se lhe mediu sobre a alvenaria do nº2º 87, ½ palmos de comprido com 3 de grosso
e 14 de alto que deu de mossisso tres mil seiscentos e setenta e cinco palmos corporeos
3 675 [na margem]
Mais sobre o medido no nº1º 87, ½ palmos de comprido, 3, ½ de grosso e 14 de alto
que deu de mossisso quoatro mil duzentos e oitenta e sete palmos corporeos e cinco
dessimos de palmo, 4 287,5 [na margem]
Mais sobre o medido no nº4º 84 palmos de comprido, 3, ½ de grosso e 14 de alto que
deu de mossisso quoatro mil e dezasseis palmos corpóreos, 4 116 [na margem]
Ainda do que mais se lhe mediu sobre a alvenaria do nº5º que tinha de comprido 44, ½
palmos, com 3 de grosso e 13, ½ de alto deu pello mossisso esta alvenaria mil e
oitocentos e dous palmos corporeos e vinte e cinco centessimos de palmo, 1 802,25 [na
margem]
Soma esta alvenaria treze mil oitocentos e oitenta palmos corporeos e setenta e cinco
milessimos de palmo. Fazem 13 880,75 [na margem]
Fl.3vº
Fazem brassas quoadras de 300 palmos corporeos cada brassa quarenta e seis brassas e
oitenta palmos e tres quoartos de palmo, B46 – Pal 80, ¾ [na margem]
Lageado
Mais se lhe mediu o lageado que tinhão feito na cozinha que tinha 67, ½ palmos de
comprido e 24 de largo que fazem palmos superficiaes mil seiscentos e vinte, 1 620 [na
margem]
Mais se lhe mediu o lageado do posso das letrinas que tinha 8, ¾ palmos de comprido 5,
¾ de largo e por hûa ilharga tinha os mesmos 8, ¾ de comprido com 3 de largo e da
outra 5 palmos de comprido com os mesmos 3 de largo que ao todo fazem cento e
dezanove palmos quoadros, 119 [na margem]
Soma o lageado dito mil setecentos e trinta e nove palmos, 1 739 [na margem]
Fazem brassas quoadras de 100 palmos quoadros cada brassa dezasete brassas e trinta e
nove palmos quoadros, B17 – Pal 39 [na margem]
Cunhaes
Mais se lhe medirão os cunhaes que tinhão feito no dormitorio a saber dous cunhaes
hum da parte do rio outro da terra cada hum de 10, ¾ palmos de comprido que fazem
ambos por serem dobrados quarenta e tres palmos, 43 [na margem]

786

Ainda se lhe mediu o cunhal do angulo de baixo que tambem hera dobrado para a parte
do rio e da terra que tinha de comprido 36,1/2 palmos e fazem setenta e tres palmos em
comprido, 73 e 116 [na margem]
Somão estes cunhaes cento e dezasseis palmos correntes.
Fazem brassas correntes de 10 palmos em comprido cada brassa onze brassas e seis
palmos B11 – Pal6 [na margem]
Cunhal do Mirante
Mais se lhe mediu o cunhal do mirante que hera mais largo e escodado tinha de
comprido da porta do terreiro 41,1/4 palmos com 3 de largo da parte de fora tinha 35, ½
palmos, nos cantos do mirante tinha dous cunhaes dobrados de 21 palmos cada hum que
ao todo fazem 84 palmos e huns e outros cento e cincoenta e nove palmos e setenta e
cinco centessimos de palmo, 159,75 [na margem]
Fazem brassas quoadras de 100 palmos quoadros cada brassa quinze brassas, nove
palmos e tres quoartos de palmo, B15 – Pal 9, ¾ [na margem]
Talude do Mirante
Mais se lhe mediu o talude do mirante o quoal da parte do terreiro tinha de comprido 85
palmos, da parte do terreiro e da parte da igreja velha outros 85 palmos, da parte da rua
38, mais o que sobrepõem sobre os cunhaes 9 palmos que ao todo fazem duzentos e
dezassete palmos em comprimento, 217 [na margem]
Fl.4
Fazem brassas correntes de 10 palmos em comprido cada brassa vinte e hûa brassa e
sete palmos, B21 – Pal 7 [na margem]
Talude do dromitorio(sic)
Mais se lhe mediu o talude que corre pello dromitorio correspondente ao frizo, pella
parte do rio tinha de comprido 95, ¾ palmo, da parte da igreja velha 75. Para o terreiro
da parte do rio 58, ¾ e na volta deste ate o Mirante 40 palmos ao todo fazem duzentos e
sesenta e nove palmos e cinco dessimos, 269,5 [na margem]
Fazem brassas correntes de 10 palmos em comprido cada brassa vinte e seis brassas e
nove palmos e meio, B26 – Pal 9, ½ [na margem]
Frizo e emtabolamento
Tambem se lhe mediu o frizo e emtabolamento da parte do rio tinha 95, ¾ palmo, na
volta sobre o telhado 36, ½, da parte da igreja velha 75 palmo para a parte do terreiro do
dormitorio que vem correndo 58, ¾ na volta para o mirante 40 palmos que ao todo
fazem trezentos e seis palmos em comprimento, 306 [na margem]
Fazem brassas correntes de 10 palmos em comprido cada brassa trinta brassas e seis
palmos, B30 – Pal 6 [na margem]
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Cantaria
Mais se lhe mediu a cantaria da escarpa que estava por medir desda crux ate o mirante
tinha de comprimento medio 45, ½ palmos e de alto 15 palmos que fazem seiscentos e
oitenta e dous palmos quoadros e cinco dessimos de palmo, 682, 5 [na margem]
A roda do mirante plo (sic) seu pe se mediu a cantaria em varios pedassos, o primeiro
desde a escarpa ate a porta da caza do Feitor com 10, ½ palmos de comprido, 8, ¾ de
largo. Por baixo da dita porta 7 palmos de comprido, 1, ½ largo. Desta porta ate o arco
da entrada tinha de comprido 9, ¾ palmos e de largo 8, ¾, o mesmo da outra parte ate a
ginella do padre Capellão. Por baixo desta 7 palmos de comprido e 3 de largo. Entre a
ginella e ginella e a volta [em(?)]4 roda ate a ginella da parte da rua 25, ½ palmos de
comprido com 8, ¾ de largo. Debaixo desta ginella 7 de comprido e [3(?)]5 palmos de
largo. Entre esta ginella e a outra 5, ½ palmos de comprido 8, ½ de largo. De baixo
desta segunda ginella 7 palmos em comprimento 5 de alto. Ultimamente desta ginella
ate o fim da parede havia 11 palmos de comprido e 8, ¾ de largo que tudo sendo
suputado deu de area supreficial setecentos e trinta e hum palmos quoadros e cinco
dessimos de palmo, 731, 5 [na margem]
Somão as cantarias ditas mil quoatrocentos e catorze palmos quoadros 1 414 [na
margem]
Fazem brassas quoadras de 10 palmos quoadros cada brassa catorze brassas e catorze
palmos, B14 – Pal 14 [na margem]
Canos das dallas6
Ainda
Fl.4vº
se medirão os canos das dallas que vierão na cozinha da parte de sima tinhão de
comprido 55 palmos e da parte de baixo 30 palmos que ao todo fazem oitenta e cinco
palmos, 85 [na margem]
São brassas correntes de 10 palmos em comprido cada brassa oito brassas e cinco
palmos, B8 – Pal 5 [na margem]
Reboques
Mais se lhe medirão os reboques que tinhão feito no dormitorio que comessa no Brasil.
No topo deste dormitorio tinha a parede de largo 28, ½ palmos e de alto dezassete e se
lhe abate hûa porta de 10, ½ de alto e 6 de largo e resta de area 4215 palmos (3).
Reboque da parte do rio tinha de comprido 228, ½ palmos com 17 de alto de que se
abate o vão de onze ginellas de 9 palmos de alto e 6 de largo e [?] de 10 de alto e 7 de
largo e desta plo reboque 3220, 5/10 palmos (3). Da outra parte tinha o mesmo
comprimento e altura e se lhe abate o vão de oito portas de 9 palmos de alto e 4, ½ de
largo e cinco ginellas de 5 palmos de largo e 7 de alto e restão 3385, 5/10 palmos (3) de
reboque. Doutro topo hera igoal ao asima e delle se lhe abate o vão do arco de 8, ½
4

