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NOTA PRÉVIA 
 

 
O presente volume patenteia o Corpo Documental que serve as considerações tecidas no 

volume de texto integral desta tese. A sua organização foi pensada de modo a agilizar a consulta 

em função das chamadas incluídas no texto do volume precedente. 

Na primeira parte, apresentamos os resultados recenseados em fontes primárias 

consultadas no decurso da investigação. Como produto da ampla prospeção realizada ao fundo 

notarial de Coimbra, consultado no Arquivo da Universidade de Coimbra, visando a reunião de 

dados auxiliares à compreensão do funcionamento oficinal das olarias coimbrãs e a eventuais 

referências à produção de azulejo durante todo o século XVIII, expomos em dez quadros, 

correspondentes às décadas da centúria, a triagem dos conteúdos mais relevantes para o 

conhecimento da realidade do Bairro das Olarias de Coimbra nessa época.  

Os nomes e respetivas funções dos atores do seu sistema oficinal, referências ao seu 

espaço de atuação, e sua inserção nas redes familiares e de contacto profissional, são alguns 

dos dados oferecidos pela documentação consultada. Todos os conteúdos apresentados são 

inéditos e resultam de uma criteriosa seleção tendo em conta a sua pertinência para a 

construção de ideias, formulação de hipóteses e solução de dúvidas, aspetos inerentes ao 

processo de construção do discurso científico. Por uma questão de organização e, também, de 

modo a facilitar a consulta por parte do leitor aos dados recolhidos, para além de cada quadro 

corresponder a uma década, ordenamos os dados cronologicamente, atribuindo um número a 

cada peça documental consultada que proporcionou a obtenção dos mesmos.  

Quanto à segunda parte do Corpo Documental, a mesma refere-se sobretudo aos 

resultados alcançados com a consulta de documentação relacionada com a Fábrica de Telha da 

Universidade, seguindo-se também o critério da numeração árabe de cada peça documental, 

ordenando-se estas segundo uma sequência cronológica.  

Na última secção, que intitulámos Outros Documentos, incluímos peças documentais de 

valência complementar à investigação, alguns deles já publicados por outros autores ou por nós, 

que consideramos da maior utilidade à ilustração das ideias apresentadas. 

A transcrição paleográfica do conjunto de peças documentais apresentadas (parcial, no 

caso dos dados da documentação notarial, e integralmente, no caso das peças respeitantes à 

Fábrica de Telha da Universidade e restantes documentos) elege como princípio o critério da 



inteligibilidade do texto: a transcrição procurou desdobrar todas as abreviaturas, atualizou em 

alguns casos a grafia, e noutros respeitou-a pela manutenção de certas formas como o e, h, i, u, 

y, independentemente do seu valor fonético (de modo a não desacreditar o espírito do texto 

original), introduziu alguma pontuação (quando se revelou importante para a compreensão do 

texto), manteve a numeração romana nos casos registados, corrigiu ou manteve a utilização das 

maiúsculas e minúsculas, e assinalou devidamente acidentes do texto ou do suporte. De igual 

modo, quando surgiram dúvidas na leitura, fez-se recurso ao sinal de texto «[?]». 
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SECÇÃO 1 
 

ATORES DA PRODUÇÃO CERÂMICA DE COIMBRA 
PARA O SÉCULO XVIII,  

A PARTIR DAS FONTES NOTARIAIS 
OLEIROS, PINTORES DE LOUÇA, AZULEJADORES,  

PINTORES DE AZULEJO E OUTROS ARTÍFICES  
DATAS EXTREMAS: 22.09.1699-24.03.1800 

 
ADVERTÊNCIA 
 
1. Os dados documentais são apresentados por quadros de modo a sistematizar as seguintes 

informações: 
Data – data do documento 
Topónimo – naturalidade e/ou residência do artífice/artista; localização de tendas 
Nome do artífice/artista 
Especialização do artífice/artista – cargo oficinal exercido 
Tipo de Fonte – se Procuração, Contrato de Arrendamento, Contrato de Compra e Venda, 

Contrato de Dinheiro, Fiança, etc. 
Dados Complementares – informações complementares associadas ao interveniente  
Cada tabela corresponde ao período de uma década. 
Para alguns documentos apresentam-se transcritos excertos relativos a conteúdos de maior 

importância. Por exemplo, em notas de arrendamento ou compra e venda, onde são 
especificadas as confrontações das parcelas urbanas em causa, fazemos a transcrição 
desses dados.  

 
2. Na coluna TOPÓNIMO, nos casos em que não é dada qualquer referência pelo documento 

citado, utilizamos a expressão «Não especificado». 
 

3. Na coluna ESPECIALIZAÇÃO, nos casos em que a documentação é omissa quanto a essa 
informação colocamos um travessão «–». 

 
4. No Arquivo da Universidade de Coimbra foram consultados os fundos notariais para os 

seguintes tabeliães: 
 

NOME DO TABELIÃO DATAS EXTREMAS 
CORDEIRO, Not. Pantaleão 16/06/1699 – 05/03/1711 

GOMES, Not. João Dias 18/09/1699 – 15/12/1705 
PINHEIRO, Not. Manuel 7/11/1699 – 13/09/1703 

SILVA, Not. Simão da [e outro] 09/04/1701 – 30/08/1716 
REBELO, Not. Simão Gomes [e outro] 02/03/1702 – 05/07/1702 

TELES, Not. António e [e outro] 02/03 /1702 – 25/08/1703 
VELHO, Not. Manuel Soares [e outros] 24/02/1703 – 11/02/1704; 6/02/1734 – 5/02/1735 
COSTA, Not. Manuel Roiz da [e outros] 24/02/1703 – 15/04/1707 

VARELA, Not. Manuel de Macedo [e outro] 21/06/1703 – 15/05/1724 
PINHEIRO, Not. Bernardo [e outro] 14/09/1703 – 12/08/1712 



MIRANDA, Not. José de [e outro] 02/04/1704 – 15/12/1705 
SALAZAR, Not. Manuel de Azevedo [e outros] 2/04/1704 – 15/12/1705; 6/06/1710 – 30/07/1713 

COSTA, Not. António da [e outro] 16/04/1707 – 22/05/1709 
PINHEIRO, Not. Francisco Gomes 31/03/1710 – 21/12/1723 

SILVA, Not. Manuel da 15/01/1712 – 07/01/1713 
CORREIA, Not. Manuel da Costa [e outro] 14/05/1712 – 15/06/1715 

TIBAU, Not. João Soares [e outro] 05/07/1713 – 15/07/1715 
MANSO, Not. André [e outro] 11/12/1720 – 24/11/1725 

MOURO, Not.Manuel da Conceição 08/06/1721 – 15/05/1728 
MACEDO, Not. Gualter de [e outro] 18/02/1724 – 19/05/1725 

PINTO, Not. Manuel Antunes [e outro] 17/03/1725 – 20/05/1726 
PESSOA, Not. Francisco Andrade 13/11/1727 – 26/05/1728 

FERREIRA, Not. António 17/02/1728 – 19/04/1728 
MACEDO, Not. Raimundo António de [e outro] 07/09/1728 – 04/05/1738 

MACEDO, Not. José Pedro de [e outro] 17/06/1730 – 07/01/1739 
CORDEIRO, Not. Diogo Rodrigues 04/09/1732 – 27/01/1733 

SILVA, Not. Francisco Xavier da [e outro] 19/10/1737 – 17/11/1744 
VARELA, Not. Gualter de Macedo 14/05/1738 – 29/07/1744 

SILVA, Not. Manuel Francisco dos [e outro] 28/07/1740 – 16/02/1749 
PEREIRA, Not. António Maria [e outro] 07/04/1742 – 27/10/1742 

OLIVEIRA, Not. Francisco Cardoso de [e outro] 19/01/1743 – 02/12/1749 
CARVALHO, José de Oliveira e [e outros] 10/03/1742 – 08/07/1743 

PEREIRA, Not. Rodrigo de Andrade [e outro] 17/07/1743 – 02/11/1749 
SILVA, Not. Miguel da 12/11/1744 – 3/02/1746 

FREIRE, Not. António Lopes da Cruz [e outro] 12/11/1744 – 22/12/1747 
CRUZ, Not. João Afonso Pereira da 27/06/1745 – 20/12/1747 

OLIVEIRA, Not. Francisco Cardoso de [e outro] 03/12 /1749 – 17/11/1750 
FREIRE, Not. António Lopes da Cruz [e outro] 03/12/1749-22/01/1768 

CASTILHO, Not. Henrique José de Loné e [e outro] 16/04/1753 – 13/06/1770 
GUIMARÃES, Not. Bento Nogueira de  16/12/1755 – 03/09/1777 

SIMÕES, Not. Joaquim 04/06/1768 – 19/01/1770 
SOTOMAIOR, Not. Manuel d’Haro Leitão 20/06/1770 – 01/01/1775 

GASPAR, Not. João [e outro] 10/03/1771 – 14/07/1774 
NEGRÃO, Not. Manuel Gomes de Bessa 27/04/1773 – 02/04/1774 

CARVALHO, Not. António Dinis 15/06/1773 – 19/09/1775 
FREITAS, Not. José de [e outros] 22/09/1775 - 03/09/1777 

FREIRE, Not. Manuel Lopes da Cruz 22/09/1775 – 09/09/1800 
REBELO, Not. José Joaquim Nunes [e outro] 19/06/1776 - 12/08/1768 

PEREIRA, Not. Martinho de Andrade [e outros] 02/10/1777 – 01/04/1778 
ANDRADE, Not. António da Silva e 2/10/1777 – 05/08/1779 

CUNHA, Not. Joaquim Manuel da [e outros] 8/08/1785-13/02/1786 
JESUS, Not. António Gomes de [e outro] 13/02/1787 – 24/12/1790 

CARVALHO, Not. João António de [e Pedro Loné] 7/12/1791-13/12/1799 
LONÉ, Not. Pedro [e outro] 03/01/1791 – 13/12/1799 

LEMOS, Not. Gregório de Carvalho e [e outros] 24/08/1793 - 10/04/1800 
 
 
[Todos os dados são inéditos] 
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QUADRO 1 | Atores da produção cerâmica de Coimbra para o século XVIII, a partir das fontes notariais | 1699-1709 

 
N.º 

 
DATA 

 
TOPÓNIMO 

ARTISTA/ARTÍFICE FONTE 
NOME ESPECIALIZAÇÃO TIPO FUNÇÃO COTA DADOS COMPLEMENTARES  

1 22/09/1699 Coimbra 
Não 
especificado 

Manuel 
Rodrigues 

† 

pintor de louça Contrato de 
dinheiro 

Citado 
 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º153;  fls.3v-
4v   

«sua molher Isabel Francisca»  
«sua filha Maria Francisca solteira» 
«Saibão quantos este publico 
Instromento de contracto a quantia de 
trinta mil reis dados e tomados a juro a 
razão de sinquo por cento por tempo de 
hum anno ou pellos mais em quarto 
senão distrato e obrigação virem […] que 
nesta cidade de Coimbra e cazas de 
morada de mim taballião ao diante 
nomeado pareceram presentes o Padre 
Francisco Rodrigues cleriguo in 
minoribus e Manoel Antunes e sua 
molher Marianna Luis estalajadeiros 
moradores nesta dita cidade pessoas 
que reconheço estando outrosy presente 
Maria Francisca solteira filha que ficou 
Manuel Rodrigues pintor de louça e sua 
mulher Isabel Francisca moradores que 
foram nesta dita cidade […]». 

2 09/12/1699 Coimbra 
Não 
especificado 

Christovão 
Francisco  

mestre de tendas de 
louça vidrada 

Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º153; fls.52v-
53 

_ 

3 10/12/1699 Coimbra Christovão oleiro de louça vidrada Contrato de Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; _ 



Não 
especificado 

Francisco  dinheiro Est.8; Tab.4; 
N.º153; fls. 53-

54v 
4 21/01/1700 Coimbra 

Não 
especificado 

João 
Duarte  

mestre de tendas de 
louça branca 

Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º153; fls.70v-
71v 

_ 

5 25/01/1700 
 
 

Coimbra 
Não 
especificado 

João 
Duarte  

mestre de tendas de 
olaria branca 

Procuração 
 

Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º153;  fls.73v-
74v 

_ 

Gabriel 
Fernandes  

pintor de Louça Testemunha 

6 06/03/1700 Coimbra 
Não 
especificado 

Marcos 
Martins  

mestre de tendas de 
louça branca 

Contrato de 
dinheiro 

Interveniente  
(devedor) 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º154;  fls.1-2 

«e sua mulher Madalena Francisca» 
«[…] contratados com Paschoal da 
Costa alfayate para effeito de lhos haver 
de emprestar para o ditto negocio […]»  
 
«Contrato que fizerão Paschoal da Costa 
alfayate e Marcos Martins mestre de 
tendas de louça branca e sua mulher 
Madalena Francisca todos desta cidade 
[…]»  
«[…] effeito do sortemiento das suas 
tendas de louça assim de matereais que 
lhe heram necessários cento e des mil 
reis em dinheiro para effeito de fazerem 
o dito sortemiento e estavão contratados 
com o ditto Paschoal da Costa para 
effeito de lhos haver de emprestar para o 
ditto negocio os quais com effeito por 
este publico instromento o ditto Paschoal 
da Costa loguo emprestou todos em 
dinheiro de contado das moedas de 
prata hora correntes neste reino que 
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elles dittos Marcos Martins e sua mulher 
persy contaram e receberam começando 
em minha presença e das mesmas 
testemunhas que nas ditas moedas 
estava toda a dita quantia de cento e des 
mil reis da qual se davam por paguos 
entregues e satisfeitos e por eles foi dito 
que despois de gastos os materiais que 
comprarem com os ditos cento e dês mil 
reis se partirião os ganhos pello meyo e 
que para assim se cumprir e de contracto 
esses ditos Marcos Martins e sua molher 
obrigavaão de sua pessoa e ambos 
todos seus bens movens e de raiz 
havidos e por haver e em especial os 
bens de raiz seguintes huma vinha com 
suaa terras ao redor que tem no lemite 
da Cruz dos Morouços de junto desta 
dita cidade que parte por suas devidas e 
verdadeiras confrontações e 
demarcacoins […]». 
[assina de cruz] Marcos Martins 
[assinado, a rogo da sobredita] João da 
Silva Gamboa 
[assinado] Bento Lopes 

7 06/04/1700 Coimbra 
Não 
especificado 

Manuel 
Simões  

pintor de llouça Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º148;  fls.38-
38v 

_ 

8 07/07/1700 Coimbra 
Rua da Galla 
das Olarias  
 

Manoel 
Marques o 
vinte annos  

oleiro Contrato de 
Compra 

Interveniente 
(vendedor) 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; N.º 
40;  fls.144v-146 

«[…] vendedor de humas cazas que erão 
citas na Rua de Tinge Rodilhas desta 
cidade a João Rodrigues Catana homem 
de negocio […]» 



Rua de Tinge 
Rodilhas 

«Compra de humas cazas que fez João 
Roiz Catana a Manuel Marques o vinte 
anos oleiro desta cidade» 
 
«[…] ahi estava prezente Manoel 
Marques o vinte annos de apellido oleiro 
morador na Rua da Galla das Olarias 
desta cidade […] que entre os mais bens 
de raiz que elle tinha e pesuia e que erão 
seos livres e dezobrigados e lhe 
couberão em sua meação bem assim 
erão humas cazas que erão citas na Rua 
de Tinge Rodilhas desta cidade e partem 
de huma banda com cazas de António 
Pintto Pereira boticario morador em o 
lugar de Taveiro que he da banda de 
baixo e de sima com outras do dito João 
Rodrigues Catana, e pellas mais 
comfrontassois com que em direito 
devão partir e que assim e da maneira 
que todas as ditas cazas lhe pertencião 
por serem próprias sem pagarem foro ou 
encargo algum elle estava contratado 
com o sobreditto João Rodrigues Catana 
pera lhas haver de vender, como loguo 
por este publico instrumento dise que 
vendia firmemente para sempre pera elle 
João Rodrigues Catana […] 
[…] e isto em presso certo de trinta e três 
mil reis em dinheiro[…]  
[assinado] Manuel Marques 
[assinado] António de Sousa 
[assinado] Manuel Simois de Carvallho». 
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Coimbra 
Rua de Tinge 
Rodilhas 

Antonio de 
Souza  

malgeiro Testemunha  
 

«[…] morador nas mesmas cazas 
declaradas neste instromento […]»  

9 10/11/1700 Coimbra 
Não 
especificado 

Francisco 
Ferreira  

oleiro Procuração Interveniente 
 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º155;  fls.35v-
36 

«e sua molher Comba de Payva» 

10 10/12/1700 Coimbra 
Não 
especificado 
 

João 
Duarte  

official de pintor de 
louça 

Procuração Interveniente 
Constituinte 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º155;  fls.57v-
58 
 

«[…] e sua irmã Ignacia Duarte, ambos 
solteiros e filhos que ficarão de Manoel 
Antunes Semide e de sua molher Isabel 
Duarte […]». 
«Procuração que fazem João Duarte 
oficial de pintor de louça e sua irmã 
Ignacia moradores nesta cidade» 
«[…]constetuhiao poseu certo e em todo 
bastante procurador[…]a seu tio João 
Duarte mestre de tendas de louça branca 
morador nesta cidade[…]para que elle e 
seus sobestabellecidos e cada hum de 
per si e in solidum, em nome deles 
constetuhintes possam cobrar e 
arrecadar e a sua mãos haver toda a 
direita parte que a eles constetuhintes 
pertense de seus avos João Gonçalves e 
Maria Duarte moradores que foram no 
lugar do Carvalhal de Leborins termo da 
villa de PennaCova[…]» 

João 
Duarte  

mestre de tendas de 
louça branca 

Interveniente 
Procurador 

«tio de João Duarte e Isabel Duarte»  

Miguel 
Simoins  

oleiro Testemunha «assina a rogo de Isabel Duarte» 

Andre 
Rodrigues 

pintor de Lousa Testemunha  



Antonio 
Gomes  

oleiro Testemunha 

11 22/02/1701 Coimbra 
Não 
especificado 
 

Marcos 
Martins  

mestre de tendas de 
lousa branca 

Contrato de 
dinheiro 

Interveniente 
 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º155;  fls.93v-
94v 

«[…] emprestou (25 000 reis a juro de 
sinco por cento) a seu irmão Miguel 
Martins e a sua mulher Maria João 
moradores no lugar de Canellas termo 
da Villa de Aveiro […]». 

Manoel 
Pereira  

pintor de louça Testemunha _ 

12 20/03/1701 Leiria 
Bairro de S. 
Estevão 

Jacinto de 
Quadros  

oleiro  
da  

cidade de Leiria 

Contrato 
de fornecimento 

de azulejos e 
telhões para a Sé 

de Coimbra  
(torre velha) 

Interveniente 
 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º150; fls.93v-
94v 

«Contrato que entre si fizerao João 
Rodrigues de Almeida marceneiro desta 
cidade com Jacinto de Quadros oleiro da 
cidade de Leiria sobre outo milheiros de 
azuleio» 
«[…] nesta cidade de Coimbra e casas 
de mim tabeliam ahi parecerão presentes 
João Rodrigues de Almeida oficial de 
marcineyro morador nesta cidade e seu 
companheiro João Carvalho Ferreira 
morador em o subúrbio de Cellas 
extramuros desta cidade pessoas que 
bem reconheço estando ahi também 
presente Jacinto de Quadros oficial de 
oleiro morador em a cidade de Laria e 
bairro de S. Estevão pessoa reconhecida 
das testemunhas ao diante nomeadas e 
no fim desta nota asinadas e por elle me 
foi dito perante mim e das testemunhas 
que elle estava contratado e determinado 
com os ditos João Rodrigues de Almeida 
e com seu companheiro João Carvalho 
Ferreira para efeito de lhes fazer outo 
milheiros de azulejo a metade branco e a 
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outra ametade azul cendo tudo bom e de 
receber de boas tintas como huns velhos 
que sairão da torre velha da Seé que se 
lhe mostrarão para cuja obra hão de 
servir estes que de presente ha de fazer 
os quais outo milheiros de azulejos como 
o dito fiqua se obriga a tudo fazer e 
entregar bem e de receber posto a sua 
custa e risco e contado em a dita torre da 
See desta cidade por presso e quantia o 
milheiro a dezaseis mil reis que emporta 
em os ditos outo miheiros de azulejo em 
cento e vinte e outo mil reis e se 
obrigava mais elle o dito Jacinto de 
Quadros a fazer cento e vinte tilhois 
verdes bons e de receber de 
comprimento e medida dos que tiverem o 
curucheo da Sé desta cidade que agora 
tem de presente o que tudo se obrigava 
a fazer outrosim em presso de des mil 
reis os coais poria também a sua custa e 
despeza o que tudo se obrigava a dar 
feito os outo milheiros de azulejo como 
os ditos tilhois athe o fim do mês de 
Julho deste presente anno de mil 
cetecentos e hum annos e faltando com 
a dita obra correrao todas as perdas e 
damnos que a dita obra da torre tiver por 
falta do dito azulejo e tilhois para cujo 
comprimento dise que obrigava sua 
pessoas e todos os seus bens movens e 
de raiz havidos e por haver e a 
responder por todo o conteúdo neste 



instromento nesta cidade de Coimbra 
perante as justisas della […]». 