Esborratado.
Esborratado pode ser um 3 ou um 5.
6
Dala – espécie de calha para dar vazão às águas e a outros despejos (o dicionário indica para navios, mas
deve ser para outros – o arquitecto desta obra era militar!!!!)
5
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palmos de largo e 8 de pe direito com volta redonda e resta plo reboque 388, 131/1000 e
ao todo faz o reboque deste dromitorio sete mil quoatrocentos e quinze palmos quoadros
e seiscentos e trinta e hum milessimos de palmo, 7 415,631 [na margem]
Mais se lhe mediu o reboque do 1º tranzito em quoatro pedassos, 1º da parte do mar
tinha [?] 9 palmos de comprido e 16 de alto e se lhe abate o vão da ginella de 7 palmos
de largo 10 de alto e resta de área 234 palmos (3). Na ilharga da caza das letrinas [?], ½
palmos de comprido e 16 de alto e se lhe abate o vão de hûa porta de 10 de alto e 6 de
[?], restão 396 palmos (3). Da parte do dromitorio asima se medira 10 palmos de
comprido e 16 de alto fazem 160 palmos (3). Da parte do corredor que vai pera dentro
hum pedasso de 8 palmos de comprido e 7, ½ de alto que fazem 60 palmos (3), ao todo
emporta este reboque oitocentos e cincoenta palmos quoadros, 850 [na margem]
Ainda se lhe mediu o reboque da caza das letrinas na parede do corredor tinha de
comprido 15 palmos com 16 de alto que fazem 240 palmos (3). No tapamento tinha de
comprido 15 palmos, 10 de alto que fazem abatendo se lhe o vão da porta de 8, ¾ palmo
de alto e 4,1/2 de largo 221, 25/100 palmos (3). Na parede da parte do tranzito tinha 28,
½ palmos de comprido, 16 de alto e se abate o vão da porta de 6 de largo, 10 de alto e
restão 396 palmos. Sobre as letrinas se mediu o mesmo comprimento com 6, ½ de alto
que fés 185, 25/100 palmos (3). Da parte da ginella hum pedasso de 15 de comprido e
8,1/2 de alto que fes 127, 5/10 palmos (3). Ainda mais dous pedassos de 9 palmos de
comprido e 8, ½ de alto que fezem 288 palmos (3) faz ao todo o reboque dito mil
quoatrocentos e cincoenta e oito palmos quoadros, 1458 [na margem]
Total – 9 723, 631
Fl.5
Mais se lhe mediu o reboque do 2ºtranzito da parte das letrinas tinha de comprido [?]
palmos com 16 de alto e se lhe abate o vão da porta de 10 de alto e 7 de largo restão 386
palmos (3). Outro pedaço da parte do rio tinha 16, ½ de comprido e 16 de alto de que se
abate o vão da ginella de 7 de largo e 10 de alto e rest. Mais na parede que encosta ao
dromitorio 10 de [?????] fazem 160 palmos (3). Da parte do dromitorio velho 7, ½ de
largo e 8 de alto que fazem 60 palmos (3) ao todo faz este reboque oitocentos palmos
(3), 800 [na margem]
Mais o reboque do 2º dromitorio da parte do rio tinha de comprido 148, ½ palmos com
16, ½ de alto, neste se abate o vão de 7 ginellas de 6 palmos de largo e 8 de alto e hûa
de 10 palmos de alto e 7 de largo e restão 2002, 25/100 palmos (3). Da parte da terra
tinha este dromitorio o mesmo comprimento e altura e se lhe abate o vão de duas portas
de 7, ½ palmos de largo e 10, ½ de alto e resta plo reboque 2292, 75/100 palmos (3).
Nos dois topos deste dromitorio se mediu o reboque com 28, ½ de comprido cada hum e
16, ½ de alto e se lhe abate o vão dos dous arcos de 8, ½ palmos de largo e 8 de pe
direito e volta redonda e restão plo reboque de ambos 753, 762/1000 palmos (3). Ao
todo soma este reboque cinco mil e quarenta e oito palmos quoadros e setecentos e
sesenta e dous milessimos de palmo, 5 048,762 [na margem]
Mais se lhe mediu o reboque que fes na caza da Madre Abbadessa na [?] da parte da
portaria tinha de comprido 23, ½ palmos com 14 de alto e se lhe abate o vão da ginella
de 9, ½ palmos de alto e 6, ½ de largo, restão 267, 25/100 palmos (3), da outra parte em
frente tinha o mesmo comprimento e altura que fés 329 palmos (3). Da parte da outra
ginella tinha de comprido 25, ½ palmos, 14 de alto, abatesselhe o vão da ginella de 11
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palmos de alto e 6 de largo e restão 291 palmos (3). Em frente no repartimento tinha 25,
½ de comprido de altura igualada 16, ½ e se lhe abate o vão da porta do corredor 5
palmos de largo e 9, ½ de alto e o da alcova de 10, ½ de alto e 7 de largo e restão por
hûa e outra parte desta tapea 599, 5/10 palmos (3). O reboque do corredor tinha de
comprido 27, ½ palmos 14 de alto que fes 385 palmos (3). Da outra parte da tapea tinha
o mesmo e se lhe abate o vão da porta da cozinha de 4 de largo e 9 de alto e restão de
hûa e outra parte desta tapea 698 palmos (3). Dentro da camera se mediu o retro que da
tapea que reparte a cozinha de hûa e outra parte tinha de comprido 12, ½ palmos e 16, ½
de alto, desta se abate o vão da porta de 8, ¾ de alto e 3, ½ de largo restão 338, 75/100
palmos (3). Na ilharga da camera 14, ½ palmos de comprido e 14 de alto fazem
[205(?)]7 palmos (3). Na testeira da cozinha tinha de comprido [12(?)]8 , com 14 de alto
que fes de reboque 168 palmos (3). Da parte da chemine havia de
Total 15 572, 393
Fl.5vº
comprido9 21 palmos, 14 de alto que fazem 294 palmos (3) e ao todo emporta este
reboque tres mil quinhentos e setenta e tres palmos quoadros e cinco dessimos de palmo
3 573, 5 [na margem]
Na caza das mossas se mediu o reboque da parte do rio tinha de comprido 21 palmos
com 15 de alto que fazem 315 palmos (3). Nas ilhargas dous pedassos tinha cada hum
12 palmos de comprido 14 de alto, fazem ambos 336 palmos (3) e todo este reboque
seiscentos e noventa e hum palmos quoadros, 691 [na margem]
Mais se lhe medirão os reboques do refeitorio da parte do rio tinha de comprido 84
palmos, 4,1/2 de alto de que se abatem o vão de 4 portas de 2 palmos de alto e 5 de
largo e restão 338 palmos (3). Da parte do claustro tinha de comprido 74, ¼ palmos com
a mesma altura e semelhante abatimento(sic) e restão 294, 125/1000 palmos (3). Nos
dous topos deste refeitório [?] fazem ambos 252 palmos (3). Mais na entrada outro
pedasso de 9, ¾ de comprido, 12, ½ de alto que deu de area 121, 875/1000 palmos (3) e
faz ao todo este reboque mil e seis palmos quoadros, 1 006 [na margem]
Ainda se lhe mediu o reboque da menistra da parte do rio tinha de comprido 17 palmos,
[5(?)]10 de alto e se lhe abatem duas frestas de 5 palmos de alto e 6 de largura e restão
195 palmos (3). Da parte da cozinha se medirão 26, ½ palmos de comprido, 15 de alto,
abatesselhe o vão da porta 12[?] largo e restão 307, 5/10 palmos (3). Da parte do
refeitorio tinha o mesmo comprimento e a altura se lhe abate o vão da porta de 10, ½
palmos de alto e, ¼ de largo , o vão da menistra 7 palmos de alto e 6, ½ de largo [?] do
lavatorio 9 de comprido, 2, ½ de alto restão 263, 875/1000 palmos (3). Da parte do
claustro em rezão da sobida da escada se medirão tres pedassos hum de 10, ½ palmos de
comprido e 5 de alto, o outro com 15 palmos de comprido e 10, ½ e o 3º com 6 palmos
de comprido e 12, ½ de alto, fazem os tres 285 palmos (3) e todo o reboque desta
menistra mil e cincoenta e hum palmos quoadros e trezentos e setenta e cinco
milessimos, 1 051, 375 [na margem]
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Mais se lhe mediu o reboque da cozinha. Da parte do rio tinha de comprido ate o arco
44 palmos, 15 de alto e se lhe abatem tres frestas de 6 palmos de comprido e 5 de alto,
restão 570 palmos (3). No restante desta parte 20 palmos de comprido, 15 de alto e se
lhe abate o vão de hûa fresta, restão 270 palmos (3). Num dos topos desta cozinha tinha
de comprido 22 palmos, 15 de alto e se lhe abate o vão de hûa porta de 8 palmos de
largo, 12 de alto, restão 234 palmos (3). O outro topo tinha de comprido 26, ½ palmos
com 15 de alto de que se abate o vão da porta de 12 de alto e 7, ½ de largo, resta plo
reboque 307, 3/10 palmos (3). A parede donde esta o arco tem de comprido 22 palmos,
15 de alto, o vazio do arco que se desconta hera de 15 palmos, 6,1/4 de pe direito e volta
redonda e resta plo reboque de hûa e outra parte da dita parede 220, 466/1000 palmos
(3). Na ilharga da porta da chemine tinha
Total – 21 854,268
Fl.6
de comprido 5 palmos de alto 15 que fazem 75 palmos (3). Na ilharga da porta da
entrada 15, ½ palmos de comprido com 15 de alto que fazem 232, 5/10 palmos (3).
Doutra ilharga da parte da menistra 10, ½ palmos de comprido 15 de alto fazem 157,
5/10 palmos (3). Dentro das chemines reboque de sima de costas e frente tinha de
comprido 30 palmos e 20 de alto e na outra o mesmo e ambas fazem 1200 palmos (3).
Nas costas em baixo tinha 20 palmos de comprido e 14 de alto que fazem em ambas 560
palmos (3). Nas duas ilhaes 425, 5/10 palmos (3). O reboque da abobeda de tijollo tinha
de comprido 20 palmos, 8 de largo que fazem nas duas chemines 320 palmos (3). Ainda
o reboque dos tabiques sobre as lumieiras com 20 palmos de comprido, 4 de largo
fazem em ambas 160 palmos (3) emporta ao todo o reboque da cozinha quatro mil
setecentos e trinta e dous palmos quoadros e quoatrocentos e sesenta e seis milessimos
4 732, 466 [na margem]
Ultimamente se mediu o reboque que fes na caza das couves em tres pedassos dous de
10, ½ palmos de comprido e 21 de alto e o 3º de 20 de comprido e 16, ½ de alto que
fizerão de area supreficial descontado o vão da porta de 9 palmos de alto e 6 de largo
setecentos e dezassete palmos quoadros, 717 [na margem]
Somão todos os reboques duzentos e setenta e tres brassas quoadras, tres palmos e tres
quoartos de 100 palmos quoadros ( 27 303,736) cada brassa, que tanto emportão os
vinte e sete mil trezentos e tres palmos quoadros e setecentos e trinta e seis milecimos
(milessimos – repete) de palmos de reboques, B273 – Pal 3, ¾ [na margem]
Tabiques
Mais se lhe medirão os dous tabiques que fes sobre as chemines ate o sobrado tinha de
comprido cada hum 20 palmos e 4 de largo fazem ambos cento e sessenta palmos
quoadros, 160 [na margem]
Fazem brassas quoadras de 100 palmos (3) cada brassa, hûa brassa com sesenta palmos
B 1 – Pal 60 [na margem]
Abobeda
Mais se lhe medirão as duas abobedas de tijollo que fizerão na chemine tinha cada hûa
de comprido 20 palmos com 8 de largo e somão ambas trezentos e vinte palmos
quoadros, 320 [na margem]
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Fazem brassas quoadras de 100 palmos quoadros cada brassa tres brassas e vinte
palmos B3 – Pal 20 [na margem]
Tapeamentos
Tambem se lhe medirão os tapamentos das tapeas que encherão na caza da Madre
Abbadessa, o tapamento do corredor tinha de comprido 27, ½ palmos de alto 14 e se lhe
abate o vão de hûa porta de 9 palmos de alto, 4 de largo e restão 349 palmos (3). Na
mesma caza o tapamento que reparte a cozinha tinha de comprido 12, ½ palmos, 16 de
alto e se lhe abate o vão da porta de 8, ¾ palmos de alto e 3, ½ de largo resta plo
tapamento 169, 375/1000 palmos (3) e ao todo emporta o tapamento dito oitosentos e
dezoito palmos
Fl.6vº
quoadros e cento e vinte e cinco milessimos de palmo (818,125)
Mais o tapamento da tapea das letrinas, tinha de comprido 15 palmos e 10 de alto e se
lhe abate o vão da porta de 8, ¾ palmos de alto e 4, ½ de largo e restão cento e des
palmos quoadros e seiscentos e cinco milessimos de palmos (110, 625)
Somão estas tapeas novecentos e vinte e oito palmos quoadros e setenta e cinco
centessimos de palmo que fazem brassas quoadras (928,750)de 100 palmos quoadros
cada brassa nove brassas e vinte e oito palmos e tres quoartos B9 – Pal 28, ¾ [na
margem]
Parede velha que desmancharão
Mais se lhe mediu hûa parede que desmancharão na caza do forno tinha de comprido 31
palmos, 13, ½ de alto e 2, ½ de grosso que fes de mossisso mil e quarenta e seis palmos
e vinte e cinco centessimos, 1 046, 25 [na margem].
Fazem brassas quoadras de 300 palmos corporeos tres brassas e cento e seis palmos e
huma quoarto de palmo, B3 – Pal 146, ¼ [na margem]
Terras
Mais se lhe medirão as terras que os ditos mestres cavarão nos alicersses desta obra
primeiramente a terra do alicersse que corre da parte exterior tinha de comprido 123
palmos com 13, ½ de largo e 7 de fundo que deu de mossisso onze mil seiscentos e
vinte e tres palmos corporeos e cinco dessimos de palmo, 11 623, 5 [na margem]
Da outra parte do mesmo mirante tinha o alicersse 123 palmos de comprido, 9, ½ de
largo e 8, ½ de alto deu de mossisso nove mil novecentos e trinta e dous palmos
corporeos e vinte e cinco centessimos, 9 932,25 [na margem]
O alicersse deste mirante da parte da rua tinha de comprido 29 palmos, 13, ½ de largo e
7 de alto que fes de mossisso dous mil setecentos e quarenta palmos corpores(sic) e
cinco dessimos de palmo, 2 740,5 [na margem]
O alicersse da parede que parte o mirante tinha de comprido 23 palmos 9,1/2 de largo e
8, ½ de alto que fazem mil oitocentos e cincoenta e sete palmos corporeos e vinte e
cinco centessimos de palmo, 1 857,25 [na margem]
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O alicersse das duas paredes que repartem o tranzito do corredor da entrada pera o pateo
tinha cada hum de comprido 23, ½ palmos, de largo 9, de fundo 7, ¼ de vão ambos plo
mossisso de terra tres mil e sesenta e seis palmos corporeos e setenta e cinco
centessimos de palmo, 3 066,75 [na margem]
O alicersse na ilharga do mirante pera o restante da caza do capellão tinha de comprido
38 palmos e 7, ½ na volta com 6 palmos de largo e 6 de fundo que faz de mossisso mil
seiscentos e trinta e oito palmos corpóreos, 638 [na margem]
O alicersse da parede atras da chemine tinha de comprido 23 palmos, 5 de grosso e 4 de
alto que fes de corpo quoatrocentos e sesenta palmos corporeos de terra, 460 [na
margem]
O alicersse de hûa parede que repartio a despença junto da cozinha tinha de comprido
25, ½ palmos, de grosso 3, de alto 2 que fes de
Total 31 318, 25 [na margem]
Fl.7
Vem de tras 31 318, 25
mossisso cento e cincoenta e tres palmos corpóreos, 153 [na margem]
O alicersse de hûa parede que se fes entre o dormitorio e o forno tem de comprido 8
palmos, 5 de largo e 4 de fundo que fes de mossisso sento e sesenta palmos corporeos
160 [na margem]
Somão as terras cavadas nos alicersses trinta e hum mil seiscentos e trinta e hum palmos
corporeos e vinte e cinco centessimos, 31 631, 25 [na margem]
Fazem brassas cubicas de 1000 palmos corporeos cada brassa trinta e hûa brassa e
seiscentos e trinta e hum palmos e hum quoarto de palmo, B31 – Pal 631, ¼ [na
margem]
Emtabolamento das chemines
Mais se lhe mediu o emtabolamento das chemines tinha cada hûa de comprido 20
palmos e ambos quarenta palmos, 40 [na margem]
Fazem brassas correntes de 10 palmos cada brassa quoatro brassas correntes,B40 – Pal
[na margem]
Dinheiro
As 431 brassas quoadras de alvenaria de 300 palmos (3) e 219 palmos a 2000 cada
brassa emportão oitocentos e sesenta e tres mil quoatrocentos e sesenta reis, 863, 460
[na margem]
As 46 brassas quoadras de alvenaria de sima e 80, ¾ palmos de 300 palmos cada brassa
e a 2300 fazem cento e seis mil quoatrocentos e dezanove reis, 106, 419 [na margem]
As 17 brassas quoadras de lageado e 39 palmos de 100 palmos quoadros cada brassa e a
2500 reis emportão quarenta e tres mil quoatrocentos e setenta e cinco reis, 43,475 [na
margem]
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As 11 brassas correntes de [cunhal(?)]11 e 6 palmos de des palmos em comprimento
cada brassa, e a 1500 reis emportão dezassete mil e quoatrocentos reis, 17, 400 [na
margem]
As 15 brassas correntes do cunhal do mirante de 3 palmos de largo, e 9, ¾ palmos de 10
palmos de comprido cada brassa val a 1800 reis, emportão vinte e oito mil setecentos e
cincoenta e cinco reis, 28,755 [na margem]
As 21 brassas correntes e 7 palmos do talude do mirante val a 3000 reis emportão
sesenta e cinco mil e cem reis, 65, 100 [na margem]
As 26 brasssas e 9, ½ palmos do talude do dromitorio, brassas correntes de des palmos
em comprido cada brassa val a 2000 reis emportão cincoenta e tres mil e novecentos
reis, 53, 900 [na margem]
As 30 brassas correntes e 6 palmos de emtabolamento de des palmos de comprido cada
brassa a 2000 reis emportão sesenta e hum mil e duzentos reis, 61, 200 [na margem]
As 14 brassas quoadras de silharia e 14 palmos e de 100 palmos quoadros cada brassa a
2500 reis fazem trinta e cinco mil e trezentos e cincoenta reis, 35, 350 [na margem]
As 8 brassas correntes e 5 palmos dos canos das dallas de
Total – 1 275,059 [na margem]
Fl.7vº
Vem de tras 1 275, 059
10 palmos em comprido cada brassa e a 800 reis emportão seis mil e oitocentos reis,
6, 800 [na margem]
As 273 brassas quoadras e 3, ¾ palmos de reboques de 100 palmos quoadros cada
brassa e a 150 reis emportão quarenta mil novecentos e cincoenta e cinco reis e cinco
oitavos, 40, 955 5/8 [na margem]
A brassa de tabique de tijollo e 60 palmos de 100 palmos quoadros cada brassa e a 1000
reis emportão mil e seiscentos reis, 1, 600 [na margem]
As 3 brassas quoadras de abobeda de tijollo e 20 palmos das duas chemines de 100
palmos quoadros cada brassa, e a 1000 reis emportão tres mil e duzentos reis, 3,200 [na
margem]
As 9 brassas de tapeas que encherão e 28, ¾ palmos de 100 palmos cadros (sic) cada
brassa, a 180 reis emportão mil seiscentos e setenta e hum reis e tres quoartos,
1, 671,3/4 [na margem]
As 3 brassas quoadras 146, ¼ palmos de parede que desmancharão de 300 palmos
corporeos cada brassa e a 180 reis emportão seiscentos e vinte e sete reis e tres quoartos
de real, 627, ¾ [na margem]
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As 31 brassas cubicas de terra e 631, ¼ palmos de terra cavadas nos alicersses de 1000
palmos corporeos cada brassa e a 800 reis fazem vinte e cinco mil trezentos e cinco reis
25, 305 [na margem]
As 4 brassas correntes do emtabolamento da chemine val a 1000 reis de 10(?) palmos de
comprido cada brassa emportão seis mil reis, 6, 000 [na margem]
O arco que se fes para alargar a chemine val quinze mil reis, 15, 000 [na margem]
Os 2 arcos da entrada do mirante valem o de fora 100 reis e o de dentro 70 reis e ambos
cento e setenta mil reis, 170, 000 [na margem]
Os 66 travateis que acentarão a 100 reis cada hum seis mil e seiscentos reis, 6, 600 [na
margem]
O arco do corredor que vai para o mirante doze mil reis, 12, 000 [na margem]
As cinco piramides a 3000 reis cada hûa quinze mil reis, 15, 000 [na margem]
As 11 cantareiras a 2000 reis fazem vinte e dous mil reis, 22, 000 [na margem]
As 5 cantareiras dobradas com suas dallas a 4500 reis cada hûa fazem vinte e dous mil e
quinhentos reis, 22, 500 [na margem]
Os 5 lavatorios a 3000 emportão quinze mil reis, 15, 000 [na margem]
Os 6 goarda roupas a 5500 reis fazem todas trinta e tres mil reis, 33, 000 [na margem]
As 5 chemines de sima a 6900 reis cada huma fazem trinta e quoatro mil e quinhentos
reis, 34, 500 [na margem]
As 2 chemines na caza do feitor e porteira valem a 4000 reis, fazem ambas oito mil reis
8, 000 [na margem]
As 14 ginellas de sima a 7000 reis emportão noventa e oito mil reis, 98, 000 [na
margem]
As 14 ginellas de baixo a 6500 reis fazem noventa e hum mil reis 91, 000 [na margem]
Os 2 nichos na ilharga da entrada a 15 reis cada hum emportão trinta mil reis, 30, 000
[na margem]
Total 1 933, 819, 1/8 [na margem]
Fl.8
Vem de tras 1 933, 819,1/8
O bocal do posso das letrinas quoatro mil reis, 4, 000[na margem]
As duas chemines com seus pillares e canos de tijollo val cada hûa a 10000 fazem nas
duas vinte mil reis, 20, 000 [na margem]
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As 7 mezas duas na caza da menistra (sic) e sinco na cozinha vallem a 1500 reis
emportão des mil e quinhentos reis, 10, 500 [na margem]
As 4 portas hûa na caza do capellão outra na do feitor, outra na da porteira e hûa no
mirante em seus degraos em rezão da muita grossura a 10 reis fazem corenta mil reis
,40, 000 [na margem]
As 3 ginellas de asentos na caza do capellão plo mesmo presso em rezão da grossura da
parede trinta mil reis, 30, 000 [na margem]
A alcova da mesma caza onze mil reis, 11, 000 [na margem]
A 1 fresta que meteo na cozinha cinco mil e quinhentos reis, 5, 500 [na margem]
As 2 frestas ordinarias a 3500 reis fazem sete mil reis, 7,000 [na margem]
As 2 frestas nas paredes mais grossas a 4000 reis fazem oito mil reis, 8,000 [na
margem]
As 3 portas ordinarias a 6,250 reis fazem dezoito mil setecentos e cincoenta reis, 18,750
[na margem]
As 3 dallas a 1000 emportão tres mil reis, 3,000 [na margem]
A 1 fresta na casa da madre abbadessa tres mil e quinhentos reis, 3,500 [na margem]
A 1 ginella na mesma caza seis mil e quinhentos reis, 6,500 [na margem]
A 1 chemine da mesma caza seis mil e novecentos reis, 6,900 [na margem]
A 1 cantareira de duas ordens tres mil e quinhentos reis, 3,500 [na margem]
Os 8 travateis na dita caza a 100 reis, oitocentos reis, 800 [na margem]
A 1 porta no claustro seis mil duzentos e cincoenta reis, 6,250 [na margem]
Somão as adiçoins asima da importancia desta obra dous contos cento e dezanove mil e
dezanove reis e hum oitavo, 2 119, 019, 1/8 [na margem]
Destes se abatem oitenta mil e quoatrocentos e trinta reis, 80, 430 [na margem]
prossedidos de 933 carros de pedra que os mestres levarão, a saber 815 da pedra da
matris a 90 reis o carro e 118 da pedra das paredes que se desmancharão a 60 reis que
faz a dita quantia e resta a dever se lhe dous contos e trinta e oito mil quinhentos e
oitenta e nove reis, 2 038, 589 [na margem]
A medissão asima fiz e calculei e emporta a dita quantia e para os mestres haverem o
seu pagamento lhe passei a prezente. Viana 3 de Fevereiro de 1714 – [Assina] Manuel
Pinto de Villa Lobos.
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Fl.8vº
He verdade que noz os mestres Manoel de Oliveira e Manoel Pirez, mestres pedreiros
destta villa que noz damos por paguar e [?] atthe a tterceyra medição que importtou
dois conttos e ttrintta e oitto mil e quinhenttos e oittentta e nove reis e hum oittavo de
real e por ser berdade noz afirmamos oje aos 16 de Mayo de 1714 annos
Manoel Pires e Manoel de Oliveira”

[No verso]
“1714
Terceyra medição
Importta esta terceyra medição feitta em tres de Fevereyro de mil settecentos e
quartoze(sic) em
Dous contos trinta e oitto mil quinhentos e oittenta e nove reis
2 038, 589”

797

DOCUMENTO 171

1714, Julho, 21, Viana da Foz do Lima (Viana do Castelo) – contrato
1714, Dezembro, 11, Viana da Foz do Lima – pagamento das madeiras

SUMARIO:
Francisco Gonçalvez (ou Alvez) Valinha , Francisco Fernandez Serdal, Manoel Alvez
da Costa, Bertolameu d’Araújo Lima, mestres carpinteiros da vila de Viana fizeram a
obra de madeiramento do dormitório e do mirante, sob a orientação de Manuel Pinto de
Vilalobos, no valor de 976, 960 reis com 103,040 reis da avaliação das madeiras.
Somando 1 080, 00 reis
Nota – Francisco Gonçalvez surge no mesmo documento como Francisco Alvez.

FONTE: AMVC, Arquivo não classificado de Luís Figueiredo da Guerra.

1

Cronologicamente este documento está fora de alinhamento. Deveria ter ficado com o número 10. No
entanto seria quebrada a sequência da natureza dos temas.
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[Na capa:]
“1714
Conta da madeira que vendemos aos mestres carpinteiros da que nos deixarão nossas
antescessoras(sic):
Treze conssoeiras a trezentos reis, tres mil e novecentos reis – 3, 900 (na margem)
Dezesette chaproens a trezentos reis, sinco mil e cem reis – 5, 100
Seis traves a mil e quatrocentos e quarenta reis, oitto mil seiscentos e quarenta – 8, 640
Seis madres a tres mil quinhentos e settenta reis, vinte e hum mil quatrocentos e vinte
reis – 21, 420
Vinte e quatro conssoeiras de janelas a cento e sessenta reis, tres mil oittocentos e
quarenta reis – 3, 840
Dezesette conssoeiras de cabeças a cem reis, mil e setecentos reis – 1, 700
Sette codegas a cento e vinte reis, oittocentos e quarenta reis – 840
Dous mil e quatrocentos reis de sarrafos – 1, 400
Vinte e hûa duzias de taboado galego a mil e duzentos reis, vinte e sinco mil e duzentos
reis - 25, 200
Vinte e hûa duzias de ditto taboado a mil reis, vinte e hum mil reis – 21, 000
Por direittos e carrettos de ditto taboado quatro mil a quinhentos e vinte – 4, 520
Dous tirantes a dous mil reis, quatro mil reis – 4, 000
Dous paos a duzentos e quarenta reis, quatrocentos e oittenta reis – 480
Total – 103, 040 reis
Importa toada a madeira que vendemos cento e tres mil e quarenta reis e de como a
receberão aqui assignarão e oje 11 de Dezembro 1714
[Assinam:] Bertolameu Araujo Lima
Francisco Pires de Oliveira
Por ajuntamento de 1080 reis de em que os mestres carpinteiros tomarão o
madeiramento do mirante e dormittorio que volta para elle – Madeiras 103, 040
despendemos 976, 960 – 1080 reis”

Escritura
Fl.1
Saibão quantoz este publico instromento de escriptura de contratto e obrigação ou como
em direito melhor nome lugar haja virem como no anno do nascimento de Nosso
Senhor Jezus Christo a mil setecenttos e catorze annos aos vinte e hum dias do mes de
Julho do ditto anno nesta muito notavel Villa de Vianna da foz do Lima e na caza nova
do mosteiro2 de São Bento aonde eu tabalião fui diente declarado vim e ahi de grades
adentro aparesserão prezentes e autorgantes a madre Anna da Grassa donna abbadessa
do ditto mosteiro e a madre donna Anna de São Pedro escrivã e a madre donna Bernarda
de Sam Jozeph depuzitaria e a madre donna Maria de Sam Martinho pioreza e a madre
donna Marianna São Rafael suprioreza, de grades a fora Francisco Gonçalves Valinha,
Francisco Fernandes Serdal, Manoel Alvez da Costa e Bertolameu de Araujo Lima
todos mestres carpinteiros moradores na ditta villa e são humas e outras pessoas de mim
tabaliam reconhecidas e pellas dittas madres donna abbadessa e mais religiozas asima
2