13 18/04/1701 Coimbra 
Rua da Gala 

Manoel 
Marques 

Vinte 
Annos de 
appellido  

mestre de tendas de 
louça branca 

Contrato de 
arrendamento 

Interveniente 
 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º156; fls.19v-
21 

«Arendamento de humas tendas de 
olaria branca por tempo de seis anos em 
preço em cada hum deles de 25 mil reis 
 
«[…]pareseram presentes Manuel 
Marques vinte anos de apelido e Marcos 
Marins ambos mestres de tendas de 
louça branca e moradores nesta dita 
cidade[…] e logo pelo ditto Manuel 
Marques vonte anos foi dito a mim[…] 
que ele tinha e pessohia nesta ditta 
cidade na Rua da Gualla humas tendas 
de lousa branca com suas cazas e 
estava contratado com o ditto Marcos 
Martins para o effeito de lhes arendar e 
dar por arendamento por tempo de seis 
anos cumpridos e acabados os quais 
seis annos deste arendamento ham de 
comessar a ter o principio por dia de 
Sam Joam Baptista este primeiro que 
vier deste prezente anno de mil e 
setecentos e hum e ham de acabar e ter 
seu fim por outro tal dia dos annos que 
embora viram do anno de mil setecentos 
e sete [...] com condição que neste 
arrendamento não entram os aparelhos 
das ditas tendas, mas que sam somente 
o moinho que tem as ditas tendas para 
moer o vidro e azul, porquanto os mais 
aparelhos de rodas e taboado e ferragem 
tem vendido ao ditto Marcos Martins[…] 

Coimbra 
Rua da Gala 

Marcos 
Martins 

mestre de tendas de 
louça branca 

Interveniente 
(rendeiro) 

Coimbra 
Não 
especificado 

Joseph 
Cardoso  

oleiro de louça branca Testemunha 
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[assinado, a rogo da outorgante] Manoel 
Dias Fagundes 
[de cruz] Marcos Martins 
[assinado] Manuel Marques 
[assinado] Pascoal da Costa 
[assinado] Joseph Cardoso 
[assinado] Pedro Gomes» 

14 20/04/1701 Coimbra 
Não 
especificado 

Agostinho 
de Paiva  

oleiro Procuração Interveniente 
(constituinte) 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º156; fls.21-22 

«[…]pareceo presente Agostinho de 
Payva oleiro e morador nesta dita cidade 
que reconheço ser o proprio pello qual 
foy dito a mim tabaliam[…]que elle[…] 
constituhia por seu certo e em tudo 
bastante procurador[…]Manuel Ferreira 
Tavares agente de cauzas na cidade do 
Porto[…]para que elle[…]possa procurar 
requerer alegar e defender todo o seu 
direito e em todas suas cauzas negocios 
e demandas e crimes movidos e por 
mover em que elle constituhinte for parte 
autor ou reo, e se tratem em quaisquer 
juízos e tribunaes deste reino[…]e em 
especial em huma cauza civil que ai por 
appellacam do juízo geral desta dita 
cidade para a Relação do Porto em que 
ele constituhinte he appellado e 
appellante Francisco Ribeiro da Sylva 
mercador desta dita cidade[…]» 

15 10/05/1701 Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel 
Marques  

mestre de tendas de 
lousa branca 

Perdão  Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º156; fls.39-
39v 

_ 

16 06/06/1701 Coimbra 
Não 

Manoel 
Marques  

oleiro Procuração Interveniente 
 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

_ 
 



especificado N.º156 fls.56-
56v 

17 15/06/1701 Coimbra 
Rua de João 
Cabreira 

Antonio 
Francisco  

oleiro Contrato 
de 

compra 

Interveniente 
(comprador)  

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º156; fls.58-
59v 

«Compra de humas cazas de sobrado no 
fundo da Rua de João Cabreira que fez 
Antonio Francisco oleiro 
«[…]pareceram presente Domingos João 
e seu filho Antonio da Sylva oleiros 
moradores nesta dita cidade[…] pelos 
quais foy dito a mim taballião em 
presença das testemunhas ao diante 
nomeadas e no fim desta nota assinadas  
que elles tinham e possohiam nesta dita 
cidade no fundo da Rua de João 
Cabreira humas casas de hum sobrado 
com suas logeas que partem de huma 
banda com cazas dos herdeiros de João 
das Neves e da outra com herdeiros de 
Manoel Andre as quaes cazas estavão 
obriguadas a vinte mil reis que devia aos 
relligiosos do Collegio de São Pedro 
desta cidade por huma escriptura a juro 
de seis o quarto e feita em dezassete de 
Janeiro do ano de mil seiscentos e 
settenta e seis na notta do tabelliaão 
Francisco da Fonsequa, e assim e da 
maneira que as ditas cazas lhes 
pertensião e as possohiam hora estavao 
contratados com António Francisco oleiro 
desta dita cidade que prezente estava 
para efeito de lhas venderem como com 
effeiro por este publico instromento 
loguovirao vendiao para elle e seus 
herdeiros e isto pelo ditto preço e quantia 

Domingos 
João  

oleiro Interveniente  
(vendedor) 

Antonio da 
Sylva 

oleiro 
«filho de Domingos 

João » 

Interveniente  
(vendedor) 
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dos ditos vinte mil reis em dinheiro de 
contar […] 
[de cruz] António da Silva 
[de cruz] Domingos João 
[assinado] António Francisco 
[assinado] Simão da Silva (alfaiate) 
[assinado] Lourenço da Silva (alfaiate)». 

18 17/06/1701 Coimbra 
Rua de João 
Cabbreira 

Antonio 
Francisco 

 

oleiro 
 

Obrigação e 
confissão de 

dívida 

Interveniente 
– confessor 
da dívida 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º156; fls. 59v-
61 

«Obrigação que fez António Francisco 
oleiro desta cidade aos relligiosos do 
Collegio de São Pedro da mesma» 
«[…] apresentava por seu fiador e 
principal paguador o seu filho Gaspar 
Mendes oleiro que sendo prezente que 
reconheço ser o próprio por elle foi ditto 

Coimbra 
Rua da 
Amoreira 

Gaspar 
Mendes 

(seu filho) 

oleiro 
 

fiador 



(Arnado) Manuel de 
Paiva 

oleiro  citado perante as mesmas testemunhas que 
elle fiava ao ditto seu apy em toda ac dita 
quantia e juros e como seu fiador se 
obrigava a por elle tudo paguar para o 
que disse obrigava sua pessoa e todos 
os seus bens moveis e de raiz havidos e 
por haver e em especial os bens de raiz 
seguintes a saber huma morada de 
cazas nesta dita cidade na Rua da 
Moreira que partem com cazas de 
Manuel de Payva oleiro e eram suas 
livres e dezembraguadas e sem as ter 
obriguadas a pessoa alguma[…] 
[…] por estarem a portaria do diito 
Collegio Isabel Mendes molher do ditto 
Antonio Francisco e Maria Jorge molher 
do ditto Gaspar Mendes[…] 
[assinado] Frei Joseph do Espírito Santo 
(reitor) 
[assinado] Frei João Baptista (Padre 
Discretto) 
[assinado] Frei João do Deserto (Padre 
Discretto) 
[assinado] António Francisco 
[assinado] Gaspar Mendes 
[assinado, a rogo das outorgantes] 
Lourenço da Silva 
[de cruz] João Rodrigues (criado do 
colégio) 
[de cruz] Francisco Vaz (cozinheiro do 
colegio) 

19 09/07/1701 Coimbra 
Não 

Joseph 
Gomes  

oleiro Procuração Interveniente  Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

«viúvo» 
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especificado Jorge 
Marques  

oleiro Interveniente  N.º156;  fls.65v-
66v 

«e sua molher Luiza de Almeyda» 
 

Salvador 
Marques  

oleiro Interveniente  «e sua molher Anna Simoins» 
 

Manuel 
Marques 

vinte annos 

oleiro Citado «Procuração que fazem Jozeph Gomes 
viúvo e Jorge Marques e sua molher 
Luiza de Almeida e Salvador Marques e 
sua molher Anna Simois e sua Maria 
Marques solteira todos desta cidade» 
«[…]constituhiaõ por e em tudo bastante 
procurador […] a Domingos Rodrigues 
Bacalhau alfayate e morador nesta dita 
cidade[…]em nome deles constituhintes 
possam procurar requerer e alegar e 
defender todo o seu direiro e justiça em 
huma cauza cível qual por apelação para 
a Rellação da cidade do Porto[…] em 
que eles constituhintes sam autores 
appelados e reo appellante Manoel 
Marques vinte anos outrosim oleiro desta 
dita cidade de Coimbra[…]» 

Inácio da 
Costa 

pintor de louça Testemunha 

20 01/08/1701 Coimbra 
Não 
especificado 

João 
Duarte  

mestre de tendas de 
louça branca 

Procuração Interveniente  Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º156;  
 fls.77v-78v 

«e sua mulher Victoria Moreira» 

João 
Rodrigues 

pintor de louça Interveniente  «e sua mulher Maria Duarte» 

Domingos 
Duarte  

oleiro Interveniente   «e sua mulher Maria de Payva» 

Miguel 
Simoins  

pintor de louça Testemunha _ 

Andre 
Rodrigues 

pintor de louça Testemunha 

21 05/08/1701 Coimbra 
Rua da Gala 

Domingos 
da Cruz  

oleiro Contrato 
de 

Interveniente 
– comprador 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

«Compra de humas cazas que fez 
Domingos da Crus oleiro ao Reverendo 



compra  N.º156; fls.80-
81v 

Padre Frey Bento de Souza Vigario do 
Furadouro 
«[…] pelo dito  Reverendo Padre Frey 
Bento de Souza foi ditto a mim tabeliam 
[…] que elle tinha e possuhia nesta dita 
cidade na rua da Galla humas cazas de 
dous sobrados com suas logeas que de 
huma banda partem com cazas de 
Antonio da Crus e da outra com casas de 
Manuel João pedreiro e partiao mais por 
suas devidas e verdadeiras confrontaçois 
assim e da maneira que as ditas cazas 
lhe pertensiao e as possohia hora estava 
contratado com o ditto Domingos da 
Crus para efeito de lhas vender […]loguo 
disse vendia para elle e seus herdeiros e 
isto em preço e quantia loguo certa e 
detereminada de sessenta mil reis em 
dinheiro contado […]». 

22 05/08/1701 Coimbra 
Rua da Gala 
Terreiro das 
Olarias 

Domingos 
da Cruz  

oleiro Contrato de 
dinheiro 

Interveniente 
– devedor  

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º156;  fls.82-
83 

«Contracto de sessenta mil reis a juro de 
seis e quarto que deve a Reverendo Frey 
Bento de Souza Vigario da Igreja de 
Furadouro Domingos da Cruz oleiro e a 
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Terreiro das 
Olarias 

Manuel 
Rodrigues 

oleiro citado sua molher Maria Carvalha desta cidade 
[…] e loguo pelos ditos Domingos da 
Cruz e sua mulher Maria Carvalha foi 
ditto […] que eles estavao contratados 
com o ditto Reverendo Padre Frei bento 
de Souza para effeito de lhe haver de 
emprestar para certo negocio que lhes 
convinha fazer sessenta mil reis a juro de 
seis e quarto como com effeito deste 
publico instrumento logo emprestou todo 
em dinheiro[…] 
Obrigavao elle sua pessoa e ambos 
todos os seus bens moveins e de raiz 
havidos e por haver e em especial os 
bens de raiz seguintes a saber humas 
casas de sobrado que tem no terreiro 
das olarias desta mesma cidade que 
partem de huma banda com Anna 
Correia viuva e da outra com Manuel 
Roiz (Rodrigues) oleiro de louça 
vermelha ambos desta cidade e assim 
mais humas cazas que eram na Rua da 
Galla desta mesma cidade que partem 
de huma banda com Antonio da Crus e 
da outra com Manuel João Pedreiro 
[…]». 

23 12/09/1701 Coimbra 
Rua de João 
Cabreira 

Manuel da 
Cruz  

pintor de louça Contrato de 
arrendamento 

Interveniente 
– 

proprietário 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º157; fls.14v-
16 

«Arrendamento que fazem Manoel da 
Crus e Antónia da Crus vuiva que ficou 
de Antonio Simoins de humas tendas de 
louça a Manoel Roiz (Rodrigues) todos 
desta cidade» 
«[…] pareceram presentes Manoel da 

Manoel 
Rodrigues  

oleiro de louça vidrada Interveniente 
– 

arrendatário 



Luís 
Rodrigues 

oleiro de louça vidrada testemunha Crus pintor de louça e Antonia da Crus 
viuva que ficou de Antonio Simois 
moradores nesta dita cidade estando 
outrosy presente Manoel Rodrigues 
oleiro de louça vidrada e morador na 
mesma cidade […] e loguo pelo ditto 
Manuel da Crus e pella dita Antonia da 
Crus foi ditto […]que eles tinham e 
possuhião nesta dita cidade no fundo da 
Rua do João Cabreira humas tendas de 
que embora louça branca e assim e da 
maneira que as ditas tendas lhe 
pertensião estavão contratados com o 
dito Manoel Rodrigues para o effeito de 
lhas arrendarem por arendamemto por 
tempo de tres annos e nove mezes os 
quais havião de cumessar de correr da 
feitura deste deante e ham de acabar e 
ter seu fim por véspera de dia de São 
João Baptista dos annos que embora 
viram do anno de mil setecentos e sinco 
da maneira que hão de ser tres annos e 
noves mezes e isto em preço e quantia 
em cada hum dos ditos tres annos de  
des mil reis em dinheiro de contado […]» 

António 
Jorge 

oleiro de loiça vidrada testemunha 

24 11/10/1701 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Fernandes  

pintor de louça Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º157; fls.30-
31v 

_ 
 
 

25 12/07/1702 Coimbra 
Rua da Moeda 

Manoel 
Dias  

oleiro Contrato de 
dinheiro 

 

Interveniente 
– devedor  

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; N.º 
45;  fls.130v-132 

«Contrato de 50 mil reis que deu a juro 
de seis e quarto por cento Maria da 
Asumpção veuva moradora nesta cidade 



AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801) 
Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia. 

□□□ 

27 

Manuel 
Simois o 

naris 

antigo proprietário das 
tendas de oleiro 

 Citado   
 

a Manoel Dias oleiro e sua mulher 
Joanna Pinta moradores nesta mesma 
cidade 
«[…] nesta cidade de Coimbra e Rua das 
Sollas e nas cazas de morada de Maria 
da Asumpção veuva aonde eu taballiam 
vim chamado ahi estava ella prezente e 
outrosi estava também prezentes Manoel 
Dias oleiro e sua molher Joanna Pinta 
moradores nesta cidade pessoas a que 
reconheço, e loguo pella dita Maria da 

Manoel 
Luis 

Henriques 

proprietário de  
tendas de oleiro 

vizinhas 

Citado   

Antonia da 
Cruz a 
baboza 

proprietário de  
tendas de oleiro 

vizinhas  

Citado  

Domingos 
Crus 

oleiro fiador 



Manuel 
Rodrigues 

oleiro  citado Asumpção me foi dito em prezenssa das 
testemunhas ao diante nomeadas e no 
fim desta nota asinadas que os 
sobreditos Manoel Dias e sua molher 
Joanna Pinta que prezentes estavão lhe 
pedião emprestados sincoenta mil reis a 
rezão de juro de seis e quarto porcento 
por tempo de hum anno que lhe eram 
neçessarios para a compra de humas 
tendas de oleiro que forão de Manuel 
Simois o naris e que ella assim queria 
emprestar a dita quantia de sincoenta mil 
reia a rezão de juro de seis e quato por 
çento prllo dito tempo de hum anno […] 
para o que disserao obrigavao elle 
Manoel Dias sua pessoa e ambos todos 
seus bens moveis e de raiz havidos e por 
haver e em especial as ditas tendas de 
oleiro para cujo pagamento do preço 
dellas eram estes simcoenta mil reis e 
lhe forao rematadas em praça publica e 
tinhao paguo a çiza do preço dellas as 
quais estam çitas no fundo da Rua da 
Moeda que partem de huma banda com 
tendas de Manoel Luis Henriques e da 
outra banda com tendas de Antonia da 
Cruz a baboza ambos desta cidade […]» 
E loguo por estarem presentes Domigos 
da Cruz oleiro e sua molher Maria 
Carvalha moradores nesta cidade 
pessoas que reconheço por eles me foi 
dito em presença das mesmas 
testemunhas que eles de suas livres 
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vontades sem constrangimento de 
pessoa alguma ficavao como em effeito 
por este publico instromento loguo fiarao 
aos ditos devedores em toda a dita 
quantia de sincoenta mil reis e seos juros 
por todo o tempo anno ou anos 
emquanto senão distratar e por eles se 
obrigavao a tudo pagar a credora ou a 
quem seu poder tiver como seus fiadores 
e principais pagadores para o que 
deserao obrigarse elle Domingos da 
Crus sua pessoa e ambos todos os seus 
bens moveis e de raiz havidos e por 
haver e em espicial os de raiz seguintes 
a saber humas cazas que tem na Rua da 
moeda que partem de huma banda com 
Anna Correia e da outra com cazas de 
Manuel Rodrigues oleiro[…]» 



26 28/09/1702 Coimbra 
Rua de 
Tingerodilhas 

Antonia 
Francisca 
(viúva que 
ficou de 
Jorge 

Fernandes) 

_ Contrato de 
arrendamento 

Interveniente 
– 

proprietário 
 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º158;  fls.81-
82 

«Arrendamento que fez Antonia 
Francisca viúva que ficou de Jorge 
Fernandes das suas tendas de louça 
branca por tempo de três anos a Ignacio 
da Costa» 
«[…] e logo por ella dita Antónia 
Francisca foi dito a mim taballiam […] 
que ella tinha e possohia nesta dita 
cidade humas tendas de louça branca no 
fundo da Rua de Tinge Rodilhas e asim e 
da maneira que lhe pertensião hora 
estava contratada com o dito Ignacio da 
Costa para efeito de lhas arrendar e dar 
de arendamento por tempo de três anos 
compridos e acabados e mais não e isto 
em preço e quantia loguo certa e 
determinada de quinze mil reis em 
dinheiro de contado das meadas de 
prata correntes neste Reyno […]» 

Ignacio da 
Costa  

pintor de louça  Interveniente 
– 

arrendatário 

27 16/05/1703 Coimbra 
Não 
especificado 

Domingos 
Carvalho  

oleiro Procuração Citado   
 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º180;  fls.115-
115v 

«sua mulher Thereza de Jesus 
(Interveniente)» 

28 08/08/1703 Coimbra 
Não 
especificado 

Paullo 
Martins  

offeceal de oleiro Procuração Interveniente  
 
 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.4; 

N.º183;  fls.44-
44v 

«Procuração que fez Paullo Martins 
offeceal de oleiro e morador nesta cidade 
a sua sogra Anna Gomes de Cazal de 
Maria 
[…] nesta cidade de Coimbra e pouzadas 
de mim taballiam pareseo presente 
Paullo Martins official de oleiro natural 
que disse ser de Santa Comba Dam e 
assistente nesta dita cidade em caza de 
Maria Carvalha oleira […] 

Maria 
Carvalha 

oleira Citada 

Joseph 
Rodrigues  

pintor de louça Testemunha 

Antonio de 
Souza  

oleiro Testemunha 
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[…] constetuhia por sua certa e em todo 
bastante procuradora […] a sua sogra 
Anna  Gomes veuva que fiquou de 
Manoel Gomes moradora em Cazal 
Maria concelho do Couto do Mosteiro 
termo da Comarca de Vizeu […]» 

29 04/12/1703 Coimbra 
Não 
especificado 

Marcos 
Martins  

mestre de tenda de 
oleiro 

Procuração Interveniente  
 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 
N.º47;  fls.46-

46v 

«a sua mulher Magdalena Francisca» 