Mosteiro está repetido.
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nomeadas foi ditto e diceram em minha prezenssa e cada huma de per si inçolidum em
minha prezenssa dar testemunhas abaixo asignadas que ellas estavão contrattadas e
ajustadas com os dittos mestres asima declarados de os mesmos lhe fazerem o
madeiramento do resto do dormittorio que volta pera o mirante que novamente fazem
neste ditto seu mosteiro e o madeiramento do mesmo mirante e o solhado suprior dele e
o debaixo que he de asentar sobre as abobodas e tão bem o solhado do dormitorio sobre
ditto tudo na forma dos apontamentos que pera esta obra se lhe derão feito pello coronel
emgenheiro Manoel Pinto Villa Lobos e assim mais todas as genellas do mirante assim
de sima como de baixo da mesma sorte que esplicão os dittos apontamentos excetto que
as genellas de sima e ão de ser so de duas amettades e não de trez como dezião os
apontamentos e assim mais a escada pera subir ao mirante de sima na forma da planta
que pera esta se lhes deu pello ditto emgenheiro e tudo assim e da maneira que nos
dittos apontamentos e plantas se declara3
Fl.1vº
tudo de madeira de castanho com declaração que ellas outorgantes hão de dar toda a
ferrage necessaria e somente a pregaje será por conta dos dittos mestres e estes mesmos
serão obrigados a pagar toda a ferraje das dittas obras e isto por preço e coantia de hum
conto e oitenta mil reis – 10804 em dinheiro de contado, forros e izentos de outro
emcargo algum pagos as partidas conforme a obra for andando a coal lhe darião feita e
acabada somente os telhados por todo o mes de Janeiro e a demais obra por todo o mes
de Maio do anno vindouro e que os dittos mestres seriam obrigados a gastarem na ditta
obra as madeiras que ellas outorgantes tem comprado e se lhes darião por seu justo
vallor todas as mais as comprarão os mesmos a sua custa e lhe farião a ditta obra capax
e segura que depois de feita se havia de ver e examinar e não estando capax a tornarão a
desfazer os dittos mestres a sua custa e que assim se obrigavão pellos bens e rendas do
ditto seu mosteiro a darem e fazerem bom pagamento aos sobredittos mestres do preço
da ditta obra na forma asima declarada de sorte que por sea culpa não pare ou se deixe
de travalhar na ditta obra e por estarem prezentes os dittos mestres Francisco Gonçalves
Vainha, Francisco Fernandes Serdal, Manoel Alves da Costa, Bertolomeu de Araujo
Lima, por elles todos juntos e cada hum per si inçolidum foi ditto e na minha prezença e
das dittas testemunhas abaixo asignadas que elles se obrigavão a fazer a ditta obra pello
presso asima declarado dentro do tempo nesta mensionado, com todas as condissoins,
obrigaçoins, clauzullas nella incertas que faltando com qualquer dellas ou não existindo
nella se faria a mesma metendoce nella os oficiais necessarios pera a sua custa a
haverem de fazerem ou findar.
Fl.2
Ou findar a qual farião na forma dos apontamentos e plantas do ditto coronel engenheiro
tudo sem falta alguma pera o que se obrigavão por suas pessoas e todos seus bens
moveis e de raiz prezentes e futuros e de reos de suas almas e o melhor parado de todos
elles aonde quer que axados forem assim o disserão e autorgarão e nesta notta mandarão
ser feita a prezente aonde ellas outorgantes e mestres asignarão e declararão elles
mestres serem tambem obrigados a fazerem a sua custa huma escada ordinaria de
castanho de largura do corredor do dormittorio pera subir ao mirante assim o declarão
estando ao todo prezentes por testemunhas o coronel engenheiro Manoel Pinto Villa
Lobos e o reverendo João Soares de Araujo capellão do ditto mosteiro e João Martins
3

Seguindo o critério das palavras incompletas e repetidas na folha seguinte – suprime-se o incompleto,
mantendo o que se encontra a seguir “tudo de madeira”.
4
Na margem esquerda e pela mão que fez o rol da capa desta escritura.
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desta villa moradores que todos aqui asignarão eu Balthazar Gomes da Costa tabalião
que o escrevi: Anna da Grassa, donna abbadessa; donna Maria de Sam Martinho,
prioreza; donna Marianna de São Rafael, suprioreza; donna Anna de São Pedro, escrivã;
donna Bernarda Maria de São Jozeph, depozittaria; Bertolameu de Araujo Lima; do
outorgante Francisco Alvez Valinha; Manoel Alves da Costa; Francisco Fernandes
Serdal; o padre João Soares de Araujo; Manoel Pinto Villa Lobos; Joam Martins; e não
se continha mais em a ditta escriptura de contratto a qoal eu sobreditto Balthazar Gomes
da Costa tabaliam do publico judicial e nottas por sua Magestade que Deos goarde e
nesta ditta villa e seu termo fis trelladar (sic) de meu livro de nottas bem e fielmente e
vai na verdade e sem couza que duvida fassa e ao proprio livro me reporto em todo e
por todo em fee do que a sobscrevi e asignei em publico e razo de meus signais de que
huzo que se seguem e tais são eu Balthazar Gomes da Costa tabalião a sobescrevi e
asignei
Em fee de verdade Balthazar Gomes da Costa” [assina]
Fl.2vº
[Nas costas] – “escritura de obrigação dos mestres carpinteiros”
Fl.3 [em branco]
Fl.3vº
“17145
Conta de cento e tres mil e quarenta reis que importou a madeira que vendemos, da que
nos deixarão nossas antecessoras, os quaes vão abonados na conta das obras.
Importão as madeiras 103, 040
Pagamos por ajuntamento da obra do mirante e dormitorio 976, 960
Consta da escriptura junta 1080 reis”

5

Que parece fazer parte da capa e feito pela mão de quem escreveu a conta inicial
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DOCUMENTO 18

1750, Agosto, 25, Braga

SUMÁRIO:
Carta de censura do arcebispo de Braga quanto à conduta moral das monjas de S.Bento
de Viana da Foz do Lima (Viana do Castelo)

FONTE: IANTT, Mosteiro de S.Bento de Viana do Castelo, maço27, Papéis vários,
Ordens Eclesiásticas, 1699/1890
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FL.1
“D. Joseph por merce de Deos e da Santa Se Apostolica, arcebispo e senhor de Braga
Primas das Hespanhas etc. Fazemos saber a madre abbadesa e mais religiosas do
convento de S.Bento da villa de Vianna deste nosso arcebispado primas que tendo nos
visitado a maior parte dos conventos delle a esperiencia nos mostrou com grande
desconsolação nossa que entre as esposas de Christo vivem loucas esquecidas da
vocação com que Deos as chamou pera si e das obrigaçoens do estado que professarão
so cuidão em satisfazer seus errados apetites embaraçadas com correspondencias
mundanas que absolutamente as distrahem da vida regular e muitas vezes as
encaminhão a ultima ruína, sendo ocazião de semelhantes fatalidades a facilidade com
que em algumas comunidades se abre ou toda ou a meia porta da portaria sem
necessidade e so pera conversaçõens illicitas e pelo menos bem escuzadas de que
rezultão consederaveis damnos que a experiência com grave e geral escandallo tem
mostrado. E pelo que sendo nos tão recomendada pelo Sagrado Concilio Tridentino e
Constituiçoens Apostolicas a vigilancia sobre as clauzuras e desejando nos satisfazer
exactamente as obrigaçoens de nosso pastoral officio, evitando quanto nos for possivel
as offenças a Deos; mandamos as madres abbadessas e porteiras que ao prezente são e
forem ao diante sob pena de excomunhão maior “ipso facto incurrenda” não consintão
se abra a porta da portaria sem necessidade e de nenhum modo se permitão nella
estando aberta, conversas de religiosas com pessoa alguma, ainda que seja o parente em
grao mais próximo como pai, mai ou irmão; e pera que esta nossa rezolução melhor se
observe mandara logo a madre abbadessa fazer ou consertar a porta de sorte que fique
inteira e não partida ou
FL.1vº
com postigo. E porque esta so cautella pode não ser a que baste pera se conseguir este
fim que desejamos especialmente naquellas comunidades cujos conventos pela situação
em que se achão fundados não tem as officinas e cazas particulares tão enclauzuradas
que não possão dar fácil a dito a quem sem temor de Deos pertenda insulta las, como
somos informados suceder no dito nosso convento de S.Bento de Vianna, em cuja cerca
nos consta ha algumas cazas ou particulares ou da comunidade onde facilmente, o que
Deos não permita, podem por algum tempo ocultar se os que de noute talando os muros
e violando a clauzura sec atreverem a meter se nellas, pera acautelarmos os horrorozos
damnos que de sememlhantes insultos podem ocazionar se ordenamos a madre
abbadessa que de prezente he e assim mesmo as que lhe sucederem mande logo fazer
outras tantas chaves quantas forem as que fechão as ditas cazas as quais tera sempre em
seu poder pera que todos os dias ao abrir <…porta>1que da clauzura saie pera a cerca va
ou mande, estando impedida, por duas religiosas de quem faça confidencia ver e
registrar as ditas cazas e lugares particulares e todas as guardarroupas, armarios, caixas
ou outros quaesquer trastes que nellas estiverem de que tãobem tera chaves, costumando
estar fechados; e antes de feita e concluida esta diligencia não consintira que religiosa
ou pessoa alguma saia pera a cerca e menos que a porta se abra o que inviolavelmente
observara e fara observar debaixo da mesma pena, pena de excomunhão maior “ipso
facto incurrenda”. E quando suceda e que não esperamos que alguma religiosa ou outra
qualquer pessoa pouco amante da clauzura pertenda impedir a inteira observancia desta
nossa determinação em parte ou em todo, a madre abbadessa a castigara logo como lhe
parecer conveniente e nos

1

Entrelinhado superior com emenda de que se percebe apenas “porta”.
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FL.2
dara conta com a brevidade possivel pera provermos de remedio como mais convier ao
serviço de Deos. E este nosso alvara mandara a madre abbadessa ler em acto de
comunidade e copia lo pela madre escrivaa no livro das vizitas, fazendo nos constar por
certidão sua que assim se cumprio; e do mesmo modo se lera todos os seis mezes de que
a madre escrivaa passara certidão no mesmo livro pera que a todo o tempo conste a
noticia delle e se não possa allegar ignorância. Dado em Chaves, sob nosso sinal e sello
das nossas armas aos [?]2de Agosto de 1750
J. Arcebispo Primas
De mando de sua alteza serenissima, Antonio Quaresma
Alvara por que sua alteza sereníssima he servido prohibir com pena de excomunhão
maior se fale com a porta aberta na portaria do convento de S.Bento de Vianna e
acautellar a observância da clauzura na forma que nelle se contem.
P.V.A.S.V.

Na Fl.2vº
Decreto de sua alteza pera que se não abra o postigo da portaria e pera se hir ver todos
os dias as cazinhas da rua das Ortas.”

2

Não se vê o dia porque o selo do arcebispo está por cima.
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DOCUMENTO 19

1891, Abril, 01

SUMÁRIO:
Inventário Geral das existências do mosteiro de S.Bento feito por arresto dos bens na
sequência da extinção, à morte da última religiosa.
Nota – Uma cópia ou o original está no IANTT/AHMF, Cxs. 2053. 2054

FONTE: ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de S.Bento de Viana do Castelo, Livros
vários, nº27
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“Começou o Inventario em 1 de Abril 1891 estando presentes: Dr.Jose Pinto d’Araujo
Correa administrador do Concelho; Dr.João Eduardo Lobo de Miranda inspector da
Fazenda; Dr. Joaquim Augusto Barreto Pimentel delegado do Procurador Regio na
comarca; Padre Pedro Afonso Ribeiro abade de Santa Maria Maior e representante do
Arcebispo Primaz e Tereza da Cunha a pupila mais antiga do Mosteiro.
Escrivão – Luis Passos Oliveira Valença
Relação de todas as alfaias, paramentos, vasos sagrados, objectos douro e prata, livros,
documentos do cartorio, moveis, quadros, bens de raiz, inscripções, papeis de credito e
capitães do supprimido convento das religiosas de S.Bento da cidade de Vianna do
Castelo
Nº1 – A Igreja do supprimido convento de S.Bento
Alfaias e Paramentos
Nº1 – A Igreja do suprimido convento de S.Bento
Nº2 – Um arco de damasco de tela, com suas pernas
Nº3 – Dous arcos pequenos de damasco vermelho e tela com suas pernas
Nº4 – Um arco grande de damasco vermelho com suas pernas
Nº5 – Quatro arcos de damasco vermelho com as pernas correspondentes pertencendo
aos altares lateraes
Nº6 – Um arquinho e pernas de damasco vermelho
Nº7 – Quinze sanefas de damasco com suas pernas
Nº8 – Dez pernas de damasco vermelho
Nº9 – Duas sanefas pequenas de damasco vermelho com as suas pernas
Nº10 – Quatro arcos de damasco vermelho com as suas pernas pertencentes aos altares
lateraes
Nº11 – Um arco cruzeiro de damasco vermelho com suas pernas
Nº12 – Um arco de damasco com suas pernas para a boca do camarim
Nº13 – Tres assentos de mochos sendo dous de damasco e um de veludo
Nº14 – Cincoenta e seis borlas sendo cinco de retroz
Nº15 – Vinte e uma peças de seda, sanefas e pernas
Nº16 – Doze peças de panim vermelho, sanefas e pernas
Nº17 – Quatro frontaes de seda verde com flores brancas
Nº18 – Quatro frontaes pequenos de damasco rocho
Nº19 – Quatro frontaes matizados, verdes e brancos
Nº20 – Quatro frontaes pequenos de damasco brancos e vermelhos
Nº21 – Quatro frontaes pequenos verdes e vermelhos
Nº22 – Um frontal grande de seda matizada, branca e verde
Nº23 – Um frontal grande branco de tela
Nº24 – Um frontal grande de damasco roxo
Nº25 – Um frontal grande de veludo preto
Nº26 – Um frontal grande vermelho de tela
Nº27 – Uma coberta d’altar de setim
Nº28 – Quatro cobertas d’altares lateraes de tafeta
Nº29 – Duas tunicas de veludo preto de S.Bento
Nº30 – Uma tunica de pano de veludo de S.Bento
Nº31 – Um veo de seda de encerramento
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Nº32 – Uma casula, duas dalmaticas, tres manipullos, duas estolas de veludo vermelho
com cabaz amarello
Nº33 – Uma capa d’asperges de damasco vermelho
Nº34 – Um pavelhão branco de tela com borlas
Nº35 – Um terno branco de tela
Nº36 – Duas bandeiras de tela branca, para serafins
Nº37 – Um pavelhão de gorgurão matizado
Nº38 – Um terno de seda branca matizada a cores e ouro
Nº39 – Um veo de custodia ou calix, bordado a ouro em alto relevo
Nº40 – Um terno vermelho de tela matizado
Nº41 – Um setial1 branco matizado com arco e sanefa
Nº42 – Um pavelhão branco matizado, bastante uzado
Nº43 – Um pavelhão vermelho de tela d’ouro
Nº44 – Um terno de seda verde matizado
Nº45 – Um pavelhão de seda verde
Nº46 – Uma capa d’asperges de damasco verde
Nº47 – Um terno de veludo preto
Nº48 – Um pavelhão de damasco roxo
Nº49 – Um terno de damasco roxo
Nº50 – Um pano grande de veludilho preto
Nº51 – Uma cazula de damasco preto
Nº52 – Uma outra cazula de damasco preto
Nº53 – Uma cazula de seda verde matizada
Nº54 – Duas cazulas brancas matizadas
Nº55 – Duas cazulas de damasco vermelho
Nº56 – Uma cazula de damasco vermelho
Nº57 – Uma cazula de damasco branco
Nº58 – Uma cazula branca matizada
Nº59 – Uma cazula de damasco verde
Nº60 – Duas cazulas de damasco roxo
Nº61 – Um arco branco de tela com suas pernas
Nº62 – Uma cortina de damasco branco
Nº63 - Tres panos de damasco branco de tela d’ouro
Nº64 – Um pano de damasco branco de tela com borlas
Nº65 – Um paleo branco de tela e matiz
Nº66 – Uma umbella branca de tela
Nº67 – Uma umbella de damasco branco
Nº68 – Um tapete para o altar mor
Nº69 – Duas esteiras
Nº70 – Setenta e seis manusterios
Nº71 – Trinta e uma alvas de linho
Nº72 – Trinta e dous amitos
Nº73 – Vinte e quatro toalhas linho para altar
Nº74 – Nove toalhas d’algodão para altar
Nº75 – Oito toalhas para credencia e comunhão
Nº76 – Dezaseis toalhas de linho e algodão para lavatorio
Nº77 – Dezanove cingulos2
Nº78 – Seis toalhas de linho sem folhos para altar
1
2

Setial – assento ornamentado que se põe na Igreja
Cingulo – cordão para apertar a alva em torno da cintura
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Nº79 – Quatro sobrepelizes
Nº80 – Quatro cotas para sachristão
Nº81 – Sesenta e tres folhas de corporal
Nº82 – Setenta e sete sanguineos
Nº83 – Nove palas redondas
Nº84 – Nove palas quadradas
Nº85 – Catorze bolsas diversas para corporaes
Nº86 – Catorze veos diversas para calix
Nº87 – Duas almofadas pretas e um pano grande preto tingido
Nº88 - Um tumulo de Semana Sancta com varas
Nº89 – Um pavelhão de seda branca
Nº90 – Vinte panos diversos de cobrir e damasco
Nº91 – Uma caixa com Sancto Sudario
Nº92 – Uma estola, estolão e manipulo de veludo preto
Alfaias do supprimido convento
Nº93 – Um arco de seda branca matizada
Nº94 – Um pequenino pavelhão de seda matizada
Nº95 – Um arco pequeno com suas pernas de seda amarella
Nº96 – Um arco pequeno de seda matizada
Nº97 – Um frontal seda matizada
Nº98 – Cinco frontaes pequenos damasco branco e verde
Nº99 – Dous arcos de damasco
Nº100 – Um arco de damasco sem franja
Nº101 – Uma sanefa de damasco
Nº102 – Um arco pequeno de damasco com suas pernas
Nº103 – Um arco pequeno de damasco vermelho
Nº104 – Duas pernas de damasco vermelho
Nº105 – Um arquinho de seda riscada
Nº106 – Um arco pequeno de damasco vermelho
Nº107 – Uma sanefa de damasco
Nº108 - Uma outra sanefa de damasco
Nº109 – Uma sanefa pequena matizada
Nº110 – Um arco pequeno de damasco
Nº111 – Duas sanefas de damasco
Nº112 – Um arco de damasco com borlas e competentes pernas
Nº113 – Um frontal pequeno de damasco branco e vermelho
Nº114 – Um frontal pequeno branco e vermelho
Nº115 – Duas pernas pequenas de damasco vermelho
Nº116 – Seis pernas de damasco vermelho forradas
Nº117 – Dez pernas diversas de damasco vermelho
Nº118 – Duas outras pernas de damasco vermelho
Nº119 – Duas pernas pequenas de damasco vermelho
Nº120 – Catorze pernas diversas de seda vermelha
Nº121 – Duas cobertas e quatro retalhos de chita
Nº122 – Um retalho de panim vermelho
Nº123 – Uma sanefa e duas pernas de setim
Nº124 – Um arco de seda com borlas
Nº125 – Sete sanefas pequenas de seda
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Nº126 – Uma sanefa de seda vermelha
Nº127 – Um arquinho de seda
Nº128 – Uma sanefa de panim com suas pernas
Nº129 – Uma pequena sanefa de chita com pernas
Nº130 – Nove toalhas de panim vermelho
Nº131 – Uma manga de cruz de tela branca
Nº132 – Uma manga de cruz de seda branca matizada
Nº133 – Uma manga de cruz de damasco preto
Nº134 – Uma manga de cruz roxa
Nº135 – Um pano pequeno d’estante de lã
Nº136 – Um pano grande d’estante de seda vermelha
Nº137 – Um pano grande d’estante de seda branca e verde
Nº138 – Um pano grande d’estante de lã branca e vermelha
Nº139 – Um pano grande d’estante de damasco branco
Nº140 – Um pano grande d’estante de rico de rico azul
Nº141 – Um pano grande d’estante de seda verde
Nº142 – Uma coberta de seda verde
Nº143 – Vinte e oito toalhas diversas
Nº144 – Sete toalhas de algodão e linho para altar
Nº145 – Uma bandeira com cruz de madeira
Imagem de Nossa Senhora do Bom Despacho – pertence-lhe:
Nº146 – Um manto e vestido de seda azul matizado
Nº147 – Um vestido de seda cor de roza seca
Nº148 – Um vestido com flores soltas
Nº149 – Um vestido branco de tela
Nº150 – Um manto branco de tela
Nº151 – Um outro manto branco de tela
Nº152 – Um manto azul de setim lavrado
Nº153 – Dez saias brancas
Nº154 – Duas camisas e mangas
Nº155 – Um manto e vestido de tela que em si tem a imagem
Nº156 – Um cinto bordado a ouro, o melhor
Nº157 – Um outro cinto bordado a ouro, mais ordinario
Nº158 – Quatro veos de blond
Nº159 – Duas manguinhas de setim bordado
Nº160 – Quatro saias brancas do Menino
Nº161 – Treze camizinhas e umas calças do Menino
Nº162 – Dous pares de meiinhas de seda e tres de linha
Nº163 – Quatro pares de alpercatas de seda bordadas
Nº164 – Um vestidinho de seda cor de roza
Nº165 – Um vestidinho branco bordado a ouro com cinto
Nº166 – Um vestidinho de seda matizada
Nº167 – Um vestidinho de seda cor de roza
Nº168 – Tres golas de renda e ouro
Nº169 – Uma toalha de cassa bordada
Nº170 – Duas toalhas de cassa com flores
Nº171 – Sete toalhas d’altar
Nº172 – Quatro ramos redondos de andor
Nº173 – Nove ramos espalmados e uma grinalda
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Nº174 – Duas jarras de louça e duas de vidro
Nº175 – Um lençol e toalha de cobrir as alfaias de Nossa Senhora
Nº176 – Um andor de madeira de talha
Nº177 – Um oratório com cadeira para o Menino
Nº178 – Um pano de panim vermelho
Imagem de Nossa Senhora da Conceição – pertence-lhe:
Nº179 – Uma romeira ou manto de seda azul e branca
Nº180 – Uma romeira ou manto de gorgurão
Nº181 – Uma romeira ou manto de seda matizada
Nº182 – Uma romeira ou manto de setim
Nº183 – Uma romeira ou manto de setim bordado
Nº184 – Um vestido branco bordado a ouro
Nº185 – Uma romeira ou manto de setim lizo
Nº186 – Um vestido de seda branca
Nº187 – Um cinto de seda
Nº188 – Duas saias brancas
Nº189 – Treze camizinhas
Nº190 – Uma toalha
Nº191 – Um andor de madeira
Nº192 – Cinco ramos de flores contrafeitas3
Nº193 – Dous veos de blond
Menino Jesus deitado – pertence-lhe:
Nº194 – Quatro cobertorzinhos sendo um de tela
Senhora da Salvação – pertence-lhe:
Nº195 – Uma saia e corpete de seda amarella
Nº196 – Um manto de setim azul
Nº197 – Quatro saias brancas
Nº198 – Duas camizas
Nº199 – Cinco ramos espalmados e uma grinalda
Nº200 – Um vestido de seda branca e um manto de filo
Nº201 – Um andor de madeira
Imagem de vestir de S.Jose – pertence-lhe:
Nº202 - Uma túnica com mangas de seda matizada
Nº203 – Uma tunica de setim azul
Nº204 – Um manto de seda matizada
Nº205 – Um manto de setim amarello
Nº206 Duas camizas
Imagem de Nossa Senhora da Soledade – pertence-lhe:
Nº207 – Uma capa de gorgurão de seda
Nº208 – Um vestido e mangas de setim azul
Nº209 – Um vestido de seda preta
Nº210 – Um manto de seda preta
Nº211 – Tres toucas brancas de blond
3