Thomaz 
Francisco  

oleiro Testemunha _ 

Antonio 
Fernandes 

oleiro Testemunha 

30 22/12/1703 Coimbra 
Terreiro das 
Olarias 

Augustinho 
de Payva  

oleiro Contrato de 
Compra 

Interveniente 
– comprador 

 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º181;  fls.51v-
53v 

«Compra que fez Augostinho de Payva 
oleiro de humas cazas no terreyro das 
olarias 
[…] pareceo prezente Manoel Fernandes 
morador no luguar de Villa Verde termo 
da cidade de Leyria pello qual em foy 
apresentado hum instromento de 
procuração publica feito em os treze dias 
do mês de Dezembro do anno de mil 
setecentos e hum na notta de Antonio da 
Crus de Gusmão taballião de nottas na 
Villa de Pombal pella qual procuração 
constava que Joanna de Goes Guterres 
viúva que ficou de Manoel Ferreira Cirne 
moradora no luguar dos Claros termo da 
cidade de Leiria constituhia elle Manoel 
Fernandes seu bastante procurador para 
todas suas causas negócios e demandas 
e para que possa vender troquar e aluar 
e escambar e arendar e aforar todos os 
seus bens rendas e fazendas como tudo 

Joseph 
Gomes 

oleiro Citado 



mais larguamente constava do ditto 
instrumento de procuração que tornou a 
levar o ditto Manoel Fernandes por lhe 
ser necessário para mais negócios […] 
pello ditto Manoel Fernandes foy ditto a 
mim taballião perante as testemunhas 
deste instromento […] que entre os mais 
bens de raiz que a dita sua constituhinte 
Joanna de Goes Cuterres tinha e lhe 
pertencião  bem assim de huma morada 
de cazas de dous sobrados que estam 
nesta dita cidade no terreyro das olarias 
as quais paguam de foro todos os annos 
huma galinha ao Real Convento de 
Santa Cruz desta dita cidade e partem 
do poente com Joseph Gomes oleiro, e 
do nascente e norte com Rua e Terreiro 
e do sul com Manoel Simoins Cortica 
desta dita cidade e assim e da maneira 
que as dittas cazas pertencião a dita 
Joanna de Goes Cuterres com todas 
suas entradas serventias e logradouros 
hora estava contratada com Augostinho 
de Payva oleiro que prezente estava e 
morador nesta dita cidade para o effeito 
de lhas vender como sam e feito por este 
publico instromento loguo disse vendia 
para elle e sua mulher e filhos e isto em 
preço e quantia  loguo certa e 
determinada de settenta e dous mil reis 
de dinheiro de contado […]» 

31 03/01/1704 Coimbra 
Terreiro das 

Antonio 
Rodrigues 

oleiro de vermelho Contrato de 
Compra 

Interveniente 
– comprador 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.4; 

«Compra de humas cazas que comprou 
Antonio Rodrigues desta cidade sitas em 
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Olarias  N.º19; fls.65v-67 o Terreiro das Olarias della a Joseph 
Marques o Velho solicitador do Santo 
Offício e morador na mesma 
«[…] elle dito Joseph Marques o Velho 
ahi estava presente e bem asi sua 
molher Francisca de Asumpção [...] e por 
elle dito Joseph Marques e sua molher e 
por cada hum deles me foi dito […] que 
eles entreoutros mais bens de rahis 
tinhao e pusuhiao e deles andavao de 
pose bem assim herao humas cazas 
sitas no terreiro  das olarias desta cidade 
as quais cazas partiao de huma banda 
com cazas de Francisco Ribeiro 
mercador e morador nesta dita cidade e 
da outra partem com pardieiros […] 
e que de prezente de suas próprias livres 
vontades estavao ajustados e havidos de 
acordo com Antonio Rodrigues oleiro de 
vermelho morador em esta mesma 
cidade que presente estava pera o effeito 
de lhe venderem as ditas casas com 
todas as suas pertensas serventias e 
logradouros […] em preço e quantia 
loguo serta e determinada de trinta mil 
reis […]» 

32 07/01/1704 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Rodrigues  

oleiro Instrumento de 
Posse  

Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.4; 
N.º19;  fls.69 

«Posse dada ao Instromento de compra 
das casas que comprou Antonio 
Rodrigues oleiro desta cidade que vai 
lançado nesta nota […]»  

Coimbra 
Terreiro das 
Olarias 

Antonio 
Jorge  

oleiro  Testemunha  
 

«morador neste terreiro das Olarias» 

_ 



Coimbra 
Não 
especificado 

Jorge 
Fernandes  

oleiro de branco Testemunha 

33 10/02/1704 Coimbra 
Não 
especificado 

Jorge 
Marques  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.4; 

N.º183;  
fls.142v-143v 

_ 

João 
Fernandes 
Canastreiro  

oleiro Testemunha 

34 15/05/1705 Coimbra 
Rua da 
Amoreira 

Maria 
Francisca  

oleira Testamento Interveniente 
– herdeira 

 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º182;  fls.43-
44 

«Testamento que faz Izabel Ferreira do 
Burgo de Santa Clara e de prezente 
asistente e moradora digo asistente [sic] 
em casa de Maria Francisca moradora 
na Cidade de Coimbra digo [sic] do 
burgo de Cellas donde foi moradora 
 […] nesta cidade de Coimbra e cazas de 
morada de Maria Francisca oleira 
moradora na Rua da Amoreira donde 
estava presente deitada em huma cama 
Isabel Ferreira em caza da dita Maria 
Francisca oleira, pessoa que eu tabelião 
reconheço doente da doença que Deos 
Nosso Senhor foi servido dar lhe mas 
porem em todo seu juízo perfeitto e 
entendimento que o mesmo Senhor lhe 
deu […] 
[…] deixo mais a minha cunhada Maria 
Francisca quatro mil reis os quaes se lhe 
pagarão dos bens que deixo […]» 

Coimbra 
Não 
especificado 

Jorge 
Fernandes 

 

oleiro Testemunha 

35 14/07/1705 Coimbra 
Rua de 
Tingerodilhas 

Cristovão 
Francisco † 

oleiro Dote Citado 
 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º154;  fls.42v-
43v 

«Dote que faz Ana Francisca viúva desta 
cidade de humas casas de tendas nas 
olarias a sua filha escolastica de São 
Bento casada com Bentos dos Santos 
moradores nesta cidade 

Miguel 
Antunes † 

_ Citado 

Coimbra Manuel _ Citado 
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Não 
especificado 

Francisco    
«[…] ali pareceo presente Anat Francisca 
viúva que ficou de Cristovao Francisco 
oleiro desta cidade pessoa que 
reconheço e por ella foi dito […] que ella 
pelo muito que desjava e deseja a sua 
filha Escolastica de São Bento casada 
com Bento dos Santos […] dava e 
dotava a dita sua filha e genro humas 
casas de olarias que tem e pessue nesta 
cidade citas no fundo da Rua de 
Tingerodilhas da pontinha para baixo 
aonde chamão a Madalena que partem 
de huma banda com tendas dos erdeiros 
de Miguel Antunes e pelas mais com 
quem por direiro deva de partir […] 
porquanto ella dotadora dera a sua filha 
Maria da Nazare casada com Manuel 
Francisco seu genro outras casas de 
olarias de que estão possuidores […]» 

36 17/08/1705 Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel 
Dias  

oleiro Distrato de 
Dinheiro 

Interveniente 
– devedor 

 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 
N.º50;  fls.n.l. 

«Distrato de 50 000 reis e seus juros que 
distratou Manoel Dias oleiro morador 
nesta cidade de Coimbra com Antonio 
Lopes mercador da mesma» 
«e a sua molher Joanna Pinta» 
«[…] e nas cazas de Antonio Lopes de 
Sequeira aonde eu tabaliam vim 
chamado e ahy estava elle prezente, 
pessoa que bem conheço e por elle me 
foi dito, em presença das testemunhas 
ao diante nomiadas e no fim desta nota 
asignadas que sua mulher Maria da 
Assumpção antes de com elle celebrar o 



estado matrimonial havia  dado a juro 
sincoenta mil reis em dinheiro a Manoel 
Dias oleiro e a sua molher Joanna Pinta 
desta dita cidade a rezão de seis e 
quarto por cento e por que o dito dividor 
os quer distratar assi o próprio como 
também o juro que lhe estiver devendo 
desde o dia que se fes a escreptura que 
foi feita em o livro que começou a servir 
em outo de Dezembro de setecentos e 
hum e findou em os quatorze de Agosto 
de Setecentos e dous e está a folhas 
cento e trinta verso do ditto livro feito por 
Simão da Silva […]» 

37 04/06/1706 Coimbra 
Terreiro das 
Olarias 

Agostinho 
de Paiva  

oleiro Recibo e 
Contrato de 
Compra e 
ratificação 

Interveniente 
– comprador 

 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º51; fls.103-
108v 

«Compra e ratificação que fez Joseph da 
Cunha Bernardes [estudante na 
Universidade, natural da cidade de 
Leiria] como procurador de Joanna de 
Goes Guterres [viúva que ficou de 
Manoel Ferreira Sirne] do lugar dos 
Claros termo da cidade de Leiria» 
«[…] recebi da mão de Agostinho de 
Paiva oleiro da cidade de Coimbra 
dezouto mil reis em dinheiro de contado 
perante as testemunhas abaixo asinadas 
que estava devendo a ditta minha 
constetuinte procedidas dos alugueres 
das cazas que ella tem no terreiro das 
olarias e em que o sobredito mora cuja 
quantia recebi he dos alugueres de três 
annos são vencidos pello Natal que há 
de vir deste anno de setecentos e três 
[…]»;  
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Lugar dos 
Claros termo 
da cidade de 
Leiria   
 
Terreiro das 
Olarias 

Joanna de 
Goes 

Guterres 

proprietária Interveniente «[…] que entre os mais bens de raiz que 
a ditta sua constituinte Joanna de Gois 
Guterres tinha e lhe pertençião bem 
assim era huma morada de cazas de 
dous sobrados que estão nesta dita 
cidade no terreiro das olarias as quais 
pagão de foro todos os annos huma 
galinha ao Real Convento de Santa Cruz 
desta ditta cidade […] e assim e da 
maneira que as ditas cazas pertençião à 
ditta Joanna de Goes Guterres com 
todas suas entradas serventias e 
logradouros ora estava contratado com 
Agostinho de Paiva oleiro que prezente 
estava e morador nesta dita cidade para 
effeito de lhas vender como com effeito 
por este publico instrumento logo disse 
vendia para elle e sua molher e filhos, e 
isto em preço e quantia logo certa e 
determinada de setenta e dous mil reis 
em dinheiro de contado […]» 

Coimbra 
Terreiro das 
Olarias 

Joseph 
Gomes  

oleiro Citado 
 

«[…] e partem do poente com Joseph 
Gomes oleiro, e do nascente e norte com 
rua e terreiro, e do sul com Manoel 
Simoins Cortissa […]»  

38 17/10/1707 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Contrato de 
Dinheiro 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º184; fls.27v-
29 

_ 

Hyeronimo 
de Paiva  

oleiro Testemunha 

39 22/10/1707 Coimbra 
Não 
especificado 

Jorge 
Francisco  

oleiro Testamento Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º157; fls.69v-
71 

_ 



40 16/12/1707 Coimbra 
Não 
especificado 

João 
Fernandes  

mestre de tendas de 
oleiro 

Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º184; fls.82-83 

_ 
 

41 20/12/1707 Coimbra 
Não 
especificado 

Marcos 
Martins  

mestre de tendas de 
oleiro 

Contrato de 
Dinheiro 

Interveniente 
– emprestou 

dinheiro 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º184; fls. 83-
84 

«Contrato e Obrigação de divida de 15 
mil reis a rezão de juro de seis e quarto 
percento que fizerão Antonio Couseiro e 
sua mulher Angella Simoins do lugar do 
pereiro de baixo termo da Villa de 
Pennacova»  
«[…]parecerão presentes Antonio 
Couseiro e sua mulher Angella Simoins 
moradores em o lugar do Pereiro de 
baixo termo da villa de Pennacova […] e 
por elles me foi ditto […] que elles eram 
devedores a Marcos Martins mestre de 
tendas de oleiro morador nesta mesma 
cidade de quinze mil reis que elle lhe 
havia emprestado para pagarem huma 
divida as relligiosas do Convento de 
Santa Anna […]» 

Thomas 
Francisco  

pintor de loussa Testemunha 

Antonio 
Fernandes  

oleiro Testemunha 

Ignacio da 
Costa 

oleiro Testemunha 

42 24/12/1707 Coimbra 
Rua da Gala 

Francisco 
Marques  

Proprietário de tendas 
de olaria 

Doação Interveniente 
– doador 

 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º184; fls.85-
86v 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º185; fls.25v-
27 

«Doação que fez Francisco Marques 
solteiro filho que ficou de Manuel 
Maques o vinte anos desta cidade a suas 
primas Luíza e Josepha filhas de 
Paschoal da Costa Alfaiate 
«[…] nesta cidade de Coimbra e rua de 
Coruche della e nas casas de morada do 
Doutor Manuel dos Reis lente de 
medeçina na Universidade desta mesma 
cidade aonde eu taballiam vim presente 
ahi estava presente Francisco Marques 
solteiro mayor de catorze annos filho que 
ficou de Manoel Marques e de sua 
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mulher Anna de Sousa moradores que 
forao nesta mesma cidade, e elle  ao 
presente assistente em a cidade de 
Lisboa, e bem assim estavao presentes 
Paschoal da Costa pai do dito Doutor 
Manuel dos Reis e thio por afenidade 
delle ditto Francisco Marques, e bem 
assim Luiza e Josepha ambas mayores 
de doze anos filhas do ditto Paschoal da 
Costa e primas direitas delle dito 
Francisco Marques […] e logo pello ditto 
Francisco Marques foi ditto […] que elle 
fazia jornada para a cidade de Lisboa, e 
dahi determinava fazello para o Brasil, e 
por que devia muitas obrigaçois ao dito 
seu thio e a sua mulher sua thia, e as 
dittas suas primas Luiza e Josepha pelas 
muitas boas obras que delles havia 
recebido e os achar sempre e a sua caza 
para em essa se recolher, e movido 
destas e de não ter herdeiros alguns 
forçados nem irmãos ou irmans doava e 
dotava como com effeito por este publico 
instromento doou e dotou ás dittas duas 
primas Luiza e Josepha os bens que tem 
que sam humas tendas de olaria citas 
em esta cidade em a rua da galla como 
também humas cazas em a mesma rua 
defronte das mesmas tendas que partem 
com suas verdadeiras 
comfrontassois[…]» 
 
A estas propriedades associa-se o 



seguinte documento: 
«Contrato de redução de foro que fez 
Paschoal da Costa Alfaiate como tutor de 
seu sobrinho com o tutor e curador dos 
orphãos de Antonio de Magalhães desta 
cidade» datada de 5 de Janeiro de 1708 
– fls.25v-27 - «[…] nesta cidade de 
Coimbra junto ao Arco da Portage e nas 
casas de morada de Antonio de 
Magalhães Castel Branco cavaleiro 
professo da Ordem de Christo aonde eu 
taballiam vim chamado ahi estava elle 
presente e o Licenciado Diogo de 
Andrade Pessoa, tutor e curador dos 
filhos que ficarão de Antonio de 
Magalhães Castel Branco, e outrosi 
estava presente Paschoal da Costa 
alfaiate morador nesta mesma cidade 
[…] e logo pello ditto Paschoal da Costa 
me foi ditto […] que elle como tutor de 
seu sobrinho Francisco Marques filho 
que ficou de Manoel Marques desta 
mesma cidade fizera huma petição por 
escrito ao Dezembargador Manoel 
Caldeira de Lemos como juiz privativo 
das partilhas dos bens que ficarão do 
ditto Antonio de Magalhaes, a qual me 
aprezentou e della despachos, e 
resposta do dito tutor e curador he de 
tudo o theor seguinte § Diz Paschoal da 
Costa desta cidade como tutor de seu 
sobrinho Francisco Marques filho que 
ficou de Manoel Marques desta cidade 
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que o dito seu sobrinho era senhor e 
possuidor de humas casas citas na Rua 
da Galla desta cidade de que he dereito 
senhorio a Universidade, e útil os 
orphaos filhos que ficarão de Antonio de 
Magalhães Castel Branco desta mesma 
cidade e o dito orphão subemphiteuta, de 
que se pagava ao ditto Antonio de 
Magalhaes mil e cem reis de foro em 
cada hum anno por dia de Sam Miguel 
de Setembro, porem em a inundação 
que ouve [sic] no Inverno passado da era 
presente de Setecentos e outo suçedeo 
arruinaremse totalmente as dittas casas 
porque não ouve há muitos annos 
semilhante innundação, e foi tal que se 
reputou por caso furtuito e não esperado 
porque chegou aonde não há memoria 
de homens que nunca chegasse o Rio 
Mondego, e porque o tutor e curador dos 
ditos orphãos reconhesem esta mesma 
verdade e verem que totalmente se 
perdem o rendimento das ditas cazas, e 
que o dito seu sobrinho não esta 
obrigado a reedificar-lhas se ajustarão 
com elle supplicante em nome do ditto 
seu sobrinho e como seu tutor em que se 
reduzisse o dito foro de mil e cem reis a 
quatro centos reis em cada anno […]» 

43 02/06/1708 Coimbra 
Rua da Moeda 

Antonio 
Pereira†  

mestre de tendas de 
louça branca 

Testamento Citado 
 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º185; fls.64v-
65v 

«Testamento de Illena Marques veuva 
que ficou de Antonio Pereira mestre de 
tendas de louça branca desta cidade» 
«[…] nesta cidade de Coimbra e no 

Coimbra 
Não 

Joseph 
Cardozo  

oleiro Testemunha 
– assina a 



especificado rogo da 
testadora  

 
 
 
 
 
 
 

fundo da rua da Moeda e nas cazas de 
morada de Illena Marques veuva que 
ficou de António Pereira mestre que foi 
de tendas de louça branca aonde eu 
taballião vim chamado ahi estava ella 
prezente […] deitada em huma cama 
doente de doença que Deos lhe seu mas 
em seu prefeito juízo e entendimento 
segundo parecer de mim taballião […] e 
por ella me foi ditto […] que queria fazer 
seu testamento […]» 
«[…]Disse que sendo deos servido 
devalla da vida presente seu corpo seria 
sepultado na igreja de Nossa Senhora do 
Rozario na Capella de Jesus de que he 
Irmãa e amortalhado em o habito de São 
Francisco e se lhefarão seus officios 
comforme sua colidade; disse que se lhe 
dissessemtrezentas missas de esmola 
de quatro vinteis cada huma, a saber 
cem pella Alma della testadora, e çem 
pella Alma do ditto seu marido, e trinta 
pella Alma de seu filho Manuel pereira, e 
trinta pella Alma de sua filha Quiteria 
Pereira casada que foi com Bento Lopes 
mercador e quinze pelas Almas dos 
defuntod de suas Irmandades, e sinco 
pella Alma de Manuel Gomes Castilhano 
que morou com ella testadora, e vinte 
também pella Alma della testadoraas 
quais vinte se dirão nos dias dos officios, 
e as dyzentas e outentta se dirão dentro 
de hum anno per huma vez somente, e 

Luiz 
Rodrigues 

oleiro Testemunha 

Francisco 
Cordeiro 

oleiro Testemunha 

Agostinho 
de Paiva 

oleiro Testemunha 

Luis de 
Paiva 

oleiro Testemunha 

Francisco 
Ferreira 

oleiro Testemunha 

Clemente 
de Paiva 

oleiro Testemunha 
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que o dinheiro para estas missas se 
tirara dos rendimentos das suas tendas; 
disse que instituhia por herdeiros da sua 
terssa de moveis que se acharem ao 
tempo se seu falecimento a seus netos 
Manuel, filho de Antonio Pereira de 
Carvalho, e a Josepha Caettana filha de 
bento Lopes mercador a qual lhe deixava 
livre sem embargo alhum, disse que 
nomeava por seu testamenteiro a seu 
filho António Pereira de carvalho para lhe 
dar comprimento a esta sua despuzição, 
e assim a vontade do qual ficava 
testamenteiro asim o fizesse: Declarou 
ella testadora que quando casou sua 
filha Quiteria Pereira com Bento Lopes 
lhe dera noventa mil reis em dinheiro 
pella legitima de seu pay, e que era sua 
vontade queneses se não falassem ao 
ditto seu genro Bento Lopes, e lhe pedia 
muito e ao ditto seu filho Antonio Pereira 
de Carvalho que tirada a terssa detodos 
os seus bens moveis e de raizque 
deixoaaos dittosseos nettos o mais que 
ficar o partam irmãmente, e lhe pedia 
muito que entre eles não 
houvessediferenssas, e que por esta 
forma e maneira disse ella testadora que 
havia esse seu testamento por bem feiro 
e acabado e que essa era sua ultima e 
derradeira vontade e que por esse 
revogava todos e quaisquer 
testamenteiros doassois[…]declarou ella 



testadora que deixava de doasam a 
Amaro Cardozo que assestio em caza 
della testadora a trabalhar mil e 
quinhentos reis[…] 