Contrafeito - falso
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Pertence-lhe mais ao supprimido convento: (consideradas sem valor)
Imagem do Senhor dos Passos
Imagem de S.João Evangelista
Imagem pequena do Senhor Prezo
Imagem de S.Francisco
Imagem grande da Senhora da Conceição
Imagem do Senhor da Ressurreição
Imagem de S.Miguel
Imagem de Santa Gertrudes
Imagem de jaspe, quebrada de S.Bartholomeu
Imagem de S.Caetano
Imagem de S.Jose em escultura
Sete crucifixos
Vazos Sagrados e pratas pertencentes ao serviço da Igreja
Nº212 – Uma custodia de prata dourada com raios, circulo e ½ lua cravejadas de pedras,
faltando nos raios 21
Nº213 – Um turibulo, navetas e colher de prata
Nº214 – Um calix com pe de prata lavrada, patena e colherinha
Nº215 – Um outro calix com pe de prata lavrada, patena e colherinha
Nº216 – Um calix com pra de prata lavrada
Nº217 – Um cálix com pe de latão, copa(sic), patena e colherinha de prata
Nº218 – Um vazo de sacrario grande de prata dourada
Nº219 – Um vazo de sacrario de prata pequeno
Nº220 – Um resplendor e mitra de prata da imagem de S.Bento
Objectos de ouro e prata pertencentes as imagens do Convento
Nº221 – Uma coroa pertencente a Nossa Senhora do Bom Despacho
Nº222 – Brincos de ouro cravejados de diamantes pertencentes a Nossa Senhora
Nº223 - Um cordãozinho de ouro pertencente a Senhora do Bom Despacho
Nº224 – Dous fios de perolas da Senhora do Bom Despacho
Nº225 – Um fio de contas de ouro do Menino da Senhora do Bom Despacho
Nº226 – Um resplendor do Menino da Senhora do Bom Despacho
Nº227 – Uma pena de prata do Menino da Senhora do Bom Despacho
Nº228 – Uma coroa de prata da Senhora da Salvação
Nº229 – Um relicario de cristal da Senhora da Salvação
Nº230 – Uma cadea de ouro
Nº231 – Uma gargantinha e habito de Christo de ouro da Senhora da Salvação
Nº232 – Uma cruz de ouro cravejados de diamantes da Senhora da Salvação
Nº233 – Uma cruz de ouro cravejadas de diamantes da Senhora da Conceição
Nº234 – Um par de brincos de ouro cravejados de diamantes da Senhora da Salvação
Nº235 – Um par de brincos de ouro cravejados de diamantes da Senhora da Conceição
Nº236 – Um rosicler ou laço de ouro cravejado de diamantes da Senhora do Bom
Despacho
Nº237 – Um par de brincos de prata com pedras falsas da Senhora da Salvação
Nº238 – Um fio de jofres da Senhora da Salvação
Nº239 – Uma coroa de prata da Senhora da Conceição
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Nº240 – Um anel de ouro da Senhora da Conceição
Nº241 – Um fio de contas de ouro da Senhora da Conceição
Nº242 – Um resplendor de prata da Senhora da Soledade
Nº243 – Um resplendor de prata da imagem de vestir de S.Jose
Nº244 – Dous resplendores de prata da imagem escultura de S.Jose, um do Santo outro
do Menino
Nº245 – Um resplendor de prata da imagem de S.Caetano
Nº246 – Um resplendor de prata de um Santo Christo grande
Nº247 – Um outro resplendor grande do Santo Christo
Livros e Documentos do Cartorio do Convento
Nº248 - Um maço de papeis relativos a agoa
Nº249 – Um maço de padrões de juro
Nº250 – Um maço de escripturas de dinheiro a juro
Nº251 – Dezoito livros de juros, sendo um encadernado em pergaminho
Nº252 – Dous tombos, um da egreja de Villamou e outro da de Outeiro
Nº253 – Catorze tombos encadernados em pergaminho
Nº254 – Vinte e cinco livros e cadernos de cazeiros com capas de pergaminho
Nº255 – Oito livros diversos sem importancia
Nº256 – Quatro livros e tres cadernos de foros, faltando em um livro mais de 2/3
Nº257 – Cento e sete livros e cadernos de contas com diversas encadernações
Nº258 – Dezasseis maços de escripturas e prazos do Convento
Nº259 – Cinco cadernos pequenos de confrontações de propriedades
Nº260 – Dez maços de escripturas de dotes de freiras e recolhidas
Nº261 – Dezasseis maços de diferentes escripturas antigas
Nº262 – Quatro maços de sentenças civeis e um de crime
Nº263 – Cinco cadernos de pensões
Nº264 – Um livro de inventario das igrejas
Nº265 – Dous maços de arrendamentos antigos das diferentes igrejas do Convento
Nº266 – Um maço de varias escripturas e papeis avulso
Nº267 – Um maço de licenças para as religiosas tomarem habito
Nº268 – Um maço com varias licenças pertencentes a Ordem
Nº269 – Um maço de correspondencia
Nº270 – Um maço com Breves, dispensas e Bullas
Nº271 – Cento e dous cadernos de contas
Nº272 – Vinte e sete Bullas e Breves em pergaminho
Nº273 – Uma Bulla e tombo da Igreja de Gondar
Nº274 – Treze cartas regias de D.João VI em pergaminho
Nº275 – Um maço de testamentos
Nº276 – Um maço de escripturas de compra
Livros
Nº277 – Vida de S.Affonso
Nº278 – Vida do beato Jose Labre
Nº279 – Incêndios do Amor Sagrado
Nº280 – Quarenta e tres diurnos
Nº281 – Trinta e dous cadernos de Santos proprios
Nº282 – Setenta processionarios
Nº283 – Cinquenta e cinco breviarios
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Nº284 – Uma Roza Franciscana
Nº285 – Consultas Espirituais
Nº286 – Manoal das Carmelitas
Nº287 – Nova Instrução Musical
Nº288 – Vida de Santa Gertrudes
Nº289 – Compendio de exercicios espirituais
Nº290 – Consulta Mistico Moral
Nº291 – Diarium Monasticum
Nº292 – Ordem Espiritual
Nº293 – Tres Regras de S.Bento
Nº294 – Tres exemplares do Martyrologium Romanum
Nº295 – Introdução a Vida Devota
Nº296 – Dous exemplares de Perfeição
Nº297 – Quatro Cerimoniaes dos Monges Negros
Nº298 – Cuidados da Morte e Cuidados da Vida
Nº299 – Dous exemplares da Benedictina Lusitana
Nº300 – Arte de Bem Viver
Nº301 – Practicas de [?]
Nº302 – Chronicas de Carmelitas Calçados
Nº303 – Quinze ripansos
Nº304 – Devoto instruido
Nº305 – Graduale Romanum
Nº306 – Antifonarium Romanum
Nº307 – Caminho de Perfeição
Nº308 – Duas guias de pecadores
Nº 309 – Terceira parte da cronica dos Franciscanos
Nº310 – Cronica de S.Bento
Nº311 – Theatro Eclesiastico
Nº312 – Avisos sobre o que deve obrar um religioso
Nº313 – Novo teatro de musica
Nº314 – Dois exemplares do Concilio de Trento
Nº 315 – Meditações dos misterios da vida purgativa
Nº316 – Mistica cidade de Deus
Nº317 – A cortesã da gloria
Nº318 – Verdadeiros entretenimentos
Nº319 – Da monarquia eclesiastica
Nº320 – Historia da fundação da provincia de Castela
Nº321 – Cartas espirituais
Nº322 – Novenas da Mãe de Deus
Nº323 – Manual d’exercicios espirituais
Nº324 – Motivos espirituais
Nº325 – Avisos e sentenças espirituais
Nº326 – Obras de Quevedo
Nº327 – Meditações de Quental
Nº328 – Moradas de Santa Teresa
Nº329 – Lagrimas e faiscas do Amor Divino
Nº330 – Da vaidade do mundo
Nº331 – Compendio de orações espirituais
Nº332 – Joia riquissima de corações limpos
Nº 333 – Exercicios espirituais
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Nº334 – Director espiritual
Nº335 – Pecador convertido
Nº336 – Pratica de exercicios espirituais
Nº337 – Aparelho eucaristico
Nº338 – Virtuoso instruido
Nº339 – Coroa Virginea
Nº340 – Vida de soror Mariana do Rosario
Nº341 – Viator Cristianus
Nº342 – Vida de Santa Teresa
Nº343 – Praticas espirituais
Nº344 - Doutrinas praticas de S.Pedro
Nº345 – Explicações do psalmo cinquenta
Nº346 – Cartas directivas e doutrinarias
Nº347 – Escada mistica de Jacob
Nº348 – Suma espiritual
Nº349 – Espelho espiritual
Nº350 – Manual Cristão
Nº351 – Meditações da infancia de Cristo
Nº352 – Officium Beatae Mariae
MOVEIS
Nº353 – Duas frentes d’armarios
Nº354 – Dois armarios e uma caixa velhos
Nº355 – Um armario de pinho
Nº356 – Uma cantoneira grande de pinho
Nº357 – Outra cantoneira grande de pinho
Nº358 – Um armario de pinho velho
Nº359 – Outro armario de pinho
Nº360 – Outro armario de pinho velho
Nº361 – Uma secretaria de pinho
Nº362 – Um armario de castanho
Nº363 – Um caixão velho de pinho
Nº364 – Um armario de castanho
Nº365 – Um armario velho de pinho
Nº 366 – Um armario velho de pinho e castanho
Nº367 – Um armario de castanho
Nº368 – Outro armario de castanho
Nº369 – Um armario de pinho muito velho
Nº370 – Um armario de pinho e castanho
Nº371 – Um armario de pinho
Nº372 – Um armario de castanho
Nº373 – Um armario pequeno de pinho
Nº374 – Uma caixa velha de castanho
Nº375 – Um arquibanco velho de pinho
Nº376 – Um armario de caixa e figueira
Nº377 – Outro armario de caixa e figueira
Nº378 – Um armario de pinho muito velho
Nº379 – Um armario velho de pinho
Nº380 – Dois armarios de pinho muito velhos
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Nº381 – Dois armarios velhos sendo um de caixa
Nº382 – Duas frentes d’armarios, sendo uma de pau preto
Nº383 – Uma maceira de pinho com tampa
Nº384 – Um armario e um nicho ou oratorio
Nº385 – Dois armarios e uma peniqueira, tudo muito velho
Nº386 – Uma caixa com a tampa escangalhada
Nº387 – Um banco de pinho velho
Nº388 – Um armario de castanho
Nº389 – Um outro armario de castanho
Nº390 – Um armario de madeira de caixa
Nº391 – Um armario de pinho e caixa
Nº392 – Um armario de pinho pequeno
Nº393 – Um armario de pinho pintado e pequeno
Nº394 – Um armario de castanho
Nº395 – Um armario de pinho
Nº396 - Um armario de castanho
Nº397 - Um armario de pinho com bastante uso
Nº398 – Um armario de pinho
Nº399 – Um armario de caixa
Nº400 - Um armario de pinho
Nº401 – Um armario de caixa
Nº402 – Um armario velho de caixa e pinho
Nº403 – Um armario e um galinheiro de pinho muito velhos
Nº404 – Uma dala(sic)? De pinho velha e uma frente d’armario
Nº405 – Dois armarios de caixa e pinho
Nº406 – Uma maceira, um caixão e um banco, tudo velho
Nº407 – Um armario velho de pinho
Nº408 – Um armario de castanho
Nº409 – Um arquibanco, e um armario de pinho velhos
Nº410 – Um armario e uma caixa de pinho
Nº411 – Uma caixa de figueira
Nº412 – Um armario de pinho
Nº413 - Dois armarios de castanho
Nº414 – Um outro armario de castanho
Nº415 – Duas frentes d’armarios
Nº416 – Um armario de castanho
Nº417 – Um outro armario de castanho
Nº418 – Um armario de castanho
Nº419 – Um armario de pau ferro e diferentes madeiras4
Nº420 – Um armario de castanho
Nº421 – Um armario de castanho e de pau ferro sem tres gavetas
Nº422 – Dois armarios e uma caixa tudo muito velho
Nº423 – Uma caixa de pinho
Nº424 – Um armario de pinho velho
Nº425 – Uma mesa com abas
Nº426 – Uma outra mesa com abas
Nº427 – Um armario de castanho
Nº428 – Um arquibanco de pinho
4