44 08/06/1708 Coimbra 
Não 
especificado 

Francisco 
Ferreira  

oleiro Fiança e Outorga Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º185; fls.69v-
70 

_ 

Coimbra 
Não 
especificado 

Domingos 
da Cruz 

oleiro Testemunha 

45 03/09/1708 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Doação Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6;  

N.º53; fls.127v-
129 

_ 

46 14/09/1708 Coimbra 
Não 
especificado 

Paulo 
Martins  

pintor de louça Contrato de 
dinheiro 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º53; fls.136-
137v 

_ 
 
 

47 21/09/1708 Coimbra 
Rua da Nora 

Gaspar 
Mendes  

oleiro Contrato de 
Compra e Venda 

 
 
 
 
 

 

Interveniente 
– vendedor 

 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º53; fls.143-
144v 

«e sua molher Maria Jorge»; 
«[…] humas cazas que tinham citas na 
rua da Nora desta cidade partem de 
huma banda com Joseph de Oliveira 
ferrador desta cidade e da outra com 
Manoel de Paiva oleiro desta mesma 
cidade e que na forma que as ditas 
casas lhe pertencião elles estavão 
contratados com o sobredito Manoel de 
Paiva pra lhas haverem de vender […]» 
 
«Compra que fez Manoel de Paiva oleiro 
desta cidade a Gaspar Mendes e sua 
mulher da mesma» 
«[…] Pareceram presentes Gaspar 

Coimbra 
Rua da Nora 

Manoel de 
Paiva  

oleiro Interveniente 
– comprador 

Coimbra 
Não 
especificado 

Joseph 
Cardozo 

oleiro Testemunha 

Ignacio da 
Costa 

oleiro Testemunha 
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Mendes oleiro e sua molher Maria Jorge 
desta cidade e Manoel de Paiva também 
oleiro da mesma […] e pellos ditos 
Gaspar Mendes e sua molher Maria 
Jorge […] foi ditto […] que entre os mais 
bens de raiz que elles tinhão e herão 
seus bens desobrigados e assim herão 
humas cazas que tinham citas na rua da 
Nora desta cidade partem de huma 
banda com Joseph de Oliveira ferrador 
desta cidade e da outra com Manoel de 
Paiva oleiro desta mesma cidade e que 
na forma que  as ditas casas lhe 
pertencião elles estavão contratados 
com o sobredito Manoel de Paiva pra 
lhas haverem de vender como logo por 
este publico instromento diserão que 
vendião firmemente deste dia para 
sempre […]» 

48 04/01/1709 Coimbra 
Rua da Moeda 

Salvador 
Marques  

oleiro Confissão de 
dívida 

Interveniente 
devedor 

 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º187; fls.23-24 

«Obrigação [Confissao de divida] de 70 
mil reis a juro de 5 por cento que fizerao 
Salvador Marques oleiro e sua mulher 
Anna Simoins desta cidade a Marcos 
Martins» 
 «[…] e por elle me foi ditto […] que era 
verdade que elles arendarao a Marcos 
Martins mestre de tendas de louça 
branca as suas tendas que tem de louça 
branca por tempo de hum anno que 
principiou em dia de São João do anno 
próximo passado de setecentos e outo e 
há de findar em outro tal dia deste anno 
presente, e que para a fabrica das dittas 

Coimbra 
Não 
especificado 

Marcos 
Martins  

mestre de tendas de 
louça branca 

Interveniente 
 

Coimbra 
Rua da Moeda 

Agostinho 
de Paiva 

_ Citado 

Illena 
Marques 

_ Citado 



tendas lhe emprestara o ditto Marcos 
Martins setenta mil reis em dinheiro que 
da sua mão receberão com moedas de 
prata correntes neste reino, e que elles 
se obrigavao a dar e pagar ao ditto 
Marcos Martins ou quem seu poder tiver 
todos os dittos setenta mil reis em 
dinheiro pello fim do primeiro anno que 
terá princípio do dia de hoje e há de 
acabar em outro tal dia do anno que vem 
de mil setecentos e des […]; […] elle 
Salvador Marques sua pessoa e ambos 
todos seus bens moveis e de raiz 
havidos e por haver e em espicial hum 
quinham que tem em humas casas que 
estão na Rua da Moeda que partem de 
huma banda com casas de Agostinho de 
Paiva, e da outra com casas de Illena 
Marques veuva […]» 

49 07/01/1709 Coimbra 
Morador ao 
Padrão 

Luis 
Rodrigues  

oleiro Testamento Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º187; fls.28-29 

_ 

50 31/01/1709 Coimbra 
Não 
especificado 

Joseph 
Ferreira  

oleiro Procuração Interveniente 
 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º187; fls.58-59 

«pai de Maria das Neves» 

51 26/03/1709 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º54; fls.71v-72 

_ 

52 30/03/1709 Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel 
Pereira  

pintor de louça Perdão Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º188; fls.16-
16v 

_ 

53 26/05/1709 Coimbra Domingos oleiro Contrato a dar Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; _ 
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Não 
especificado 

da Cruz  carne nos 
asougues dos 

Mesteres 

Est.9; Tab.6; 
N.º54; fls.93-94v 

54 19/07/1709 Coimbra 
Não 
especificado 

Thomas 
Francisco 

pintor de louça Contrato de 
compra 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º189; fls.69-70 

_ 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º189; fls. 70-
71 

55 03/09/1709 Coimbra 
Não 
especificado 

Isidoro da 
Cruz  

oleiro Perdão Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º54; fls.150-
150v 

_ 

Ascensso 
Gomes  

pintor de louça Testemunha 

56 03/09/1709 Coimbra 
Terreiro das 
Olarias 

Agostinho 
de Payva  

mestre de tendas de 
louça branca 

Contrato de 
compra 

Interveniente 
– comprador 

 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º190; fls.7-8v 

«Compra de huma caza que comprou 
Agostinho de Payva Mestre de tendas de 
Louça branca a Maria Marques veuva de 
Manoel Dias Alfayate da mesma»  
«[…] huma casa de sobrado por sima de 
outra de seu irmão Salvador Marques 
oleiro cita no terreiro das olarias que 
parte de huma banda com casas do ditto 
Agostinho de Payva, e da parte do Sul 
com casas de Joseph Gomes oleiro, e da 
parte do Norte com Rua publica […]» 

Salvador 
Marques  

oleiro Citado 
 

«irmão de Maria Marques» 

Joseph 
Gomes  

oleiro Citado  «vizinho» 

57 17/11/1709 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º54; fls.176v-
177v 

_ 



 
 
 

58 18/11/1709 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois 

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º54; fls.179-
179v 

_ 

59 20/11/1709 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois 

oleiro Contrato de 
Fiança 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º54; fls.180-
181v 

_ 

60 26/11/1709 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois 

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º54; fls.186v-
187 

_ 

61 29/11/1709 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois 

oleiro Contrato de 
Compra 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º54; fls.187-
188v 

 

«vizinho do tabelião Bernardo Pinheiro» 

Antonio 
Gomes 

oleiro Testemunha «também vizinho do tabelião Bernardo 
Pinheiro» 

62 04/12/1709 
 
 
 

Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois 

oleiro Contrato de 
Compra 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º54; fls.188v-
190v 

«vizinhos do tabelião Bernardo Pinheiro» 

Antonio 
Gomes 

oleiro Testemunha 

63 04/12/1709 
 

 

Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois 

oleiro Procuração 
 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º54; fls. 190v-
191 

_ 

Antonio 
Gomes 

oleiro Testemunha 

64 12/12/1709 Coimbra 
Não 
especificado 

João 
Duarte 
Lobo  

pintor de loussa Trespasse de 
Escritura 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º191; fls.30v-
32 

_ 
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QUADRO 2 | Atores da produção cerâmica de Coimbra para o século XVIII, a partir das fontes notariais | 1710-1719 

 
 

N.º 
 

DATA 
 

TOPÓNIMO 
ARTISTA/ARTÍFICE FONTE 

NOME ESPECIALIZAÇÃO TIPO FUNÇÃO COTA DADOS COMPLEMENTARES 
1 12/01/1710 Coimbra 

Rua de 
Tingerodilhas 

Joseph 
Rodrigues 

oleiro Contrato de 
Compra 

Interveniente 
– comprador 

 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º162; fls.2v-4v 

«[…] de duas moradas de casas a 
Manuel de Besa Negrão (official de 
tintureiro) (ahi presente com sua mulher 
Luiza da Cruz)[…]» 
«[…] duas moradas de casas citas nesta 
cidade na Rua de Tingerodilhas que 
partem de huma banda com casas do 
mesmo vendedor […]» 

2 12/03/1710 Coimbra 
Santa Justa 

Francisco 
da 

Fonseca  

oleiro de louça branca;  
mestre de tendas de 

oleiro de louça branca 

Contrato de 
Compra 

Interveniente 
– comprador 

 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º192; fls.57v-
59v 

«Compra de humas casas que comprou 
Francisco da Fonseca oleiro de louça 
branca desta cidade ao Doutor Bento 
Coelho de Sousa Collegial do Collegio 
de São Pedro desta cidade» 
«[…]humas casas de sobrado com suas 
logeas que eram junto a igreja de Santa 
Justa que partem de huma banda com 
casas do Doutor Manuel dasumpção da 
Rocha  da outra com casas de Joseph 
Carvalho[…]» 

3 25/03/1710 
 

Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Contrato de 
dinheiro 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º55; fls. 1v-2v 

_ 

4 25/03/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois   

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º55; fls. 3v-4 

_ 

Antonio oleiro Testemunha 



Gomes  
5 01/04/1710 Coimbra 

Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Contrato de 
Dinheiro 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º55; fls. 7v-8v 

_ 

Antonio 
Gomes  

oleiro Testemunha 

6 02/04/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º55; fls. 8v-9 

_ 

7 02/04/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º55; fls. 9v-10 

«vizinhos do tabelião Bernardo Pinheiro» 

Antonio 
Gomes  

oleiro Testemunha 

8 06/04/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Gomes  

pintor de louça Contrato de 
compra 

Testemunha 
 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 
N.º55; fls. 16-

17v 

«vizinho do tabelião Bernardo Pinheiro» 
 
 

9 14/04/1710 
 
 
 
 
 
 
 

Coimbra 
Rua de João 
Cabreira 

Manoel da 
Cruz  

pintor de Louça Contrato de 
Arrendamento 

 
 
 
 

 

Interveniente 
– 

Proprietário 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.4; 

N.º193; fls.3-4 
 
 
 

«Arrendamento por três annos de humas 
tendas de louça branca que arrendarão 
Manoel da Cruz Pintor de Louça e 
Antonia Francisca veuva de Nicolau 
Carvalho desta cidade a Francisco da 
Fonseca oleiro da mesma»  
«[…] pareserao presentes Francisco da 
Fonseca oleiro e Manuel da Cruz pintor 
de louça e Antonia da Cruz veuva que 
ficou de Nicolao Carvalho oleiro 
moradores nesta mesma cidade pessoas 
que reconheço, e logo pelos ditos 
Manuel da Crus e Antonio da Cruz me foi 
dito […] que eles estavao contratados 
com o dito Francisco da Fonseca que 
presente estava para lhe haverem de 
arrendar e dar por arrendamento humas 

Coimbra 
Rua de João 
Cabreira 

Nicolau 
Carvalho † 

oleiro Citado  
 

Francisco 
da 

Fonseca 

oleiro Interveniente  

Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel 
Simoins  

oleiro Testemunha 
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tendas de louça branca que tinhao no 
fundo da Rua de João Cabreira desta 
cidade por tempo de tres anos […] e que 
eles arrendadores se obrigavao a lhe 
mandar levantar o Barreiro do quarto, e o 
da povoa, e de lhe mandar mudar o 
moinho para a casa da lenha athe a feira 
de Montemor, e abrir huma porta para a 
pintura, e mandar fazer hum bocado de 
sobrado por sima da boca da caldeira, e 
logo pelo dito Francisco da Fonseca foi 
dito […] que elle de sua livre vontade 
sem constrangimento de pessoa alguma 
tomava e aceitava sobre si este 
arrendamento das ditas tendas pelo dito 
tempo de três anos compridos e 
acabados e mais não e no dito preço de 
dezouto mil reis em dinheiro em cada 
hum anno […] 

10 23/04/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 
N.º55; fls. 21-

21v 

«vizinhos do tabelião Bernardo Pinheiro» 

Antonio 
Gomes  

oleiro Testemunha 

11 27/04/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois 

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º55; fls. 21v-
22v 

«vizinhos do tabelião Bernardo Pinheiro» 

Antonio 
Gomes 

oleiro Testemunha 

12 03/05/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º55; fls. 24v-
25v 

«vizinho do tabelião Bernardo Pinheiro» 

13 07/05/1710 Coimbra 
Não 

Antonio 
Simois 

oleiro Fiança Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

«vizinhos do tabelião Bernardo Pinheiro» 



especificado Antonio 
Gomes 

oleiro Testemunha N.º55; fls. 30-31 

14 28/05/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois 

oleiro Contrato de 
Arrendamento 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º55; fls. 48v-
52 

_ 

Antonio 
Gomes 

oleiro Testemunha 

15 19/06/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois 

oleiro Doação Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 
N.º55; fls. 74-

75v 

_ 

Antonio 
Gomes 

oleiro Testemunha 

16 28/06/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Gomes  

pintor de louça  Desistência Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 
N.º55; fls. 82-

82v 

_ 

Clemente 
de Paiva 

pintor de louça  Testemunha 

17 05/07/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois 

oleiro Contrato de 
Arrendamento  

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º55; fls. 89-91 

_ 

18 09/07/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois 

oleiro Contrato de 
dinheiro 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º55; fls. 91-92 

_ 

Antonio 
Gomes 

oleiro Testemunha 

19 01/08/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º55; fls. 104-
105 

«vizinho do tabelião Bernardo Pinheiro» 

20 04/08/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º55; fls. 105-
105v 

«vizinho do tabelião Bernardo Pinheiro» 

21 08/08/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Gomes  

pintor de louça Compra Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º55; fls. 109v-
111 

«vizinho do tabelião Bernardo Pinheiro 
assina a rogo» 

Antonio 
Simois  

oleiro Testemunha «também vizinho do mesmo tabelião» 
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22 16/08/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Gomes  

pintor de louça Fiança Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 
N.º55;– fls. 
112v-113 

«vizinhos do tabelião Bernardo Pinheiro» 

Antonio 
Simois 

oleiro Testemunha 

23 24/08/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Desistência Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º55; fls. 120v-
121 

«vizinho do tabelião Bernardo Pinheiro» 

24 28/08/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º55; fls. 122v-
123v 

«vizinhos do tabelião Bernardo Pinheiro» 
 
 
 

Antonio 
Gomes  

pintor de louça Testemunha 

25 03/09/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Gomes  

pintor de louça Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º55; fls. 126-
127 

«vizinho do tabelião Bernardo Pinheiro» 

26 06/09/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º55; fls. 127-
128 

«vizinhos do tabelião Bernardo Pinheiro» 
 
 

Antonio 
Gomes  

pintor de louça Testemunha 

27 19/09/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Gomes  

pintor de louça Nota de 
acrescentamento 

de poderes 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º55; fls. 135v-
136v 

 

«vizinhos do tabelião Bernardo Pinheiro» 

Antonio 
Simois  

oleiro Testemunha 

28 24/09/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º55; fls. 138v-
139 

«vizinho do tabelião Bernardo Pinheiro» 
 
 



29 25/09/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Gomes  

pintor de louça Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º55; fls. 140-
140v 

 

«vizinhos do tabelião» 

Antonio 
Simois  

oleiro Testemunha 

30 01/10/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º55; fls. 143-
144 

«vizinhos do tabelião Bernardo Pinheiro» 

Antonio 
Gomes  

pintor de louça Testemunha 

31 06/10/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Gomes  

pintor de louça Compra Testemunha 
– assina a 

rogo 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º56; fls. 2v-4 
 

_ 

Antonio 
Simois  

oleiro  Testemunha 

32 07/10/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Gomes  

pintor de louça Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 
N.º56; fls. 4-5 

 

_ 

Antonio 
Simois  

oleiro Testemunha 

33 07/10/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Gomes  

pintor de louça Doação Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 
N.º56; fls. 5-6 

_ 

Antonio 
Simois 

oleiro Testemunha 

34 14/10/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Gomes 

pintor de louça Aforamento Testemunha 
– assina a 

rogo 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º56; fls. 8-9v 

«vizinho do tabelião Bernardo Pinheiro» 

35 27/10/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Gomes 

oleiro Pedrão Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º56; fls. 17v-
18 

«vizinho do tabelião Bernardo Pinheiro» 

36 04/11/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Gomes  

pintor de louça Contrato de 
Dinheiro 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º56; fls.20-21 

«vizinho do tabelião Bernardo Pinheiro» 
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37 21/11/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois 

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 
N.º56; fls. 38-

38v 

«vizinho do tabelião Bernardo Pinheiro» 

38 26/11/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Quitação Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º56; fls. 45v-
46 
 

«vizinho do tabelião Bernardo Pinheiro» 

Antonio de 
Sousa  

oleiro Testemunha _ 

39 27/11/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º56;– fls. 46-
47 

«vizinho do tabelião Bernardo Pinheiro» 

40 09/12/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; N.º 
56; fls. 52v-53v 

 

«vizinhos do tabelião Bernardo Pinheiro» 

Antonio 
Gomes 

oleiro Testemunha 

41 18/12/1710 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois 

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º56; fls. 64v-
65 

«vizinho do tabelião Bernardo Pinheiro» 

42 02/01/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Gomes 

pintor de louça Contrato de 
Dinheiro 

Testemunha
– assina a 

rogo 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º56; fls. 73v-
75 

_ 

Paullo 
Martins 

pintor de louça Testemunha 

43 14/01/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Desistência Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º56; fls. 75v-
76 

_ 

44 17/01/1711 Coimbra 
Não 

Antonio 
Gomes  

pintor de louça  Contrato de 
Dinheiro 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

_ 



especificado Antonio 
Simois  

oleiro Testemunha N.º56; fls. 79-80 

45 18/01/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois 

oleiro 
 

Contrato de 
Dinheiro 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º56; fls. 80-81 
 

«vizinhos do tabelião Bernardo Pinheiro» 

Antonio 
Gomes 

oleiro Testemunha 

46 18/01/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Contrato de 
Dinheiro 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6;  

N.º56; fls. 81v-
82 
 

_ 

  Joseph 
Simois  

pintor de louça Testemunha 

47 25/01/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Emprazamento Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º56; fls. 85v-
88 
 

_ 

Antonio 
Gomes  

oleiro Testemunha 

48 03/03/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Compra Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º56; fls. 109-
111 

 

Antonio 
Gomes 

oleiro Testemunha 

49 11/03/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º56; fls. 119v-
120v 

_ 

Antonio 
Gomes  

oleiro Testemunha 

50 15/03/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Joseph 
Simois  

oleiro Perdão Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º56; fls. 124v-
125 

 

Antonio 
Simois 

oleiro Testemunha 

51 16/03/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Compra Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º56;129v-130v 

_ 

52 16/03/1711 Coimbra Antonio oleiro Aforamento Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; _ 
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Não 
especificado 

Simois Est.9; Tab.6; 
N.º56;137v-139v 

53 28/03/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Gomes  

pintor de louça e Contrato de 
Dinheiro 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 
N.º57; fls. 1-2 

_ 

Antonio 
Simois  

oleiro Testemunha 

54 28/03/1711 Coimbra 
ao fundo da 
Rua de João 
Cabreira 

Francisco 
de 

Affonseca  

oleiro Emprazamento Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 
N.º57; fls.3-5 

«Emprazamento que fez Nicollao da 
Costa e sua mulher Marta Luiz a 
Francisco de Affonseca oleiro ambos 
desta cidade» 
«[…] apreceram presentes Nicollao da 
Costa e sua mulher Marta Luiz 
estallajadeiros desta cidade e Francisco 
de Afonseca e sua mulher da mesma 
oleiro e pello ditto Francisco de Afonseca 
me foi aprezentada […]  huma 
procuração que dizia que pessuindo 
Nicollao da Costa e sua molher Marta 
Luis estalajadeiros desta cidade humas 
cazas no fundo da Rua de João Cabreira 
que partião com rua publica e com cazas 
que forão de João Vaz Nunes das quais 
hera direito senhorio a Igreja de Santa 
Justa de que pagava hum tostão cada 
anno de foro se tinha aruinado a maior 
parte dellas pellas inundações do rio por 
cuja cauza se tinha ajustado com o 
suplicante em lhas aforar por treze 
tostois cada anno e obrigação de pagar a 
dita Igreja o dito tostão e o suplicante 
quer reformar as ditas cazas o que hera 
em utilidade da dita Igreja pois se o 
suplicante as não reformaçe se aruinarao 

Coimbra 
Não 
especificado 

António 
Simões 

oleiro Testemunha 

Antonio 
Gomes 

pintor de louça Testemunha 



de todo e perdera a Igreja o seu foro o 
que sem duvida sucederá em breve 
tempo por se acharem as ditas cazas em 
sitio onde as agoas faziao grande 
impulsso e por que o direito contracto de 
subemphiteuticação senão podia fazer 
sem licença da dita Igreja lhes pede 
insistentemente atendendo ao referido 
comçederlhe licença e authorisase para 
fazer o dito contrato [...]» 

55 15/04/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois 

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º57;fls. 12-12v 

_ 

56 08/05/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Obrigação de 
divida e confissão 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º57;fls. 17-18  

_ 

57 08/05/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois 

oleiro Obrigação de 
contrato de 

comprovação 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º57; fls. 18-19 

_ 

58 15/05/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois   

oleiro Contrato de 
Dinheiro 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º57; fls. 20-21 

_ 

Antonio pintor de louça Testemunha 
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Gomes  
59 21/05/1711 Coimbra 

Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Compra Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º57;   fls. 21v-
23 

_ 

60 21/05/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois 

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º57;   fls.23-
23v 

61 15/06/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio de 
Souza  

pintor de louça Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º57; fls. 39v-
40 

_ 

Paullo 
Martins  

Pintor de louça Testemunha 

62 09/07/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Gomes 

pintor de louça Compra Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 
N.º57;fls. 59-60  

_ 

63 16/07/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Gomes  

pintor de louça Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6;  

N.º57; fls. 63-64 

_ 

Antonio 
Simois  

oleiro Testemunha 

64 17/07/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Gomes  

pintor de louça Contrato de 
Dinheiro 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º57;fls. 67-68 

_ 

Antonio 
Simois  

oleiro Testemunha 

65 08/08/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º57; fls. 79v-
80  

_ 

66 14/08/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois 

oleiro Aforamento Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º57; fls. 81v-
82v 

_ 



67 24/08/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Gomes 

pintor de louça Perfilhação e 
legitimação  

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º57; fls. 85v-
86 

«vizinhos do tabelião Bernardo Pinheiro» 

Antonio 
Simois 

oleiro Testemunha 

68 24/08/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Gomes 

pintor de louça Outorga e 
consentimento 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 
N.º57; fls. 86-

86v 
 

«vizinhos do tabelião Bernardo Pinheiro» 
 
 
 
 

Antonio 
Simois 

oleiro Testemunha 

69 25/08/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois 

oleiro Perdão Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 
N.º57; fls. 87-

87v 

_ 
 

Antonio 
Simois 

oleiro Obrigação Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º57; fls. 87v-
88 

70 27/08/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro 
 

Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º57; fls. 91v-
92 

«vizinho do tabelião Bernardo Pinheiro» 

71 06/09/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois 

oleiro 
 

Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º57; fls.95v-96   

_ 

72 08/09/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois 

oleiro 
 

Testamento Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º57; fls. 99v-
100    

_ 

73 08/10/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois 

oleiro 
 

Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º57; fls. 109-
109v     

«vizinho do tabelião Bernardo Pinheiro» 

74 16/11/1711 Coimbra Antonio oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; _ 
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Não 
especificado 

Simois  Est.9; Tab.6; 
N.º57; fls. 131v-

132 
75 17/11/1711 Coimbra 

Não 
especificado 

Antonio 
Simois 

oleiro 
 

Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º57; fls. 134-
134v 

_ 

76 19/11/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois 

oleiro 
 

Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º57;  fls. 138-
138v 

 

77 21/11/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º57;  fls. 140v 

«vizinho do tabelião Bernardo Pinheiro» 

78 08/12/1711 Coimbra 
Não 
especificado 

Joseph 
Rodrigues 

oleiro Perdão Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º58; fls.1-1v   

_ 

79 16/01/1712 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Simois  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º58; fls. 13v-
14 

_ 

80 26/02/1712 Coimbra 
Não 
especificado 

Luiz de 
Paiva  

oleiro Obrigação de 
dívida 

Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º58; fls. 56-57 

«sua mulher Anna Pessoa» 
 
«Obrigação de divida que tomou em si 
Luiz de Paiva oleiro para pagar a 
Valentim Fernandes da mesma da 
quantia de sincoenta e sinco mil reis 
feadores Antonio Alfayate e Bento dos 
Santos desta cidade» 
«[…] parecerão presentes Valentim 
Fernandes desta cidade morador na Rua 
das Olarias e Luis de Paiva oleiro e sua 
mulher Anna Pessoa da mesma pessoas 



que reconheço e pello dito Luis de Paiva 
foi dito em prezença  das testemunhas 
ao diante nomeadas e assignadas que 
elle sabia muito bem que Francisco da 
Fonseca o Sardo hera devidor de trinta e 
nove mil reis ao dito Valentim Fernandes 
do macho e barros e outros petrechos 
necessarios que lhe dera para sua tenda 
e porque elle havia tomado em si a dita 
tenda ou petrechos della tomava em si  a 
dita divida e tomava para si o dito macho 
e mais petrechos que com outros lhe 
levara para as tendas em que asistia ao 
presente elle dito Luis de Paiva lhe ficava 
devendo entre tudo sincoenta e sinco mil 
reis […] 
e logo parecerão presentes Antonio 
Gomes Alfaiate cunhado do devedor e 
Bento dos Santos morador em saosão 
nesta cidade pessoas que reconheço e 
por eles ambos e por cada hum deles de 
per si in solidum me foi ditto em 
presença daas mesmas testemunhas 
que eles ficavao como por este publico 
instrumento dicarão por fiadores e 
principais pagadores dos sobreditos 
devedores toda a quantia deste 
contracto[…]» 

81 27/02/1712 Coimbra 
Não 
especificado 

Ignacio da 
Costa  

oleiro Contrato de 
dinheiro e Distrato 

Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º58; fls.57v-59 

«Contracto de cem mil reis e destracto 
de cem que fezerao Lazaro João da 
quinta da Branca termo de Ançam e sua 
molher Maria Luis e João Simois 
Imaginario e sua mulher Catherina da 
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Silva dali e João Francisco dos 
Pecanssos o negrete e sua mulher Maria 
do Espírito Santo e Manoel Simois viúvo 
da Marmelleira do Botão deste termo 
com Ignacio da Costa oleiro desta cidade 
e João Martins administradores de seus 
filhos» 
«[…] parecerão presentes João Martins 
morador nesta cidade no simo da Rua 
das Sollas e Ignacio da Costa oleiro da 
mesma cidade e Lazaro João da quinta 
da Branca e sua molher Maria Luis e 
João Simois Imaginario e sua molher 
Catherina da Silva da quinta da Branca e 
João Francisco dos Pecanssos o 
negrette todos do termo de Ançam […] e 
pellos dittos Ignacio da Costa e João 
Martins e por cada hum delles insolidum 
foi dito […] que por morte e falecimento 
de Magdallena Carvalho molher que foi 
de  Manoel de Paiva desta cidade por 
não ter filhos nem herdeiros forçados 
fezera testamento e nelle deixara a seus 
filhos duzentos mil reis com condição 
que enquanto o marido della testadora 
foce vivo conserve os rendimentos delles 
e por morte do dito seu marido fecarao 
para os ditos legatários e porque o ditto 
Manoel de Paiva hera falecido em a 
ultima outava do Natal prospassado 
quezerao elles sobreditos como 
administradores de seus filhos cobrar os 
ditos duzentos mil reis e os juros 



vencidos da morte do dito Manoel de 
Paiva para cá, e porque Hyeronimo de 
Paiva irmão do ditto Manoel de Paiva 
fecara por seu herdeiro a elle obrigarão 
para dar conta dos ditos duzentos mil 
reis e seus juros do tal dea para cá e 
como herao devedores de duzentos mil 
reis a juro de seis e quarto por cento os 
sobreditos Lazaro João e João Simois 
Imaginario e João Francisco e Manoel 
Simois a o dito herdeiro elles acusarão e 
tomarão para si na mão dos mesmos 
devedores a dita divida com condição 
que lha entregarão logo cem mil reis e 
lhe ficarão devendo outros cem a juro de 
seis e quarto por cento na forma da 
primeira escreptura que tinhao feito ao 
dito Manoel de Paiva pagandolhe a juro 
ao prezente dos cem mil reis desde a 
ultima outava do Natal passado the 
agora […]» 

82 29/02/1712 Coimbra 
Não 
especificado 

Ignacio da 
Costa  

oleiro Quitação Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º58; fls. 59-60 

«Quitação que derão João Martins e 
Ignacio da Costa oleiro desta cidade 
cunhados de Magdallena Carvalho a 
Hyeronimo de Paiva Mouro Pintor de 
Louça desta mesma cidade de duzentos 
mil reis e seus juros em 29 de Fevereiro 
de 1712» 

Hyeronimo 
de Paiva 
Mouro  

Pintor de Louça Interveniente 

83 13/11/1713 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Jorge  

mestre de tendas de 
louça vermelha 

Contrato de 
Dinheiro 

(emprestou) 

Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º165; fls.70-
71v 

«Contrato de 50 mil reis a juro de 5 por 
cento que deu Antonio Jorge mestre de 
tendas de louça vermelha a Manoel Dias 
Boavaz [?] e sua mulher Maria Gomes 
todos desta cidade na forma do 
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instromento seguinte» 
84 20/04/1714 

21/04/1714 
Coimbra 
Não 
especificado 

Francisco 
Rodrigues  

pintor de louça Nota de 
Desistência e 

Outorga 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 
N.º166; fl. 96-

96v 

«Subemphiteuticação de duas moradas 
de casas sitas na Rua da Galla que fes o 
Licenciado Sabastiam Rodrigues Pereira 
como curador dos órfãos que ficarão de 
Antonio de Magalhaes e sua mulher a 
Valentim Fernandes e sua mulher desta 
cidade 
«[…]aos vinte dias do mês de abril do 
dito anno nesta cidade de Coimbra e 
Rua Direita della e nas casas de morada 
do Licenciado Sebastiam Rodrigues 
pereira curador dos órfãos filhos que 
ficarão de Antonio de Magalhaes Catel 
Branco e sua molher Donna Clara, 
aonde eu tabaliam vim chamado ahi 
estava elle presente e outrosi estava 
também presente Valentim Fernandes 
Ferreira morador na Rua da Galla desta 
mesma cidade pessoas que reconheço, 
e logo pelo ditto Valentim Fernandes 
Ferreira me foi dito […] que lhe havia 
feito huma petição ao Desembargador 
Manoel Madeira de Lemos juiz das 
partilhas dos ditos órfãos a qual me 
apresentou e della o theor he o seguinte: 
Diz Valentim Fernandes Ferreira e sua 
molher desta cidade que na rua da Galla 
junto ao rio Mondego se achão huns 
pedassos de pardieiros que algum dia 
forão casas que tudo se arruinou não 
ficando mais do que o vestígio da área 
sem género algum de material que 

Antonio 
Gomes 

pintor de louça Testemunha 

Domingos 
da Crus  

mestre de tenda de 
louça branca 

Testemunha 



heram dos orphãos filhos que ficarão de 
Antonio de Magalhães Castel Branco a 
quem se pagão foro dellas e porque o 
suplicante mora fronteiro a dita area e 
pella devassidam com que se achão se 
lança nella todo o género de immundiçe 
aonde vai toda a pessoa que quer de 
que lhe resulta hum grande danno pellos 
maos cheiros, se resolveo aoforallos […]  
Senhor Dezembargador pera informar 
sobre o deduzido na pertição fui com o 
procurador dos órfãos ao sitio e área 
aonde forao as casas dos mesmos 
órfãos que o suplicante pertende aforar e 
achei que so existe a area no dito sitio, 
com alguns pedaços de paredes velhas 
de pedra e barro e alguns materiais de 
pouca consideração que para pouco 
podem servir para a obra que os ditos 
suplicantes me disseram pertendiam 
fazer pois dis quer quer edeficar na dita 
área cazas de novo e pelo que eis e pela 
sciencia que tenho do sitio onde está a 
dita área entendo quedeste aforamento 
resulta conveniência aos órfãos, e assim 
não ponho duvida que se mande fazer 
aos suplicantes titollo de 
subemphiteuticaçam da dita área ficando 
obrigados a pagar ao direito senhorio o 
foro dos cem reis, e juntamente os 
seteçentos e vonte reis para os 
órfãos[…] 
«[…] Diz Manuel de Magalhães Castel 
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Branco como tutor dos orphãos filhos 
que ficarao de Antonio de Magalhães 
que hum Manoel Antunes Galvão lhe 
pagava de foro de humas casas certa 
quantia de dinheiro sitas na Rua da 
Galla, como também Maria Rodrigues a 
Bagulha desta cidade de outra morada 
de casas mistas às referidas lhe pagava 
também foro dellas, e porque há annos 
se aruinarao por cuja rezam se lhe não 
paga foro algum e como não exista 
senão a área dellas e haja quem a 
pretende aforar por se acharem pro de 
recito [?] quer elle suplicante fazer 
notificar aos ditos emphiteutas para 
declararem se querem a dita área e 
contrebuirem com o foro, ou dezistirem 
della para se dar pera o que lhe que se 
oferesse […]» 
 
«Desistência que fizerao Manuel 
Antunes Galvao e Maria Rodrigues 
bagulha veuva desta cidade 
[…] pareserao presentes Manuel 
Antunes Galvao e Maria Rodrigues a 
Bagulha veuva moradores nesta mesma 
cidade pessoas que reconheço e por 
eles me foi dito […] que  eles de suas 
livres vontades sem constrangimento de 
pessoa alguma desistiam de todo o 
direito que tinham nos asentos das cazas 
estam na Rua da Galla desta mesma 
cidade dos quais he direiro senhorio a 



universidade a quem pagaao cada hum 
deles sincoenta reis e dellas não queriao 
couza alguma em testemunho da 
verdade assim outorgarao e mandarão 
fazer aqui este instrumento neste meu 
livro de nottas em que assim o dito 
Manuel Antunes e a rodo da dita Maria 
Rodrigues assinou Francisco Rodrigues 
pintor de louça […] ao que forao 
testemunhas presentes Antonio Gomes 
pintor de louça e Domingos da cruz 
mestre de tenda de louça brnaca 
moradores nesta cidade 
«Outorga ao instromento de Aforamento 
a que se da principio folha noventa e 
três, que deu a molher do inquilino Rosa 
da Cruz 
«[…] nesta cidade de Coimbra e Rua da 
galla nas casas de morada de Valentim 
Fernandes Ferreira aonde eu taballiam 
vim chamado ahi estava presente sua 
mulher Roza da Cruz […] li e declarei 
todo o instromento de 
subemphiteuticação a que se da principio 
folhas noventa e três deste livro e depois 
que ella o ouvio e entendeo todo disse a 
mim taballiam que nelle comsentia e 
outorgava e havia por bem firme e 
valioso tudo quanto o dito seu marido 
nelle havia obrigado e se obrigava pella 
sua parte […] e assim o outorgou e 
mandou fazer aqui este instromento 
neste meu livro de notas em que a seu 
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rogo assinou Francisco Rodrigues pintor 
de louça morador nesta cidade por ella 
lho pedir e rogar e dizer não sabia 
assinar […] ao que forao testemunhas 
presentes Antonio Gomes pintor de louça 
e Domingos da cruz mestre de tendas de 
louça branca moradores nesta cidade 
que aqui assinarao» 
[assinado - a rogo] Francisco Rodrigues 
[assinado] Domingos da Cruz 
[assinado] Antonio Gomes 

85 20/10/1714 Coimbra 
Morador às 
Olarias 
no fundo da 
rua de João 
Cabreira 

Manuel 
Francisco  

oleiro 
mestre oleiro morador 

as olarias 

Nota de Fiança Fiador Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º168 fls.77v-
79 

«Fiança que fizerão Bento dos Santos e 
sua mulher, Manuel Francisco oleiro e 
sua mulher e Gonçalo Rodrigues Ramos, 
e Joseph Correa da Costa e sua molher 
todos desta cidade por João Sutil de 
Carvalho proprietário de escrivão dos 
órfãos desta cidade 
«[…] ahi estavão presentes Bento dos 
Santos e sua molher Escolastica de Sam 
Bento e Manoel Francisco [assina 
Manoel Francisco Mendes] oleiro [mestre 
oleiro morador as olarias] e sua Mulher 
Maria da Nazareth, e Gonçallo Rodrigues 
Ramos solteiro, e Joseph Correa da 
Costa e sua molher Theresa Maria 
moradores nesta mesma cidade […] 
Eu Bento dos Santos desta cidade obrigo 
para a fiança assima e atras de que se 
faz menção humas cazas em que sirvo 
na Rua Direita e humas tendas que 
tenho de olaria no fundo da rua de 
tingerodilhas// Bento dos Santos// Eu 



Manoel Francisco nomeio a propriedade 
de casas em que vivo no fundo da rua de 
João Cabreira com humas tendas de 
olaria com seu quintal tudo mistuo e 
minha pessoa e bens // Manoel 
Francisco […] 
 E os ditos bento dos santos e sua 
molher disseram obrigavam humas 
cazas em que vivem na rua direita que 
partem de huma banda com casas do 
Arçediago Francisco de carvalho de 
maçedo desta cidade, mais humas 
tendas de olaria no fundo da Rua de 
tingerodilhas que partem com ruas 
publicasm e os ditos Manoel Francisco e 
sua molher disseram obrigavam humas 
casas em que viviam na Rua de João de 
cabreira com humas tendas de olaria 
com hum quintal pegado que partem 
com Manoel Ferreira do Amaral e da 
outra com herdeiros de Nicolao Carvalho 
que heram seus livres e desobrigados 
[…]» 

Coimbra 
Rua Direita 
Fundo da Rua 
de 
Tingerodilhas 

Bento dos 
Santos 

proprietário Fiador Bento dos Santos e sua molher 
Escolastica de Sam Bento 
«[…] eu Bento dos Santos desta cidade 
obrigo para a fiança assima e atras de 
que se faz menção humas casas em que 
vivo na Rua direita e humas tendas que 
tenho de olaria no fundo da Rua de 
Tingerodilhas [que partem com Rua 
Publica] // Bento dos Santos» 

86 31/10/1714 Coimbra Antonio pintor de louça Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; _ 
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Não 
especificado 

Simois  Est.9; Tab.2; 
N.º168 fls.88-89 

87 21/04/1715 Coimbra 
Não 
especificado 

António da 
Costa  

ofecial de oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; N.º 
5; fls. 127-128v 

_ 

88 17/06/1715 Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel 
Ferreira  

pintor de louça Compra Interveniente 
– comprador 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º171;fls.68v-
70 

«Compra de hum quintal que comprou 
Manoel Ferreira pintor de louça desta 
cidade [morador nesta mesma cidade] ao 
Beneficiado António Duarte da mesma» 

89 28/09/1715 Coimbra 
Não 
especificado 

Paullo 
Martins  

oleiro Testamento Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º1;fls.74v-75 

_ 

90 04/12/1715 Coimbra 
Não 
especificado 

Bento 
Gomes  

oleiro Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º64;fls.58v-59 

«Procuração que faz Bento Gomes oleiro 
desta cidade a Joseph Gomes da 
mesma outrossim oleiro» Joseph 

Gomes 
oleiro Interveniente 

91 07/03/1716 Coimbra 
no fundo da 
Rua de João 
Cabreira   

João 
Fernandes  

mestre de tendas de 
oleiro de louça branca 

Fiança Fiador Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º172; fls.4v-5 

«e sua mulher  Maria de Oliveira»  
[…] a saber os dittos João Fernandes e 
sua molher obrigavao humas tendas que 
tem no fundo da Rua de João Cabreira  
que partem de huma banda com  casas 
dos Ingleses, e da outra com casas de 
Antonio Dias; mais humas casas de 
frontte das dittas tendas que partem de 
uma banda com tendas de Nicolao 
Carvalho, e da outra com a Runa […]» 
 
«Fiança que fizerão João Fernandes e 
sua mulher Maria de Oliveira desta 
cidade e Manoel Fernandes Saramago 
de Andrade e sua mulher Sicilia Gomes 
e Antonio de oliveira Alfaiate e sua 
mulher» 