Provavelmente embutidos.
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Nº429 – Um outro arquibanco de pinho
Nº430 – Um armario na parede dentro da portaria
Nº431 - Um armario da castanho
Nº432 – Um armario de pinho velho
Nº433 – Um oratorio velho de talha
Nº434 – Um oratorio composto de diversas peças de talha e n’ela duas imagens
Nº435 – Um armario pequeno
Nº436 – Um outro armario pequeno
Nº437 – Um armario de madeira de pinho e figueira
Nº438 – Outro armario de madeira de pinho e figueira
Nº439 – Um armario velho de castanho
Nº440 – Um armario de castanho e diferentes madeiras
Nº441 – Um armario velho de pinho
Nº442 – Um armario de castanho
Nº443 – Um armario grande de pinho
Nº444 – Um armario de pinho
Nº445 – Um armario velho de castanho
Nº446 – Outro armario velho de castanho
Nº447 – Dois armarios de pinho muito velhos
Nº448 – Um altar e retabulo e azulejo, da capela das Almas
Nº449 – Um retabulo, altar e azulejo da capela do Baptismo
Nº450 – Um armario de pinho
Nº451 – Um armario de figueira e diversas madeiras
Nº452 – Um armario de castanho
Nº453 – Um outro armario de castanho
Nº454 – Um armario de castanho
Nº455 – Um armario de castanho
Nº456 – Um armario velho de pinho
Nº457 – Um armario de castanho
Nº458 – Dois armarios e uma caixinha
Nº459 – Um armario de castanho
Nº460 – Um armario e uma caixa
Nº461 – Dois armarios de pinho
Nº462 – O altar, retabulo, teto e azulejo da capela do Bom Despacho
Nº463 – Um armario de pinho
Nº464 – Outro armario de pinho
Nº465 – Um armario de castanho
Nº466 – Outro armario de castanho
Nº467 – Um armario de castanho velho
Nº468 – Um altar do lado norte e poente, dentro do Capitulo
Nº469 – Um altar e retabulo do lado norte e nascente dentro do Capitulo
Nº470 – Um altar e retabulo ao sul e nascente dentro do Capitulo
Nº471 – Um altar e retabulo ao sul e poente, dentro do Capitulo
Nº472 – Um retabulo e altar de N.Sra. do Rosario dentro do Capitulo, grade de pau
preto dentro do mesmo, o tecto de madeira, do mesmo Capitulo e grade que fecha o
mesmo.
Nº473 – Um armario de castanho
Nº474 – Um outro armario de castanho
Nº475 – Um armario de castanho velho
Nº476 – Um lote de tres armarios de castanho velhos
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Nº477 – Um oratorio ou quadro de N.Sra.dos Mares
Nº478 – Um caixão velho de pinho
Nº479 – Um arquibanco velho de pinho
Nº480 – Uma caixa de pinho
Nº481 – Um armario de caixa e um bau velhos
Nº482 – Um armario de castanho
Nº483 – Um outro armario de castanho
Nº484 – Um armario de castanho
Nº485 – Um armario de pinho
Nº486 – Um armario velho de pinho
Nº487 – Um armario de castanho
Nº488 – Um banco de pinho
Nº489 – Um armario velho de pinho
Nº490 – Um armario velho de castanho
Nº491 – Um armario de pinho
Nº492 – Dois armarios velhos de pinho
Nº493 – Um armario de castanho e diversas madeiras
Nº494 – Dois armarios velhos e uma frente
Nº495 – Um armario de castanho
Nº496 – Dois armarios velhos
Nº497 – Um armario e uma frente
Nº498 – Dois armarios velhos escangalhados
Nº499 – Um armario de pinho velho
Nº500 – Uma dobadoura
Nº501 – Um caixão pequeno de folha
Nº502 – Um lote de cinco escadas
Nº503 – Um outro lote de cinco escadas
Nº504 - Um lote de cinco escadas maiores
Nº 505 – Um lote de seis escadas pequenas
Nº506 – Um outro lote de seis escadas pequenas
Nº507 – Um lote de cinco escadas
Nº508 – Um lote de seis escadas
Nº509 – Um armario velho de pinho
Nº510 – Um lote de dez pedaços de tabuas e castanho e quatro toros
Nº511 – Um lote de doze tabuas pequenas de castanho
Nº512 – Um lote de pedaços de tabuas de castanho
Nº513 – Um lote de pedaços de castanho
Nº514 – Um lote de pedaços de castanho pequenos
Nº515 – Um lote de portas de armario de castanho
Nº516 – Um lote de pequenas traves de castanho
Nº517 – Dois barrotes de carvalho
Nº518 – Um lote de diversos barrotes
Nº519 – Um lote de lenha na rua das Hortas
Nº520 – Um outro lote de lenha a um canto
Nº521 – Um lote de pedaços de madeira de caixas
Nº522 – Um outro lote de madeira de caixa
Nº523 – Um lote de pedaços de castanho
Nº524 – Um lote de vinte pedaços de madeira de castanho
Nº525 – Um lote de diferentes peças de castanho
Nº526 – Um lote de pedaços de castanho
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Nº527 – Um lote de quatro pedaços de madeira de castanho com alguns ornatos
Nº528 – Um lote de diversos pedaços de castanho
Nº529 – Trinta e seis lotes de cabides
Nº530 – Um lote de lenha de pinho no claustro
Nº531 – Um lote de oito cadeiras diversas
Nº532 – Um lote de nove cadeiras de madeira com travessa lisa
Nº533 – Um lote de seis cadeiras de diversos feitios
Nº534 – Um lote de seis cadeiras diversas
Nº535 – Um lote de sete cadeiras diferentes
Nº536 – Um lote de quatro cadeiras diferentes
Nº537 – Um lote de seis cadeiras diferentes com assento de sola
Nº538 – Um lote de seis cadeiras de sola lisa
Nº539 – Um lote de seis cadeiras diversas de sola lisa
Nº540 – Um lote de seis cadeiras de diversos feitios de sola lisa
Nº541 – Um lote de dez cadeiras diversas com assento de palha
Nº542 – Um lote de oito cadeiras com assento de madeira
Nº543 – Um lote de seis cadeiras com assento de madeira
Nº544 – Um lote de cinco cadeiras diversas com assento de madeira
Nº545 – Um canape velho com assento de palhinha
Nº546 - Uma cadeira com rodas
Nº547 – Uma mesinha pequena de castanho
Nº548 – Uma mesa de pau ferro com pes torneados
Nº549 – Uma mesinha costureira de pau peto
Nº550 – Uma mesinha pequena de castanho
Nº551 – Uma mesa de castanho
Nº552 – Um par de tocheiros de castanho
Nº553 – Um outro par de tocheiros de castanho
Nº554 – Um armario de pau preto almofadado
Nº555 – Uma comoda de caixa
Nº556 – Um lote de cinco bancos pequenos de pinho
Nº557 – Um lote de seis bancos pequenos de pinho
Nº558 – Um lote de seis bancos de pinho
Nº559 – Um baldequim
Nº560 – Um banco de pinho
Nº561 – Uma peanha dourada de madeira em talha
Nº562 – Uma peanha pequena de madeira
Nº563 – Uma outra peanha pequena de madeira
Nº564 – Uma mesa pintada com os pes emendados
Nº565 – Uma mesa com abas e pes torneados
Nº566 – Uma outra mesa com abas e pes torneados
Nº567 – Uma mesa com pes lisos
Nº568 – Uma estante grande de madeira
Nº569 – Um caixão com lampiões pequenos
Nº570 – Um altar portatil de pinho com castiçais de madeira
Nº571 – Um contador de pau preto sem pernas
Nº572 – Tres caixas pequenas de diversos feitios
Nº573 – Um contador de castanho
Nº574 – Uma mesa com abas
Nº575 – Uma meia comoda
Nº576 – Uma caixa em forma de armario
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Nº577 – Uma mesinha pequena
Nº578 – Uma caixinha de castnho
Nº579 – Uma mesa com abas e pes torneados
Nº580 – Uma outra mesa com abas e pes torneados
Nº581 – Uma mesa com abas e pes torneados em mau estado
Nº582 – Uma mesa quebrada com abas e pes torneados
Nº583 – Uma mesa velha de pinho
Nº584 – Outra mesa velha de pinho
Nº585 – Outra mesa de pinho sem uma perna
Nº586 – Uma mesa com pes tortos
Nº587 – Uma mesa velha com pes torneados
Nº588 – Uma mesa com abas e pes torneados em mau estado
Nº589 – Um lote de quatro bancos pequenos de pinho
Nº590 – Um outro lote de quatro bancos diversos de pinho
Nº591 – Um lote de quatro banquinhos pequenos
Nº592 – Uma caixa com um tabuleiro para jogo de damas
Nº593 – Um banco com pes torneados
Nº594 – Um almofariz de pedra
Nº595 – Um oratorio com um quadro de Sta.Luzia
Nº596 – Um oratorio de N.Sra.Livramento
Nº597 – Um oratorio com vidros dos lados
Nº598 – Um oratorio com quatro vidros na frente
Nº599 – Um oratorio pequeno com um so vidro
Nº600 – Um oratorio com um so vidro ainda mais pequeno
Nº601 – Um oratorio com um so vidro ainda mais pequeno
Nº602 – Dois pequenos bancos de pinho
Nº603 – Um lote de cinco tabuleiros de madeira
Nº604 – Um outro lote de cinco tabuleiros de madeira
Nº605 – Um outro lote de cinco tabuleiros de madeira
Nº606 – Um outro lote de cinco tabuleiros de madeira
Nº607 – Um lote de quatro tabuleiros de madeira
Ñº608 – Um lote de cinco tabuleiros de madeira oitavados
Nº609 – Uma torneira de metal
Nº610 – Um lote de cedeiros e dois pentes
Nº611 – Um tabuleiros com cinco garrafinhas
Nº612 – Um lote de quatro seringas
Nº613 – Um par de serafins de madeira
Nº614 – Outro par de serafins
Nº615 – Mais outro par de serafins
Nº616 – Um pequeno retabulo com dois serafins
Nº617 – Uma alcatifa estampada
Nº618 – Um arquibanco pequeno
Nº619 – Seis lotes de tres lampiões cada lote
Nº620 – Um lote de funis e medidas de folha
Nº621 – Um lote de quatro vasos de louça de Viana
Nº622 – Um lote de seis jarras diversas
Nº623 – Um lote de tres jarras de vidro escuro
Nº624 – Quatro jarras de louça ordinaria em forma de leque
Nº625 – Vinte e quatro vasos de louça ordinaria diversos
Nº626 – Sete vidros diferentes
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Nº627 – Sete garrafas de louça branca ja quebradas
Nº628 – Um bule e jarro de folha e uma cafeteira de metal
Nº629 – Duas garrafas pequenas de vidro branco
Nº630 – Um vaso para flores e uma chicara sem asa
Nº631 – Duas bacias e dois jarros brancos
Nº632 – Tres bacias ou pratos grandes de louça, um prato pequeno, uma sopeira e dois
testos
Nº633 – Uma bacia e jarro diversos
Nº634 – Um moringue
Nº635 – Um cesto com diversos vidros
Nº636 – Um lote de diferentes cestinhos
Nº637 – Dois moinhos de cafe e quatro almotolias
Nº638 – Uma bacia de metal com pes de madeira
Nº639 – Duas bacias de cobre
Nº640 – Duas bacias de arame
Nº641 – Duas bacias d’arame
Nº642 – Duas bacias d’arame
Nº643 – Duas outras bacias d’arame
Nº644 – Um par de castiçais de metal
Nº645 – Um outro par de castiçais de metal
Nº646 – Um outro par de castiçais de metal
Nº647 – Um outro par de castiçais de metal
Nº648 – Um outro par de castiçais de metal
Nº 649 – Um outro par de castiçais de metal
Nº650 – Um outro par de castiçais de metal
Nº651 – Um outro par de castiçais de metal
Nº642 – Um outro par de castiçais de metal
Nº653 – Um par de castiçais de casquinha de cobre
Nº654 – Uma palmatoria de cobre
Nº655 – Uma balanças de metal
Nº656 – Um crivinho pequeno
Nº657 – Uma campainha
Nº658 – Outra campainha
Nº659 – Um lote de louça de barro ordinario
Nº660 – Um banco com assento de palhinha
Nº661 – Um oratorio com talha dourada
Nº662 – Um outro oratorio com talha dourada
Nº663 – Um outro oratorio com talha dourada
Nº664 – Idem
Nº665 – idem
Nº666 – Uma mesa de castanho e Cerdeira
Nº667 – Um oratorio fixo na frente do coro de baixo5
Nº668 – Um orgão movivel no coro de baixo6
Nº669 – Os assentos e encostos de madeira de talha no coro de baixo
Nº670 – Os assentos e encostos de madeira no coro de cima7
Nº671 – Um relogio de parede com caixa
Nº672 – Um lote de lenha na cozinha do lado nascente
5