«[…] estiverão presentes  João 
Fernandes mestre de tendas de oleiro de 
louça branca e sua mulher  Maria de 
Oliveira  e António de Oliveira  Alfaiate  e 
sua molher Anna Francisca  e Manoel 
Fernandes Saramago e sua mulher  
Sizilia  Gomes  moradores em o lugar de 
Antuzede termo desta mesma cidade […] 
e por elles  todos e por cada hum […] me 
foi ditto […] que elles sabiam muito bem  
que Vicente Carvalho Alfaiatte  Manoel 
de Oliveira guarda do Senado da 
Camara  desta cidade e Joseph dos 
Santos  todos moradores nesta mesma 
cidade haviao tomado por arrendamento 
a renda çiza  do pescado por tempo de 
trez annos […]» 
[Não teve efeito] 
 
O mesmo é repetido seguidamente: 
«Fiança que fizerão João Fernandes 
mestre de tendas de oleiro e sua mulher 
Maria de Oliveira desta cidade e Manoel 
Fernandes Saramago e sua mulher 
Sicilia Gomes do lugar de Antuzede», 
datada de 8 de Março de 1716 [ fls.5-6] 

92 19/05/1716 Coimbra 
Rua da Galla 

Manoel 
Ferreira  

pintor de louça  Procuração Citado Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º172;  fls.33v-
34 

«Procuração de Bernardo da Silva e sua 
mulher Isabel Roiz» 
«[…] nesta cidade de Coimbra e Rua da 
Galla  nas casas de morada de Anna 
Francisca veuva aonde eu taballiam vim  
chamado ahi estavao presentes  
Bernardo da Silva e sua molher  Isabel 

Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Costa  

oleiro Testemunha 

João 
Rodrigues 

mestre de tendas de 
louça branca 

Testemunha 

Joseph oleiro Testemunha 
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Gomes Rodrigues moradores  em o Couto de 
Aguim  desta Comarca […] constetuhiam  
por seu certo e todo bastante procurador 
o seu irmão e cunhado  Joseph 
Rodrigues da Silva  que em nome delles 
constetuhintes como se elles lhe forão 
presentes  possa asinar em huma 
escriptura de venda  de humas casas  na 
ditta Rua que elles constetuhintes e sua 
mai e sogra Anna Francisca, e o dito seu 
procurador e sua mulher vendiam a 
Manoel  Ferreira pintor de louça desta 
mesma cidade com todas as clausulas e 
comdissois que necessárias fazem 
comfessando haverem recebido a aparte 
que lhe toca  na ditta venda o feito e 
asinado pello ditto seu procurador […] e 
a rogo de sua mulher assinou a rogo 
Antonio Costa oleiro morador nesta 
mesma cidade por ela dizer não sabia 
assinar […] ao que forao testemunhas 
presentes  João Rodrigues Mestre de 
tendas de louça branca e Joseph Gomes 
oleiro moradores nesta cidade […]» 

93 19/05/1716 Coimbra 
Rua da Gala 

Manoel 
Ferreira  

pintor de louça Compra Interveniente 
– comprador 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º172;   fls.34-
36 

«Compra de humas cazas que comprou 
Manoel Ferreira pintor de louça morador 
nesta cidade a Anna Francisca veuva da 
mesma e a seus filhos Joseph Roiz da 
Silva do Couto de Fermozelhe* e 
Bernardo da Silva e sua mulher do Couto 
de Aguim na forma do instromento 
seguinte 
[…] nesta cidade de Coimbra e Rua da 

Antonio da 
Costa  

pintor de louça Testemunha 

Manoel da 
Silva  

pintor de louça Testemunha 



Galla nas cazas de morada de Anna 
Francisca veuva aonde eu taballiam vim 
chamado ahi estava ella presente e 
outrossim estavao também presentes 
Joseph Rodrigues da Silva e sua mulher 
Bernarada da ressureição moradores em 
o Couto de Fermozelhe, e outrossim 
estava também presente Manoel ferreira 
pintor de louça morador nesta mesma 
cidade pessoas que reconheço, e logo 
pelos ditos Anna Francisca e seu filho e 
nora Joseph Rodrigues da Silva por eles 
todos e por cada hum de per si me foi 
dito em presença das testemunhas ao 
diante nomeadas e no fim desta nota 
assinadas que entre os mais bens de 
raiz que eles tinham e possuhiam e de 
que estavao de posse bem assim heram 
humas casas na mesma rua que partem 
de huma banda com casas de Paschoal 
da Costa Alfaiate e da outra com casas 
de Antonio Dias da Cruz […] estavam 
contratados com o dito Manuel Ferreira 
para lhas haverem de vender como logo 
por este publico instromento disseram 
que vendiao […] isto em preço certo de 
sincoenta mil reis em dinheiro livres para 
eles vendedores[…]» 
*Lugar da freguesia de Santo Varão, 
Montemor-o-Velho 

94 05/06/1716 Coimbra 
Não 
especificado 

Necollao 
Francisco  

mestre de tenda de 
olaria 

Contrato de 
Dinheiro 

Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º65; fls.31-32 

«sua molher Maria Carvalha»  
«Contrato de 50$ a juro de seis e 4º por 
cento que deu Francisco Simoes 
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(carpinteiro) a Necollao Francisco mestre 
de tenda de olaria (e sua molher Maria 
Carvalha) ambos desta cidade» 

95 20/06/1716 Coimbra 
Rua das 
Padeiras 

Antonio da 
Costa  

pintor de Louça  Trespasse de 
Aforamento 

Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º172;  fls.47-
50v 

«sua molher Isabel Maria» 
 
«Trepasso de hum aforamento de 
hummas cazas que fizerão Matheus de 
Azevedo e sua molher Ursulla da silva 
desta cidade a Antonio da Costa e sua 
molher Isabel Maria da mesma» 
 
«[…] nesta cidade de Coimbra e Rua de 
Tingerodilhas nas casas de morada de 
Matheus de Azevedo escrivão das 
execuções da universidade desta mesma 
cidade aonde eu taballiam vim chamado 
ahi estava presente Ursulla da Silva 
molher do sobredito, e outrosi estavam 
tambem presentes Antonio da Costa 
Pintor de Louça e sua molher Isabel 
Maria moradores nesta mesma cidade 
[…]; […] e que ella Ursulla da Silva em 
seu nome e do dito seu marido estava 
contratada com os sobredittos Antonio 
Costa e sua molher Isabel Maria para lhe 
haverem de trespassar o ditto 
aforamento das ditas casas [sitas na Rua 
das Padeiras] com o dito foro de quatro 
mil reis em cada hum anno […]» 

96 22/06/1716 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio da 
Costa  

pintor de louça Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º172;  fls.47-
50v; fls.51-52 

_ 



97 22/07/1716 Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel 
Ferreira  

pintor de louça Fiança Fiador Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º172;  fls.47-
50v;  fls.72-72v 

«Fiança que fez Manoel Ferreira pintor 
de louça morador nesta cidade por Maria 
Martins viúva de Antonio Domingues do 
Lugar de Tobim» 

98 17/08/1716 Coimbra 
Rua das Rans 
Não 
especificado 

Antonio 
Roiz  

oleiro Compra Interveniente 
 – vendedor 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º172;  fls.47-
50v;  fls.95-97 

«sua molher Barbora da Conceição» 
 
«Compra de humas cazas que comprou 
Antonio Gomes cortador a Antonio Roiz 
oleiro e sua mulher e cunhado desta 
cidade» 
«[…]pareserao presentes Antonio 
Gomes cortador e Antonio Rodrigues 
oleiro e sua molher Barbora da 
Conceição e seu irmão e cunhado 
Manuel Gonçalves Alfaiate solteiro todos 
moradores nesta cidade […] e logo 
[…]por eles todos três e por cada hum de 
per si me foi dito[…]que entre os mais 
bens de raiz que eles tinhame pesugiam 
e que heram seus livres e dezobrigados 
e de que andavao de posse bem assim 
herao humas cazas sitas na rua das 
Rans que partem de huma banda com 
casas de Isabel Pereira e da outra com 
Isabel Rodrigues a Rebolla, e que assim 
e da maneira que as citas cazas lhe 
pertensiam elles de suas livres vontades 
sem constrangimento de pessoa alguma 
estavão contratados com o sobredito 
Antonio Gomes que presente estava 
para lhas haverem de vender […] isto em 
preço certo de quarenta mil reis em 
dinheiro livres para eles vendedores[…]e 

Coimbra 
Rua das Rans 

António 
Gomes 

 

cortador Interveniente 
 – 

comprador 
Coimbra 
Não 
especificado 

Agostinho 
de Paiva 

_ Citado 
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disserao os vendedores que em especial 
obrigavao a fazer esta venda boa de 
humas cazas em que vivem que partem 
se huma banda com casas de Agostinho 
de Payva e da outra com Antonia Roiz 
da Catana que erao suas livres […]» 

99 19/10/1716 Coimbra 
Não 
especificado 

Agostinho 
de Paiva  

mestre de oleirias Contrato de 
Dinheiro 

Interveniente 
– empresta 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º65; Fls.120v-
121v 

«Contrato de 150 $ a juro de sinco por 
cento que fez João Duarte oleiro desta 
cidade a Agostinho de Paiva e a sua 
mulher Antonia do Espirito Santo desta 
cidade» 
«[…] nesta cidade de Coimbra e casas 
de Agostinho de Paiva mestre de oleirias 
aonde eu tabaliam vim chamado onde 
elle ahi estava e também sua molher 
Antonia do Espirito Santo […] estando 
outrossim alli presente Joam Duarte 
oleiro morador na mesma cidade […] por 
elle dito Agostinho de Paiva  com sua 
molher foi dito que eles estam 
contratados com o sobredito Joam 
Duarte para haver de lhe dar e emprestar   
a rezam de juros de sinco por cento 
cento e sincoenta mil reis por tempo de 
hum anno […]» 

Joam 
Duarte 

oleiro Interveniente 
– recebe 

Afonço 
Gomes  

pintor de louça Testemunha 

Ignacio da 
Costa  

oleiro Testemunha 

100 26/10/1716 Coimbra  
Terreiro das 
Olarias 

Agostinho 
de Paiva  

oleiro Compra Interveniente 
– vendedor 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º65; Fls.134-
135v. 

«sua mulher Antonia do Espirito Santo» 
«Ilena de Payva sua irmam» 
 
«Compra de humas casas que comprou 
Helena de Payva viúva desta cidade a 
seu irmão Agostinho de Paiva e sua 
mulher Antonia do Espirito Santo» 
«[…] nesta cidade de Coimbra e nas 



cazas de morada de Agostinho de Paiva 
oleiro aonde eu tabeliam vim chamado e 
onde ahi estava presente e sua mulher 
Antonia do Espirito Santo pessoas que 
eu tabeliam reconheço  e tanto outrosi vi 
presentes Illena de Paiva viúva moradora 
nesta cidade outrosi pessoa  que 
reconheço e logo ali em minha presença 
e das testemunhas ao diante nomeadas 
e no fim desta nota assignadas por 
ambos marido e molher e por cada hum 
deles de per si foi dito por eles em seos 
mais bens de raiz que também  pessuiao 
[…] huma morada de casas nesta cidade 
no terreiro das Olarias que partem de 
huma banda com a rua que vem do 
Convento de Santa Cruz e da outra  
banda com casas de Francisco Ferreira 
oleiro que partam pelas ditas 
confrontaçois […] estavam contratados 
com a dita Ilena de Payva sua irmam e 
cunhada para efeito de lhes venderem as 
ditas casas e assim as nomeadas e 
comfrontadas […]» 

Coimbra 
Não 
especificado 

Illena de 
Paiva 

compradora Interveniente 
– 

compradora 

«Helena de Payva viúva desta cidade» * 
 
* «Fiança que Illena de Payva viúva que 
ficou de Antonio Gomes Figueira fes a 
seus filhos […]» em 31 de Janeiro de 
1717 
«[…] pareceo presente Illena de Paiva 
veuva que ficou de António Gomes 
Figueira moradora nesta cidade[…]» 

Francisco 
Ferreira  

oleiro Citado 

Afonso 
Gomes  

oleiro Testemunha 

Domingos 
Gonçalves 

oleiro Testemunha 
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Dep.V; Sec.I-Es; Est.9; Tab.6; N.º66, 
Fls.113v-114v 

101 30/10/1716 Coimbra 
Terreiro das 
Olarias 

Luis de 
Paiva  

oleiro Compra Interveniente 
– comprador 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º65;  Fls.135v-
137. 

«Compra de huma morada de cazas com 
Luis de Paiva oleiro desta cidade» 
«[…] nesta cidade de Coimbra e cazas 
de morada de Agostinho de Paiva mestre 
de oleiro […] e outrossim ali presente 
seu irmão e cunhado Luis de Paiva 
outrossim oleiro […] 
[…] entre os mais bens de raiz que 
tinham e possuhiao […] humas cazas 
citas nesta cidade no terreiro das olarias 
que partem de huma banda com o 
mesmo terreiro e da outra banda, partem 
com tendas de Antonia Roiz a Catana 
[…]» 

Agostinho 
de Paiva 

mestre de oleiro Interveniente 
– comprador 

102 05/04/1717 Coimbra 
Não 
especificado 

Luis de 
Payva  

oleiro Arrendamento Interveniente 
– 

arrendatário 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 
N.º67; Fls.58-

59v 

«Arendamento que fes Bento dos Santos 
desta cidade e sua mulher Escolastica 
de Sam Bento das suas tendas de olaria 
a Luis de Payva oleiro da mesma 
cidade» 
«Saibam quantos este instromento de 
contrato de arrendamento por tempo de 
quatro anos compridos e acabados e 
mais nao se obrigavam […] no anno do 
nascimento de nosso senhor Jesus 
Christo de mil e setecentos de dezassete 
anos aos sinco dias do mês de Abril do 
dito anno nesta cidade de Coimbra e rua 
direita della e nas cazas de morada de 
Bento dos Santos aonde eu tabaliam ao 
diante nomeado vim chamado onde elle 
aly estava presente pessoa que 

Coimbra 
no fundo da 
Rua  de Joam 
Cabreira 

Bento dos 
Santos e 

Escolastica 
de Sam 
Bento 

Proprietários de tendas 
de olaria 

Interveniente 
– senhorios 



reconheço estando outrossim aly sua 
molher Escolastiqua de Sam Bento e 
Luis de Payva oleiro morador nesta dita 
cidade todos pessoas que reconheço e 
logo aly em minha presença e das 
testemunhas ao diante nomeadas e no 
fim desta nota assignadas por eles ditos 
Bento dos Santos e a dita sua molher 
Escolastiqua de Sam Bento por eles 
ambos e por cada hum deles de por si foi 
dito que entre os mais bens de raiz que 
tinham e pessuhiam bem assim heram 
humas tendas de olarias sitas no fundo 
da Rua de Joam Cabreira e que eles 
estavam contratados com o dito Luis de 
Paiva para efeito de lhas arrendar e dar 
por via de arrendamento por tempo de 
quatro anos compridos e acabados e 
mais não, e isto em presso e quantia em 
cada hum deles de dezanove mil reis […] 
o primeiro anno hade começar e ter seu 
principio do dia de Sam Joam Baptista 
que hade vir deste presente anno de mil 
cetessentos e desassete e hade acabar 
e ter seu fim por outro tal dia do anno 
que hade vir de mil e setesentos e vinte 
e hum com condição de eles ditos 
arrendadores fazerem todos os 
concertos que as ditas tendas ouverem a 
sua custa e de que não as fazendo se 
descontaram nos alugueres das ditas 
tendas fazendo as elle rendeiro a sua 
custa as que forem necessárias e por 
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quanto eles ditos arrendadores tinhao e 
confessarao a minha vista e das mesmas 
testemunhas que elle dito rendeiro se 
havia já entregue por contados ditos 
alugueres sincoenta mil e trezentos e 
oitenta reis como contava de hum recibo 
que elle dito arrendado me apresentou 
assinado por mao delle dito rendador  
cujo sinal reconheço ser o próprio da 
mao delle dito arrendado Bento dos 
Santos os quais condessavao receberem 
em boas moedas e ouro e prata das 
correntes neste reino […] 
[assinado] Bento dos Santos 
[assinado] Jorge Francisco (morador na 
mesma rua, a rogo della arendadora) 
[assinado] Luis de Paiva 
[assinado] Antonio Saraiva (carpinteiro 
morador na rua direita desta dita cidade) 
[assinado] António Ferreira (sapateiro 
morador na mesma rua)» 

103 21/07/1717 Coimbra 
Olarias 

Clemente 
de Paiva  

oleiro Contrato de 
obrigação 

Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 
N.º68; Fls.27v-
28v 

«sua molher Anna Pereira» 
 
«Contrato de obriguação que fizerao 
Clemente de Paiva oleiro e sua molher 
Anna Pereira desta cidade a tapar hum 
buraquo de huma parede que deixarão 
para claridade» 
«Saibao quantos este instromento de 
contrato de obrigação ou como em 
direito milhor dizer se possa virem que 
no anno do nascimento de nosso senhor 
Jesus Christo de mil e setecentos e 



desassete anos aos vinte e hum dias do 
mês de Julho do dito anno nesta cidade 
de Coimbra e pousadas de mim tabaliam 
ao diante nomeado ahy parecerão 
prezentes Clemente de Paiva oleiro 
desta cidade e sua mulher Anna Pereira 
ambos pessoas que reconheço e por 
eles ambos e por cada hum deles se por 
si foi dito em minha presença e das 
testemunhas ao diante nomeadas e no 
fim desta nota assinadas que eles haviao 
reedeficado humas cazas sitas nas 
olarias que partem com Isabel Mendes e 
nas quais cazas deixarão aberto hum 
boraquo para claridade das ditas casas 
com autoridade da dita Isabel Mendes 
com a condissam que querendo a 
sobredita Isabel Mendes ou seus 
herdeiros pelos tempos futuros levantar 
as ditas suas casas seriao eles ditos 
Clemente de Paiva e a dita sua molher 
ou seus herdeiros a taparem o dito 
buraquo que haviao deixado aberto nas 
ditas para se levantarem todas as vezes 
que quiserem e lhes por este publico 
instromento se obrigavao per si e em 
nome de seus herdeiros a taparem o 
buraquo das ditas casas todas as vezes 
que a sobredita Isabel Mendes ou seus 
herdeiros se quisessem levantar sem a 
isto por em deveda ou embargo algum 
[…] 
[assina de cruz] Clemente + de Paiva  
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[assinado] Antonio Soares Coimbra 
[desta cidade] 
[assinado] Luis de Oliveira [filho do 
tabelião] 
[assinado] Joam de Oliveira [filho do 
tabelião, a rogo da sobredita]» 

104 28/07/1717 Coimbra 
Não 
especificado 

Francisco 
Martins  

oleiro Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 
N.º68; Fls.34-

34v 

«Procuraçam que faz Francisco oleiro 
digo Francisco Martins oleiro desta 
cidade ao Doutor Joam Luis Santa Valla 
da cidade do Porto e a Joam da Silva de 
Faria solicitador da dita cidade» 

105 01/01/1718 Coimbra 
Olarias 

Domingos 
da Cruz  

mestre de oleiro Contrato de 
Arrendamento 

Interveniente 
– 

arrendatário 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º69; Fls.26v-
27v 

«humas tendas de olarias de branco  
citas nas mesmas olarias desta dita 
cidade» 
 
«Arendamento de tendas de olaria com 
suas casas que arrendou Francisco 
Marques sapateiro natural desta cidade e 
morador na cidade de Lisboa» 
«Em nome de Deos amem Saibam 
quantos este instromento de 
arrendamento por tempo de seis anos 
compridos e acabados e mais não 
obrigação ou como em direito em 
conduzir feita virem que no anno do 
nascimento de nosso senhor Jesus 
Christo de mil e setecentos e dezouto ao 
primeiro dia do mês de Janeiro do dito 
anno nesta cidade de Coimbra e casas 
de morada de Domingos da Cruz mestre 
de oleiro aonde eu tabaliam ao diante 
nomeado vim chamado onde elle ahi 
estava presente estando outrossim ahy 

Lisboa Francisco 
Marques 

sapateiro 
(proprietário de tendas 
de olaria por morte de 

seu pai) 

Interveniente 
– senhorio 



presente Francisco Marques sapateiro 
natural desta cidade e morador na de 
Lisboa ambos pessoas que reconheço e 
logo ahi em minha presença e das 
testemunhas ao diante nomeadas e no 
fim desta nota assinadas por elle ditto 
Francisco Marques foi dito que elle entre 
os mais bens de rais que tinha e 
possuhia em esta dita cidade que lhe 
coubera por morte e falecimento de seu 
pay e mais bens assim heram humas 
tendas de olarias de branco com suas 
casas citas nas mesmas olarias desta 
dita cidade q que lhe estava contratado 
com o sobredito Domingos da Cruz pera 
haver de lhas arrendar e dar por via de 
arrendamento por tempo de seis anos 
compridos e acabados que hao de ter 
seu principio por dia se Sam Joam 
Baptista deste presente anno e hamde 
acabar e ter seu fim por outro tal dia do 
anno futuro que há de vir de mil 
setecentos e vinte e quatro tempo que na 
verdade for de maneira que serão os 
ditos seis anos completos e acabados e 
isto em presso logo certo e a saber em 
cada hum deles de vinte mil reis com tal 
condessam que sera do dito arrendador 
obrigado a fazer todos os consertos das 
ditas tendas e casas que necessárias 
lhes forem como também os foros e 
tributos que forem lançados as ditas 
tendas e casas porque sendo elle 
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arrendador sera obrigado a lhe levar em 
conta a elle ditto rendeiro Domingos da 
Cruz ou a seus herdeiros e logo ao ler e 
assinar desta escreptura reçebeo por 
conta dos ditos seis anos dos alugueres 
deles sessenta mil reis que recebeo delle 
dito rendeiro Domingos da Cruz em boas 
moedas de ouro e prata das correntes 
neste reino que elle em sim contou e 
recebeo dando ao dito rendeiro por […] 
da dita quantia por tempo de tres annos 
vencidos e a todos seus herdeiros e em 
quanto aos ditos três anos que se fica 
devendo pagar dahi em diante em dous 
pagamentos iguais a saber a primeira 
por dia de natal e a outra por dia de Sam 
Joam athe o fim do dito anno; e logo por 
elle ditto rendeiro Domingos da Cruz foi 
dito em minha presença e das mesmas 
testemunhas foi dito que elle se obrigava 
a dar e pagar os ditos três anos na forma 
asima declarada e que assim tomava e 
ajustava as ditas tendas e cazas com 
todas as mais comdisois […] e 
obrigações e dera foramento assim e da 
maneira que neste se declara e que para 
tudo haver de cumprir elle obrigava 
responderem esta cidade de Coimbra 
perante o Doutor juiz de fora presente e 
futuro onde quem seus encargos 
servisem poder declarar para outro 
algum foro de juiso que também 
renunciava seriao gerais e expeciais e 



todos os mais previlegios huns direitos e 
ordenaçois […] 
[assinado] Francisco Marques 
[assinado] Domingos da Cruz 
[assinado] Antonio da Sylva (como 
testemunha, escrivão da fazenda do 
Hospital Real desta dita cidade) 
[assinado] Bartholomeu Tavares 
(tanoeiro)» 

106 03/10/1718 Coimbra 
Não 
especificado 

Francisco 
Cordeiro  

mestre de oleiro Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 
N.º70; Fls.141v-
142v 

«Procuraçam que faz Francisco Cordeiro 
mestre de oleiro desta cidade a Luis 
Gomes do lugar de Gabraillos [?] termo 
de Monte-mor o velho» 

107 14/02/1719 Coimbra 
Senhor dos 
Oleiros 

Manuel da 
Fonseca  

oleiro Contrato de 
Arrendamento 

Interveniente 
– 

arrendatário 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º71;  Fls.102-
103v 

«sua mulher Maria Simoins» 
«cham que esta cito e junto ao Senhor 
dos Oleiros desta cidade com suas 
cazas de sobrado que partem de huma 
banda com o cham de Luis Nogueira e 
da outra em testa no rio mondego e com 
Rua que vay para a Capella do dito 
Senhor dos Oleiros» 
 
«Arrendamento que faz Mariana 
Rodrigues viúva de Domingos Lopes 
Ferreira desta cidade do seo cham do 
Senhor dos Oleiros por seu possuidor a 
Manuel da Fonseca oleiro e a sua mulher 
todos desta cidade» 
[documento degradado no pé da página] 
 
Em nome de Deos amem saibam 
quantos este publico [instrumento de 
arrendamento] por tempo de três anos 

Mariana 
Rodrigues  

proprietária Interveniente 
– senhoria 
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compridos e acabados mais nam e 
obrigação e aseitaçam […] de posse 
virem [que no anno de Nosso] Senhor 
Jesus Christo de mil e setecentos e 
dezanove annos aos quatorze dias do 
mês de Fevereiro do dito anno nesta 
cidade de Coimbra e pousadas de mim 
tabaliam ao diante nomeado parecerão 
presentes o Pe. Caetano Lopes Ferreira 
morador nesta cidade e bem assim 
Manuel da Fonseca oleiro e sua mulher 
Maria Simoins moradores na mesma 
todos pessoas que reconheço e logo ahy 
em minha presença e das testemunhas 
ao diante nomeadas e no fim desta nota 
assignadas por elle dito Pe. Caetano 
Lopes Ferreira foi dito que elle he 
procurador de sua may Mariana 
Rodrigues como me fez ver por hum 
instromento de procuração feito na nota 
do Tabeliam Antonio Carneiro da Costa 
do Couto de Semide e nos nove dias do 
mês de Fevereiro deste presente anno 
pella qual constava darlhe a dita sua may 
e constituinte poder para comprar vender 
escambar e fazer todos e quaisquer 
comtratos que bem lhe parecer de que 
dou fee ser a dita letra e asignatura do 
dito Antonio Carneiro da Costa por 
vertude da qual procuração por elle foi 
dito que entre os mais bens de raiz que a 
dita sua constituinte tinha e pessuhia 
bem assim hera o seu cham que esta 



 
 
 
 
 

cito e junto ao Senhor dos Oleiros desta 
cidade com suas cazas de sobrado que 
partem de huma banda com o cham de 
Luis Nogueira e da outra em testa no rio 
mondego e com Rua que vay para a 
Capella do dito Senhor dos Oleiros e que 
assim e da maneira que a dita 
constituinte o pessuhia estava 
comtratado com os sobreditos Manuel da 
Fonseca e sua molher Maria Simois pera 
haver de lhas arrendar e dar por via de 
arrendamento o dito cham com todas 
suas pertenças por tempo de três annos 
compridos e acabados que tiverão seu 
principio por dia de todos os Santos 
próximo passado de setecentos e 
dezouto e ham de findar por outro tal dia 
do anno futuro que há de vir de mil e 
setecentos e vinte e hum […] maneira 
que serão os ditos três annos 
completados e acabados […]» 

108 07/08/1719 Coimbra 
Não 
especificado 

Domingos 
da Cruz  

mestre de tenda de 
olaria 

Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º72; fls.84-85 

«Procuração que faz Domingos da Cruz 
mestre de tenda de olaria (morador nesta 
cidade) ao Pe. Manuel dos Santos do 
lugar de Ferrocal [?] concelho de 
Esgueira» 
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QUADRO 3 | Atores da produção cerâmica de Coimbra para o século XVIII, a partir das fontes notariais | 1720-1729 

 
N.º 

 
DATA 

 
TOPÓNIMO 

ARTISTA/ARTÍFICE FONTE 
NOME ESPECIALIZAÇÃO TIPO FUNÇÃO COTA DADOS COMPLEMENTARES  

1 29/01/1720 Coimbra 
Não 
Especificado 

Joam 
Mendes  

oleiro Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-
Es; Est.8; 

Tab.5; N.º8; 
fls.3v-4v 

 _ 

2 13/05/1721 Coimbra 
Não 
Especificado 

Joseph 
Simois  

pintor de louça Testamento Testemunha Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

Tab.6; N.º75; 
fls.41-44v 

_ 

Manoel 
Gomes  

pintor de louça Testemunha 

3 21/06/1721 Coimbra 
Não 
Especificado 

Manoel de 
Afonseca  

mestre de oleiria Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

Tab.6; N.º75; 
fls.64v-65 

«Procuração que fez Manoel Alvess 
Donzello Brandão do lugar de balicarrao 
termo da villa de Pampilhosa comarqua 
da goarda a Manoel de Afonseca mestre 
de oleiria e morador nesta cidade» 

4 27/06/1721 Coimbra 
Não 
Especificado 

Sebastião 
Francisco  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

Tab.6; N.º75; 
fls.65-66 

_ 

5 05/07/1721 Coimbra 
Rua das 
Padeiras 

Antonio 
Simois  

oleiro Desistência 
e Deixação 

Interveniente Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

Tab.6; N.º75; 
Fls.67v-68 

«sua molher  Isabel Correa» 
«[…] eles heram senhores e 
possuhidores de huma morada de casas 
na Rua das Padeiras desta mesma 
cidade […]» 
«Desistência e deixação que fizerao 
Antonio Simois oleiro e sua mulher de 
humas cazas na rua das Padeiras e seu 

Coimbra 
Não 
Especificado 

Antonio 
Gomes  

pintor de louça Testemunha 

Francisco 
Rodrigues  

pintor de louça Testemunha 



irmão Joseph Simois e sua molher desta 
cidade» 
«[…] pareseram presentes António 
Simoins oleiro e sua molher  Isabel 
Correa moradores nesta mesma cidade 
pessoas conhecidas de mim taballiao […] 
me foi dito em presença das testemunhas 
ao diante nomeadas e no fim deste 
instromento assignadas que eles heram 
senhores e possuhidores de huma 
morada de casas na Rua das Padeiras 
desta mesma cidade que partem de 
huma banda com casas de Magdalena 
Francisca veuva que ficou de Marcos 
Martins e da outra com pardieiros  que 
foram casas de Francisco de Figueiredo 
Çapateiro desta mesma cidade das 
quoais casas lhe tinha feito aforamento 
emfateuzim perpetutuo o Reverendo 
Arcidiago Francisco Carvalho e Macedo 
por serem pertenças de huma sua 
cappella de que he direito senhorio e lhas 
havia emprazado com o foro cada anno 
de quinhentos e setenta reis e como  eles 
ao presente não tinham filhos nenhuns e 
por obrigações que tinham a seo irmão 
Jose Simoins irmão delle Antonio Simois 
e a sua mulher  Isabel Simois sobrinha 
della Isabel Correa e por eles serem  
contentes e muito de sua vontade o dito 
cazamento que logo lhe deram  as ditas 
cazas para eles nella viverem e que na 
mesma forma que eles as possuhiao eles 
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de suas próprias e  livres vontades e sem 
constrangimentos de pessoa alguma que 
a isso os movessem lhes davam as ditas 
casas deste dia para todo o sempre  […]» 

6 24/09/1721 Coimbra 
Não 
Especificado 

Cateano 
Solteiro  

oleiro 
ofecial de oleiro 

Doação Interveniente Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

Tab.6; N.º75; 
fls.95-95v 

«Doação causa dotis que fez da 3.ª de 
seus bens Manoel Ferreira do lugar da 
Torre de Bera a seu filho Cateano 
Solteiro oleiro desta cidade» 
 

7 30/10/1721 Coimbra 
çitio e rua que 
vai para o 
Senhor dos 
Oleiros 

Luis 
Nogueira  

homem que vive de 
sua fazenda 

Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-
Es; Est.8; 

Tab.5; N.º18; 
fls.36v-37v 

_ 

Coimbra 
Não 
Especificado 

Nicullao 
Carvalho 

mestre de olaria Testemunha 

Manoel da 
Silva  

pintor de louça Testemunha 

8 01/01/1722 Coimbra 
Não 
Especificado 

Jacinto 
Cordeiro  

pintor de lousa Compra Testemunha Dep.V; Sec.I-
Es; Est.8; 

Tab.5; N.º18; 
fls.59v-61v 

_ 

9 06/01/1722 Coimbra 
Oleirias 

Magdalena 
Francisca 

veuva  

veuva Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

Tab.6; N.º76; 
fls.1v-2v 

_ 

Coimbra 
Não 
Especificado 

Joseph 
Cardoso  

pintor de louça Testemunha 

Joseph 
Simois 

pintor de louça Testemunha 

10 03/02/1722 Coimbra 
Não 
Especificado 

Francisco 
Cordeiro  

mestre de tenda de 
oleiria 

Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

Tab.6; N.º76; 
fls.22-22v 

«Procuração que faz Francisco Cordeiro 
Mestre de tenda de oleiria e morador 
nesta cidade a Manoel Gonçalves 
Choupana do Casal dos Galegos termo 

Amaro 
Cardozo  

pintor de louça Testemunha 



da villa de Montemor o Velho» 
11 06/05/1722 Coimbra 

Não 
Especificado 

Joseph 
Simois  

pintor de louça Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

Tab.6; N.º76; 
fls.76v-77 

«sua molher Isabel Simois» 
«Procuração de Joseph Simois pintor de 
louça e sua mulher desta cidade» Manoel 

Gomes  
pintor de louça Testemunha 

12 09/05/1722 Coimbra 
Rua da 
Madanela 

Helena de 
Payva  

proprietária de  
tendas de olaria 

Contrato de 
Arrendamento 

Interveniente 
– senhoria 

Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

Tab.6; N.º76; 
fls.77-78 

«veuva que ficou de António Gomes 
Figueira» 
 
«Rendamento por tempo de dous annos 
que fez Helena de Payva veuva das suas 
tendas de olaria a Caetano Ferreira oleiro 
ambos desta cidade» 
«[…] pareceram presentes Elena de 
Payva veuva que ficou de António Gomes 
Figueira e Caetano Ferreira oleiro ambos 
moradores nesta cidade de Coimbra […] 
e logo pella dita Elena de Payva me foi 
dito […] que entre os mais bens de raiz 
que ella he senhora e 
pessuihidora[…]heram humas tendas de 
oleiria em a Rua da Magdalena que 
partem de huma e outra banda com ruas 
que vão da pontinha para a mesma rua e 
rio Mondego e pellas mais confrontaçois 
com quem diretamente devam e hajam 
de partir e que assim e da maneira que 
as ditas tendas lhe pertenciam ella de 
sua livre vontade e sem constrangimento 
de pessoa alguma estava contractada 
com o dito Caetano Ferreira que prezente 
estava para efeito de lhas arendar e dar 
por via de arendamento ao sobredito 
pello tempo de dous annos compridos e 

Coimbra 
Não 
Especificado 

Caetano 
Ferreira  

oleiro Interveniente 
– arrendatário 

Elias 
Gomes 
Branco  

mestre de tenda de 
oleiro 

Testemunha 
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acabados e mais não cujo anno primeiro 
deste arrendamento hade comessar a 
correr ter seu principio por dia de Sam 
Joam deste prezente anno de setecentos 
e vinte e dous e ham de acabar e ter seu 
fim por outro tal dia que hade vir de mil 
setecentos e vinte e quatro […]» 

13 27/06/1722 Coimbra 
Terreiro das 
Oleirias 

Magdalena 
Francisca  

veuva Contracto de 
transacção e 

amigável 
composição 

Testemunha Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

Tab.6; N.º76; 
fls.108v-109v 

«veuva que ficou de Marcos Martins 
Mestre de tenda de oleiria» 

Marcos 
Martins  

mestre de tenda de 
oleiria 

Citado «Contracto de transacção e amigável 
composição feito entre Magdalena 
Francisca veuva com suas filhas Antonia 
Francisca e Maria da Cruz e genros 
respectivos Antonio Dias da Cruz 
cidadam desta cidade e Manoel Ribeiro 
Boticario» 

14 03/07/1722 Coimbra 
Rua de 
Tingerodilhas 

Thiatonio 
Gonçalves 

†  

oleiro Doação Citado Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

Tab.6; N.º76; 
fls.112v-113v 

Sua mulher: Marianna Ferreira. 
«Doaçam que faz Marianna Ferreira 
viúva que ficou de Thiatonio Gonçalves 
oleiro e moradora nesta cidade a sua 
neta Antonia Ferreira molher de António 
de Sousa» 
«[…] nesta cidade de Coimbra e no 
terreiro da Freiria della e nas cazas de 
morada de Antonio de Souza aonde eu 
tabaliam vim chamado para o czo deste 
instromento onde ai estava presente 
Marianna Ferreira veuva que ficou de 
Thiatonio Gonçalves oleiro e moradora 
nesta cidade na Rua de Tinxorrodilhas 
[…] e por ella me foi ditto […] que ella 
pellas muitas obrigações bens e limpeza 
e a estar sustentando que deve a sua 



neta Antonia Ferreira e a seu marido 
Antonio de Souza por ser mulher velha 
que tem de idade noventa annos e por se 
ver desamparada de seus filhos que tem, 
por nome Manoel Ferreira e Ignacio 
Ferreira, e so fizerao caso della enquanto 
tinha alguma cousa e o podia agenciar 
por sua audácia e industria, e como ella 
pelos mesmos trabalhos que tem tido 
sem que os ditos seus filhos lhe acidiçem 
e so em todos eles e necessidades que 
padecia so achara a dita sua neta 
Antonia Ferreira e seu marido Antonio de 
Sousaella por sua própria e livre vontade 
e sem constrangimento de pessoa 
alguma que para isto a movesse desde 
logo para todo o sempre dava e doava a 
dita sua neta Antonia Ferreira e seu 
marido Antonio de Souza huma morada 
de cazas em que ella vive na mesma rua 
de tinxorrodilhas que sam foreiras a  
Rodrigo de Macedo que tem de huma 
banda e outra com cazas e quintal de 
Joam Rodrigues Catana desta 
cidade[…]» 

15 18/07/1722 Coimbra 
Rua da Moeda 
(junto ao 
Terreiro das 
Olarias) 

Luiz Roiz † oleiro 
oleiro de vermelho 

Confissão de 
dívida 

Citado Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

Tab.6; N.º76;   
fls.124-125 

«Confissão de dívida que fez Ventura da 
Cunha veuva que ficou de Luiz Roiz 
oleiro de 30 mil reis a rezão de juro de 
seis e quarto por cento e comsignação de 
pagamento a Manoel da Silva desta 
cidade» 
 
«[…] nesta cidade de Coimbra e na Rua 

Coimbra 
Não 
Especificado 

Manoel 
Simois  

oleiro   Testemunha 

Antonio oleiro Testemunha 
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Teixeira  da Moeda della junto ao terreiro das 
oleirias e nas cazas de morada de 
Ventura da Cunha veuva que ficou de 
Luis Roiz oleiro de vermelho e moradora 
nesta cidade[…]» 
 
Este documento fica reforçado com a 
nota lavrada em 11 de Agosto seguinte 
pelo mesmo tabelião: «Declaração que 
fez Ventura Cunha viúva que ficou de 
Luis Roiz oleiro ao Contracto de 
obrigação de divida de 30 mil reis que a 
juro lhe deixou Manoel da Silva feito 
neste livro» ao fólio 124» datada de 11 de 
Agosto de 1722 – fls. 138-138v 

16 12/08/1722 Coimbra 
Rua da 
Pontinha 
Terreiro das 
Olarias 
Rua das 
Padeiras 
Rua da Galla 
Fornalhinha 
Rua publica 
junto à Runa  

Magdanela 
Francisca 

viúva do oleiro  
Marcos Martins 

proprietária 
 

Contrato de 
dinheiro 

Interveniente 
– devedora 

 

Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

Tab.6; N.º76;    
fls.139v-140 

«Contrato de cento e quarenta mil reis a 
rezão de juro de sinco por cento que 
deve Magdalena Francisca veuva a seu 
genro António Dias da Cruz» 
«[…] nesta cidade de Coimbra e na rua 
da Pontinha della e nas casas de 
moradas de Antonio Dias da Cruz 
cidadão desta cidade aonde eu taballiam 
vim […] e ahi estava presente sua sogra 
Magdalena Francisca veuva que ficou de  
Marcos Martins e moradora nesta mesma 
cidade […] e pella sobredita Magdalena 
Francisca me foi dito […] que ela hera 
devedora a seu genro  Antonio da Cruz 
que presente estava de cento e quarenta 
mil reis nas partilhas que se fizerao de 
todos os bens que ficaram de por 

Coimbra 
Terreiro das 
Olarias 

João 
Duarte 
Lobo  

 
oleiro 

 
Citado 

Coimbra 
Rua das 
Padeiras 

Joseph 
Simois  

oleiro Citado 



Coimbra 
Rua da Galla 

Manoel 
Ferreira  

oleiro Citado fallecimento de seu marido e sogro 
Marcos Martins que constavao de sua 
folha de partilhas e que ella ao prezente 
nao tinha a dita quantia para lhe dar lhe 
pedia lhos quizesse deixar ficar na sua 
mão a rezao de juro de sinco por sento 
pello tempo de hum anno e pellos mais 
emquanto os não distratar com a 
obrigação de lhe pagar os juros delles em 
cada hum anno cujo anno primeiro deste 
contrato havia de comessar a correr e ter 
seu principio por dia de hoje […] para o 
que disse obrigava todos os seus bens 
moveis e de raiz havidos e por haver 
onde quer que os tivesse e lhe foram 
achados em especial os bens de raiz 
seguintes a saber […]  
a metade de humas casas de sobrado 
com suas lojias no terreiro das oleirias 
que partem de huma banda com João 
Duarte Lobo oleiro e da outra com casas 
dos herdeiros de Melchior Ferreira a 
metade de humas casas no fundo da Rua 
das Padeiras que chegam a Rua da Galla 
que partem de banda da Rua das 
Padeiras com Joseph Simois oleiro e da 
Rua da Gala com cazas de Manoel 
Ferreira oleiro as quais estam obrigadas 
a cento e trinta mil reis a Domingos Dias 
Pedroza a metade de humas tendas de 
oleirias que partem com a Runa e com 
Rua publica hum quintal no fundo da 
Fornalhinha que parte da banda de tras 