Será o que está agora sobre o arcaz, na sacristia?
Poderá ser o positivo que está hoje inutilizado no que resta do coro de cima.
7
Os cadeirais do coro de cima deveriam ser entalhados.
6
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Nº673 – Um lote de lenha na cozinha do lado poente
Nº674 – Uma joeira para trigo
Nº675 – Um lote de medidas de madeira antigas
Nº676 – Um lote de sete talhas de barro arruinadas
Nº677 – Os azulejos existentes nas paredes dentro da portaria
Nº678 – Os azulejos existentes nas grades
Nº679 – Os azulejos existentes no claustro
Nº680 – Os azulejos dentro do Capitulo
Nº681 – Um orgão fixo no coro de cima [não há sinais dele]
Nº682 – Uma cadeira abadeçal
Nº683 – Um chafariz de pedra no claustro
Nº684 – Um tanque grande de pedra de lavar
Nº685 – Um tanque pequeno de pedra de lavar
Nº686 – Um pequeno lagar aparelhado
Nº687 – Uma pia de pedra ou salgadeira pequena
Nº688 – Um lote de esteiras velhas
Nº689 – Um lote de quatro esteiras
Nº690 – Um lote de diversas cortinas ou arcos de algodão
Nº691 – Um lote de crotinas ou arcos de chita
Nº692 – Uma pia de pedra pequena
Nº693 – Um lote de diversas cordas velhas
QUADROS
694 – um quadro no refeitorio representando a Cea
695 – um quadro representando S.Bento
696 – um quaro representando Sta.Escolastica
697 – um quadro em madeira de um nicho com duas portas
698 – um quadro representando Sta.Marta
699 – um baixo relevo pequeno
700 – um quadro representando S.Jose, N.Sra. e o Menino
701 – um quadro representando em uma face S.Pedro e na inversa S.Cristovão
702 – um quadro representando um santo com um crucifixo
703 – dois quadros reunidos representando um N.Sra.Boa Morte8
704 – um quadro em madeira representando S.Bento
705 – um quadro composto de seis estampas diversas
706 – um quadro em madeira representando N.Sra.a fiar
707 – um quadro representando a Fugida [Desterro?]
708 – um quadro de N.Sra. com o Senhor Morto
709 – um quadro do Menino vestido de Bom Pastor
710 – um quadro de S.Bento
711 – um quadro de N.Sra. com o Senhor Morto
712 – um quadro de S.Jeronimo e S.Francisco de Borja
713 – um quadro representando uma santa
714 – um quadro de St.Antonio
715 – um quadro representando uma mulher tocando piano
716 – um quadro de N.Sra.das Dores
717 – um quadro do Menino Jesus
8
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718 – um quadro pintura em madeira
719 – um quadro de N.Sra.Patrocinio
720 – um quadro do Senhor Preso
721 – um quadro de N.Sra.dando de comer ao Menino
722 – um quadro de S.Gonçalo
723 – um quadro de Sta.Ursula
724 – um quadro da Senhora da Piedade
725 – um quadro da Anunciação
726 – um quadro de S.Francisco de Borja e S.Jeronimo
727 – um quadro N.Sra. e o Senhor Morto
728 – um quadro de N.Sra.Amparo
729 – um quadro do Senhor caminhando para o Calvario
730 – um quadro representando a oração no Horto
731 – um quadro St.Agostinho
732 – um quadro representando um pontifice
733 – um quadro St.Antonio
734 – um quadro da Sra.Piedade
735 – um quadro N.Sra9.
736 – um quadro da Ascensão
737 – um quadro na parede do Capitulo
738 – um quadro representando o Senhor preso
739 – um quadro da Ressurreição
740 – um quadro do SS.Coração de Jesus
741 – um quadro de Sta.Ana
742 – um quadro de S.Jose
743 – um quadro Sta.Barbara
744 – um quadro de S.João
745 – outro de Sta.Barbara
746 – um quadro S.Bento
747 – um quadro de Sta.Escolastica e Sta.Gertrudes
748 – um quadro da Senhora do Carmo
749 – um quadro N.Sra., S.Bernardo e S.João
750 – um quadro S.João
751 – um quadro S.Bento e mais dois santos
752 – um quadro N.Sra.Rosario
753 – um quadro Sta.Luzia
754 – um baixo relevo representando a Anunciação
755 – um lote de quadros sem importancia
756 – um quadro em madeira de S.Bento e mais dois santos
757 – idem
idem
representando a Adoração
758 - um quadro de S.Bento
759 – um quadro Sta.Escolastica
760 – um quadro de N.Sra. com o Menino
761 – um quadro da Senhora da Boa Morte”
[Tinham bens de raiz na freguesia d’Ariosa, foros na freguesia d’.Ariosa, censos na
freguesia d’Ariosa, bens livres na freguesia de Carreço, foros na freguesia de Afife,
foros nas freguesias de S.Claudio e de Vila Mou, foros nas freguesias de Lanheses e
9
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Meadela, foros e censos na freguesia de Castelo Neiva , foros nas freguesias de
S.Roimão10 do Neiva, Vila fria, Moreira, S.Leocadia, na freguesia de Outeiro foros e
bens raiz livres, na freguesia de Serreleis foros, em. Sta.Maria Maior bens livres de raiz,
foros e censos e na freguesia de Monserrate foros.]
“Relação dos retabulos e oratorios que foram retirados dos inventarios para serem dados
a igrejas pobres11
433 – oratorio velho de talha – 1500rs.
434 – dito em peças de talha com 2 imagens 22500rs.
448 – retabulo e altar da capela das Almas em talha 18000rs.
449 – retabulo e altar da capela do baptismo 22500 rs.
462 – retabulo e altar da capela do Bom Despacho 27000rs.
468 – altar do capitulo do lado norte e poente 15000 rs.
469 – dito, dito do norte e nascente 18000rs.
470 – dito, dito do sul e nascente 18000rs.
471 – dito, dito do sul e poente
472 – altar e retábulo da capela do Rosario 45000 rs.
613 – dois serafins 1400rs.
614 - idem
1400rs.
615 – idem
1400rs.
616 – um retabulo com 2 serafins 2500 rs.
661 – um oratorio de talha dourada 3000rs.
662 – dito, dito 3500rs.
663 – dito, dito 3000rs.
664 – dito, dito 3000rs.
665 – dito, dito 3000rs.
Igreja e altares
A igreja tinha [e tem] 4 altares laterais e o altar mor. Todos com retabulos de talha
“antiga”, trono e pulpito da mesma talha, “tendo alem disto um pequeno altar onde se
venera a imagem de S.Bento”. Paredes todas de azulejo e “n’ellas estão cravados dous
quadros”12.
“O altar mor estava completo com toalha brancas e de cor, frontal, estante, missal,
sacras, duas banquetas de castiçais de madeira de talha dourada, crucifixo, seis jarras
com ramos de flores artificiais e nos nichos duas imagens – S.Bento e Sta.Escolastica.
Quatro mochos e suas almofadas e cobertas de damasco e dois serafins grandes como
tocheiros13.
1ºaltar do lado norte com invocação N.Sra.Lapa: imagem dessa santa e Sta.Rita,
S.Liborio e S.João Marcos e um crucifixo entre 4 castiçais de talha dourada e sacras.
Toalhas brancas e de cor.
2ºaltar do lado norte invocação de St.Antonio, alem dele Sta.Ursula, S.João, S.Andre e
crucifixo entre 4 castiçais de talha dourada e sacras. Toalhas brancas e de cor.
10

Deve ser S.Romão.
Para quais igrejas?
12
Estão cravados dentro das próprias molduras que o revestimento cerâmico previa.
13
Estão no seu lugar.
11
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1ºaltar do lado sul apenas o frontal pertence ao mosteiro o resto é da irmandade do
St.Coração de Maria n’ela erecta.14
2ºaltar do lado sul – invocação a S.Bento tem tambem alem do santo N.Sra.Soledade,
S.Lourenço, S.João Evangelista e crucifixo entre 4 castiçais de talha dourada e sacras.
Frontal e toalhas brancas e de cor.
Deste mesmo lado existe um pequeno altar ou nicho onde se venera a imagem de
S.Bento com habito de veludo preto, resplendor e mitra de prata. A imagem tinha mais
3 habitos de veludo preto. O altar tinha tambem 4 castiçais de metal 3 jarras com ramos
de flores artificiais. Em todos os altares estavam as respectivas pedras de ara e uma
grade de pau preto que separava os altares laterais e a capela mor do resto da igreja. Na
sacristia um “revistuario”15 de pau preto com 9 gavetões, um crucifixo e as imagens de
S.João, N.Sra. e S.Miguel, um armario 2 caixões, 2 espelhos muito deteriorados, 8
bancos velhos, 2 estantes grandes uma de ferro e outra de madeira, 12 castiçais de
madeira dourada, 8 castiçais grandes, 8 ditos pintados de preto, 1 pulpito preto portatil,
um pano da porta velho, 2 esteiras velhas, 3 mochos sem almofadas, outro com
almofada mas sem coberta, 5 pares de sacras usadas, 2 missais, 4 estantes de altar, 60
vasos de louça ordinaria de diversos feitios, 1 caldeira, hissope, turibulo e naveta tudo
de metal.”
[O abade de Sta.Maria Maior ficou depositário da igreja e seu conteudo em nome do
Primaz, assim como dos altares, retábulos e oratorios do convento.]
Objectos escolhidos pelas Belas Artes
Um frontal de seda branca antiga matizada(19)
Um dito de seda antiga branco matizado (22)
Um veu de seda antiga ou pano d’estante grande de matiz tecido de ouro (35)
Um pavelhão de gorgorão de seda branca matizada (37)
Um veu de seda branca ou pano de estante grande bordado a ouro e matiz (38)
Veu de seda branca de cobrir a custodia bordado a ouro em alto relevo (39)
Veu de calix de damasco cor de rosa tecido a ouro (40)
Casula usada de seda matizada e lhana (40?)
Sanefa ou arco de seda lavrada antiga (93)
Duas tiras ou pernas de pavelhão de seda antiga matizada (94)
Duas cortinas de damasco amarelo antigas (95)
Dois bocados de cortina ou pernas d’arco pequeno de seda lavrada e matizada (96)
Frontais de seda antiga matizada, usada (97)
Duas cortinas pequenas de damasco encarnado (104)
Romeira de seda azul e branca (179)
Cruz de ouro antigo pequenina cravejada de diamantes (232)
Pingente ou cruz de ouro (233)
Brincos em forma de laço (234)
Brincos pequenos em forma de laço (235)
Laço de ouro antigo cravejado de diamantes (236)
Brincos de prata com pedras falsas (237)
14

Parece ser o único original. Rocócó, deve ser mesmo posterior ao púlpito. Todos os outros já serão da
responsabilidade da Irmandade Dominicana, até porque a simbologia confere com as invocações que
estão agora representadas.
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Deve ser um arcaz
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Frente de armario de madeira fora almofadado (382)
Mesa de abas de forma redonda antiga (426)
Grade pequena torneada (472)
Oito cadeiras de madeira de espaldar de diversos feitios (531)
Tres cadeiras antigas (533)
Tres cadeiras antigas costas de espaldar (534)
Cadeira de couro velha (537)
Cadeira de couro velha (538)
Cadeira de couro velha (539)
Tres cadeiras velhas de couro (540)
Cadeira velha com talha (541)
Mesa de costura com embutidos (549)
Armario de madeira de fora almofadado (554)
Contador pequeno de madeira de fora (571)
Caixa de madeira com jogo de damas, embutidos (592)
Quatro jarras pequenas de louça da antiga fabrica de Viana (621)
Um frasco de vidro lapidado (626)
Duas bacias e uma sopeira de louça antiga (632)
Um par de castiçais de latão (649)
Um par de castiçais de latão (650)
Um banco grande com assento de palhinha (660)
Relogio antigo de coluna com caixa de xarão velho (671)
Cadeira abadeçal com talha e pes torneados (682)
Um baixo relevo antigo (699)
[Valores do inventario (avaliação)
Dinheiro a juros e de divida – 52 650 000
Capitais mutuados – 995 160
Alfaias, paramentos e objectos de culto – 1 969 550
Vasos sagrados e objectos de ouro e prata – 551 050
Moveis – 463 015
Quadros – 15 540
Bens de raiz, foros, censos e pensões – 22 200 106]
Total – 78 844 421 reis
[Tinha propriedades em Barcelos, Coura, Ponte de Lima, Povoa de Varzim, V.N.
Cerveira, Viana do Castelo.
A iconografia foi toda alterada com a permanência da Ordem Terceira de S.Domingos.
Das imagens referidas no Inventário sobreviveram à ocupação da Ordem de
S.Domingos: Santo André que estava no 2ºaltar do lado norte e passou para o lugar
imediatamente em frente, ou seja para o 2ºaltar sul presidido agora por S.Domingos
(antes era de S.Bento), São João Marcos que esteve no 1º altar norte, da Senhora da
Lapa, hoje com a Imaculada, foi degredado para o arcaz da sacristia, que parece ser o
original com nove gavetões e ferragens de latão. Em companhia daquele Santo está uma
belíssima escultura estofada, de nítida expressividade mística barroca, que dizem ser
Santa Ana, por se cobrir com um manto esverdeado. Apesar da invocação temos
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dúvidas que tenha pertencido ao mosteiro por não constar nenhuma escultura no
Inventário ]
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