Coimbra Manoel 
Ferreira 

Pintor de louça testemunha 
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com Joao Soares Tibau e da outra com 
rua publica e que partiam pelas ditas 
comfrontaçoins e demarcassois […]» 

17 01/09/1722 Coimbra 
Não 
Especificado 

Antonio 
Jorge  

oleiro 
mestre de tenda de 

oleyria 

Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

Tab.6; N.º77; 
fls. 3v-4 

«Procuração que fazem Antonio Jorge 
oleiro desta cidade e sua filha Quiteria da 
Conseipção a Joseph Roiz oleiro da 
mesma» 
«[...] paresserao presentes Antonio Jorge 
mestre de tenda de oleyria e sua filha 
Quiteria da Conceipção de vinte e sinco 
annos moradores nesta cidade de 
Coimbra […] constituhiam por seu certo e 
em todo bastante procurador […] Joseph 
Roiz mestre de tenda de olaria e morador 
nesta mesma cidade […]» 

Joseph 
Roiz  

mestre de tenda de 
olaria 

Interveniente  

18 14/11/1722 Coimbra 
Não 
Especificado 

Joseph 
Roiz 

Cortiça  

pintor de louça Desobrigação de 
fiança e quitação 

Testemunha Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

Tab.6; N.º77; 
fls.42v-43 

_ 

19 16/11/1722 Coimbra 
Rua da 
Pontinha 
Rua João de 
Cabreira 

Madgalena 
Francisca 

viúva Contrato de 
Dinheiro 

Interveniente 
- devedora  

Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

Tab.6; N.º77;  
fls. 43-44v 

«Contrato de 100 mil reis a rezao de juro 
de 5 por cento deu Antonio Gomes da 
Maia ourives do ouro desta cidade a 
Magdalena Francisca viúva da mesma 
[…] nesta cidade de Coimbra e Rua da 
pontinha della e casas de morada de 
Antonio Dias da Cruz cidadão desta 
cidade […] ahi estavam presentes sua 
sogra Magdalena Francisca viúva que 
ficou de seu segundo marido Manoel da 
Cruz […] e logo pella dita Magdalena 
Francisca viúva me foi dito […] que ella 

Coimbra 
Não 
Especificado 

Manoel 
Ferreira  

pintor de louça Testemunha 

Jorge 
Marques 

oleiro Testemunha 



se havia contractado e ajustado com 
Antonio Gomes da Maia ourives do ouro 
e morador nesta mesma cidade na Rua 
do Coruche para este lhe haver de 
emprestar sem mil reis a rezao de juro de 
sinco por cento pello tempo de hum anno 
[…] para serto negocio que tinha de fazer 
e haver de compor a sua anteada filha 
que ficou do dito seu segundo marido […] 
pera que disse obrigava todos os seus 
bens movens e de raiz havidos e por 
haver onde quer que os tiver e que eles 
forem achados em expecial os bens de 
raiz seguintes como vem a saber três 
moradas de casas com todos seus 
logradoutos que dez de novo no fundo da 
Rua de Joam Cabreira que partem com 
ruas publicas e com Joam Fernandes e 
que partiam pelas ditas comfrontaçois e 
demarcassois[…]» 

20 30/03/1723 Coimbra 
Não 
Especificado 

Jacinto 
Cordeiro  

pintor de loussa Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-
Es; Est.8; 

Tab.5; N.º9; 
fls.103-104v 

«Procuração que fez Jacinto Cordeiro 
pintor de loussa desta cidade a Francisco 
Roiz o Crespo pintor de Loussa Geral 
para todas as causas» 

Francisco 
Roiz o 
Crespo  

pintor de loussa   Interveniente 

21 16/10/1723 Coimbra 
Rua da Moeda 

Gaspar 
Mendes  

mestre de olaria Fiança Fiador Dep.V; Sec.I-
Es; Est.8; 

Tab.5; N.º10 
[1723];fls.68-

69 

«Fiança que faz Gaspar Mendes mestre 
de olaria e sua molher» 
«[…] nesta cidade de Coimbra e Rua da 
Moeda della e cazas de morada de 
Gaspar Mendes mestre de olaria 
vermelha  aonde eu taballiam vim 
chamado […] que elle sabia muito bem 
que seu genro Manoel Ferreira e sua 
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molher  moradores nesta ditta cidade 
tinham tomado a rezão de juro de seis e 
quarto por cento quatrocentos mil reis 
que lhe emprestou Joseph da Costa 
boticário que foi na cidade do Porto e 
hora morador nesta dita cidade por 
escriptura feita em minhas notas […]» 

22 18/01/1724 Coimbra 
Não 
especificado 

Sebastião 
Francisco  

oleiro Compra Testemunha Dep.V; Sec.I-
Es; Est.8; 

Tab.5; N.º11– 
fls.102-104 

_ 

23 03/03/1724 Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel 
Ferreira  

oleiro Contracto de 
confissão de 

dívida e 
desobrigação de 

fiadores 

Interveniente Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

Tab.6; N.º79;  
fls.49-50 

«sua mulher Antonia da Costa» 
 
«Declaração ao contracto de confissão 
de dívida de 60 mil reis que fiqua neste 
livro a folha 2 verso the folha 3 verso e 
desobrigação dos fiadores e principais 
pagadores Manoel Ferreira oleiro e sua 
mulher Antonia da Costa e aseitação que 
fez Antonio Dias da Cruz do novo fiador e 
principal pagador que he Manoel de 
Oliveira a par da do senado da Camara» 
«[…] parecerão presentes Antonio de 
Souza e Antonio Dias da Cruz ambos 
desta cidade […] e logo pelo dito Antonio 
de Souza me foi dito […] que como elle 
hera devidor de secenta mil reis a elle 
Antonio Dias da Crus que presente 
estava e como nao tinha para lhe dar lhe 
pedia lhe deixasse ficar a rezam de juro 
de sinco por cento pello tempo de hum 
anno e pellos mais em que se não 
distrarem de que lhe fizera escriptura de 



sua obrigação que se acha lançada neste 
meo livro de notas a folhas duas verço 
ethe folhas três verço feita em nove dias 
do mês de Dezembro de mil e setecentos 
e vinte e três annos e a segurança da dita 
quantia e seus juros della  vençodoa e os 
que forem vencendo em the real entrega 
dera por seus fiadores e principais 
pagadores a seus sogros Manoel Ferreira 
oleiro e Antonia da Costa […]» 

24 06/06/1724 Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel de 
Paiva  

oleiro Perdão Interveniente Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

Tab.6; N.º79; 
fls.104-104v 

«Perdão que da Manuel de Paiva 
oleirodesta cidade a Manuel da Silva 
pintor de louça da mesma 
[…] pareceo presente Manoel de Paiva 
oleiro morador nesta cidade […] e por elle 
me foi dito […] que elle de sua propria e 
livre vontade e sem constrangimento de 
pessoa alguma mas so pelo Amor de 
deos e descargo de sua comciencia 
perdoava e dava perdam de hoje para 
todo o sempre a Manoel da Silva pintor 
de louça desta mesma cidade de toda e 
qualquer injuria ou afronta que lhe tenha 
feito assim das palavras como de obras 
ou acções principalmente das que 
fossem procedidas de humas rezois que 
entre si tiveram sendo ambos 
companheiros em tenda no mesmo oficio 
e muito amigos porquanto foram muito 
cazuavens hum ao outro reciprocamente 
disserao algumas palavras afrontosas 
provocadas de hira e paixam em que 
nessa ocasiam por acaso fizeram 

Manoel da 
Silva  

pintor de louça Interveniente 

Jacinto de 
Oliveira  

oleiro Testemunha 
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procedida da pouca cauza e percebeo 
elle dito perdoante Manoel de Paiva que 
o dito Manoel da Silva na mesma 
ocasiam fizera acção para lhe atirar com 
huma arma de fogo estando em sua caza 
e podia ser receio ou representação sua 
somente mas se acaso dela denunciou e 
se queixou as justiças de sua Magestade 
que dignamente e no caso que 
injustamente esteja pronunciado delle  
não queria cousa alguma e tudo lhe 
perdoava pello Amor de Deos para  que o 
mesmo também  lhe perdoe seus 
pecados […]» 

25 23/10/1724 Coimbra 
Não 
especificado 

Agostinho 
de Paiva  

mestre de tendas de 
oleiria 

Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

Tab.6; N.º80; 
fls.35v-36v 

«Procuração que faz Agostinho de Paiva 
mestre de tendas de oleiria e sua mulher 
desta cidade ao Padre Frey Bras de 
Santa Clara religioso de São Francisco»  
«[…] ahi parecerão presentes Agostinho 
de Paiva Mestre de tenda de olaria e sua 
mulher Antonia do Espírito Santo 
moradores nesta cidade […] e por elles 
me foi dito […] que elles faziam 
ordenavao e constetuiham por seu certo 
e em todo bastante procurador […] a 
saber o Muito Reverendo Padre Frei Bras 
de Santa Clara Pregador e Religioso da 
Ordem de Sam Franisco e Procurador 
Geral da Provincia da India e asistente 
em a Corte e Cidade de Lisboa […] forao 
testemunhas presentes Joseph de Gois e 
Asenço Gomes ambos pintores e 
moradores nesta cidade […]» 



26 14/02/1725 Coimbra 
Ao fundo da 
Rua da Moeda 
 

Bacharel 
Manoel da 

Silva 
Santos 

proprietário  
de tendas de olaria 

Compra Interveniente 
– vendedor 

Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

Tab.6; N.º80; 
fls.116-117 

«humas tendas de oleiria com suas cazas 
sitas nesta cidade de Coimbra no fundo 
da Rua  da Moeda» 
 
«Compra de humas tendas de oleirias 
com suas casas que fez Francisco 
Cordeiro Mimoso ao Doutor Manoel da 
Silva Santos e sua molher desta cidade» 
«[…] nas pouzadas do Bacharel Manoel 
da Silva Santos Çidadao desta cidade 
aonde eu taballiam vim chamado  para o 
caso deste instromento aonde elle ahi 
estava presente e bem assim também 
estava presente sua mulher Josepha 
Caetana Pereira […] e por ellas me foi 
ditto […] que entre os mais bens de raiz 
de que elles são senhores e pessuidores 
[…] heram humas tendas de oleiria com 
suas cazas sitas nesta cidade de 
Coimbra no fundo da Rua  da Moeda que 
partem do Nascente com Jorge Marques 
e do Sul com tendas que forao do 
Benefeciado Antonio Duarte o Gallo e 
que partiam pellas ditas comfrontaçois e 
demarcassois […] e que assim e da 
maneira que as ditas tendas e cazas lhe 
pertenciam estavao contractados havidos 
de acordo com Francisco Cordeiro 
Mimoso mestre de tenda de oleiria e 
morador nesta mesma cidade para o 
efeito de lhas vender como com efeito 
disse lhas tinha vendido pera elle e para 
sua mulher filhos herdeiros e sucessores 

Francisco 
Cordeiro 
Mimoso  

mestre de tenda de 
oleiria 

Interveniente 
– comprador 



AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801) 
Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia. 

□□□ 

103 

[…] em presso certo e sabido de 
duzentos mil reis […]» 

27 21/04/1725 Coimbra 
Rua da 
Pontinha 

Domingos 
da Cruz 

mestre de  
tenda de oleiria 

Contrato de 
dinheiro 

Interveniente Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

Tab.6; 
N.º81;fls.15-

16v 

«Contrato de 20 mil reis a rezão de sinco 
por cento que da Valentim Fernandes 
desta cidade como testamenteiro de 
Sarafina Jorge a Domingos da Cruz e a 
sua mulher Maria Carvalha desta cidade» 
«[…] nesta cidade de Coimbra em a Rua 
da Pontinha della e nas casas de morada 
de Domingos da Cruz Mestre de tenda de 
oleiria aonde eu taballiam vim chamado 
para o caso deste instromento onde eu 
ahi estava presente e bem assim também 
estava presente sua mulher Maria 
Carvalha e também estava presente 
Valentim Fernandes contractador 
morador também na mesma Rua […] e 
logo por elles sobreditos Domingos da 
Cruz e  sua mulher me foi dito […] que 
eles estavam contractados havidos e de 
acordo com o sobredito Valentim de 
Fernandes que de presente estava que 
por saberem munto bem que o sobredito 
ficara por herdeiro e testamenteiro de sua 
thia Sarafina Jorge […]» 

Coimbra 
Não 
especificado 

Amaro 
Cardoso  

oleiro Testemunha 
– assinou a 

rogo 
António 
Gomes 

pintor de louça Testemunha 

Francisco 
Rodrigues  

pintor de louça Testemunha 

28 28/09/1725 Coimbra 
Não 
especificado 

Francisco 
Rodrigues  

offecial de pintor de 
louça branca 

Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

Tab.6; N.º81; 
fls.84v-85v 

«Procuração que fazem Francisco 
Rodrigues offecial de pintor de louça 
branca e sua cunhada Thereza Maria de 
Souza (veuva) a Thimoteo da Fonseca 
solicitador de causas desta cidade de 
Coimbra todos da mesma» 

29 07/10/1725 Coimbra 
Terreiro das 

Agostinho 
de Payva  

mestre de oleiros Contrato de 
obrigação  

Interveniente Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

«Contrato de obrigação e compuzisam 
que entre sy fizeram Agostinho de Payva 



Olarias Tab.6; N.º81; 
fls.91-92v 

Mestre de oleiros e sua mulher com 
Antonio Denis de Carvalho mercador e 
todos desta cidade sobre a obra e mais 
couzas ao diante contheudas» 
«[…] nesta cidade de Coimbra no terreiro 
das olarias della e nas cazas de morada 
de Agostinho de Payva mestre de oleiros 
aonde eu taballiam ao diante nomeado 
vim chamado pera o caso deste 
instromento donde elle ahi estava 
presente e bem assim sua mulher 
Antonia do Espírito Santo […] e por elles 
ambos juntos e por cada hum de per sy 
me foy dito […] que por elles quererem 
fazer humas cazas fundadas de huma 
parte sobre hum alicerce de Antonio Dinis 
de Carvalho mercador e morador nesta  
cidade e o não poder fazer sem sua 
authoridade estavao contratados em que 
elle dito Agostinho de Payva e dita sua 
mulher posam mandar fundar sobre o dito 
alicerce de Antonio Denis de Carvalho a 
sua parede com condição porem que 
todas as vezes que este quizer fazer 
cazas ou outra qualquer obra que lhe 
conviesse poderia meter traves, barrotes 
e o mais que fosse necessário na parede 
que agora pertende fazer o dito 
Agostinho de Paiva sobre o alicersse de 
Antonio Denis de Carvalho, e que lhe 
nam poderia tolher a dita obra; nem 
também que querendosse levantar o dito 
António Denis de Carvalho mais alto que 

Coimbra 
Não 
especificado 

Joseph de 
Gois  

azulijador  Testemunha 
– assina a 

rogo de 
Antónia da 

Espírito Santo 
Acensso 
Gomes  

pintor de Louça Testemunha 
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a parede que o dito Agostinho de Payva 
fizesse sobre o dito alicersse lho nam 
poderia este estorvar nem impedir: como 
também nam poderia o dito Agostinho de 
Payva lanssar beiraes pera quintal de 
Antonio Denis de Carvalho mas para 
outra parte nem fazer forno na dita 
parede, nem abrir janella porta ou fresta, 
ou seteira pera o dito quintal de Antonio 
Denis de Carvalho; e querendo este em 
qualquer tempo fazer cazas ou outra obra 
no dito seu quintal comfinante com a 
nova parede que quer fazer o dito 
Agostinho de Paiva em ordem a meter as 
pedras e traves que forem necessárias, e 
o que se dis a respeito de seus herdeiros 
e subcessores se entende sobre todas as 
condiçoens já declaradas neste 
instromento […]» 

30 26/12/1727 Coimbra 
Rua da Galla 

Clemente 
de Payva † 

oleiro Fiança Citado Dep.V; Sec.I-
Es; Est.8; 

Tab.5; N.º20; 
fls.86-87 

«Fiança que deu Anna Pereira viúva que 
ficou de Clemente de Payva oleiro 
morador nesta cidade para ser tutora das 
pessoas e bens de seus filhos» 
«[…] nesta cidade de Coimbra e cazasa 
de morada de mim taballião pareseram 
prezentes Jacinto de Oliveira e sua 
molher Luzia dos Santos moradores 
nesta mesma cidade no terreiro das 
Olarias pessoas que eu taballião 
reconhesso serem os próprios […] foi dito 
que elles sabiam munto bem que Anna 
Pereira viúva que ficou de Clemente de 
Paiva que foi oleiro moradora nesta 

Coimbra 
Não 
especificado 

Sebastiam 
Francisco  

pintor de Louça Testemunha 



mesma cidade em  a Rua da Galla junto 
a pontinha pertendia ser tutora e 
administradora das pessoas e bens se 
seus filhos orphãons menores de vinte e 
sinco e quatorze annos pera os sustentar 
[…]» 

31 27/02/1728 Coimbra 
ao fundo da 
Rua da Moeda 

Agostinho 
de Payva  

mestre de olaria Venda Interveniente 
– comprador 

Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

Tab.6; N.º86; 
fls.10v-12v 

«Instromento de venda de humas casas 
que vendeo Luiza de Almeida viúva de 
Jorge Marques a Agostinho de Payva 
mestre de olaria todos desta cidade de 
Coimbra» 
«[…] apareserao presentes Luiza de 
Almeida viúva que ficou de Jorge 
Marques moradora nesta cidade e bem 
assim Agostinho de Paiva Mestre Oleyro 
também morador na dita cidade […] por 
ella dita Luiza de Almeida viúva foy dito a 
mim tabalião […] que ella e o dito seu 
marido antes de seu falicimento e no 
anno de mil e Setecentos vinte e sinco 
ambos juntos no dito anno de suas 
próprias e livres vontades sem 
constrangimento de pessoa alguma 
venderão firmemente desde o dito anno 
para todo o cempre humas casas que 
tinhao e pessuião no fundo da Rua da 
Moeda que partem de huma banda com 
casas do mesmo comprador e da outra 
banda com rua publica e que partião 
pellas ditas comfrontacois e 
demarquacois e pollas mais com quem 
de direito devão e hajão de as quais 
casas herão suas livres e dezobrigadas e 
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que por tais as venderão no ditto tempo e 
anno […]» 

32 10/04/1728 Coimbra 
Rua da 
Fornalhinha 

Costodio 
Simoins  

pintor de louça Compra Interveniente 
– comprador 

Dep.V; Sec.I-
Es; Est.8; 

Tab.5; N.º21;  
fls.114-115v 

«[…] huma morada de casas com seu 
quintal cito tudo nesta cidade na Rua da 
Fornalhinha […]» 
 
«Compra de humas cazas com seu 
quintal que comprou Costodio Simoins 
pintor de louça desta cidade a Manoel 
Roiz Alegre viúvo da mesma» 
«[…] huma morada de casas com seu 
quintal cito tudo nesta cidade na Rua da 
Fornalhinha que com ella  partem de 
huma banda e da outra com casas de o 
dito Custodio Simoins e da outra com 
hum pardieiro e cazas dos herdeiros de  
João Rodrigues Catana desta mesma 
cidade e que partiam ellas ditas 
confrontassoins e pelas mais  com que 
de direito devam e hajam de partir […]» 

Coimbra 
Cham da 
Torre 

Manoel da 
Fonsequa  

foi oleiro Testemunha 

33 02/05/1728 Coimbra 
Não 
especificado 

Acenso 
Gomes  

pintor de lousa Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-
Es; Est.8; 

Tab.5; N.º22; 
fls.17-18 

_ 

Ignacio da 
Costa  

mestre de tendas de 
olaria 

Testemunha 

34 25/04/1729 Coimbra 
Não 
especificado 

Luís de 
Paiva 

mestre de tendas de 
olaria branqua 

Perdão Interveniente Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

Tab.2; N.º195; 
fls.115-115v 

«Perdão que da Luis de Paiva mestre de 
tendas de olaria branqua e sua mulher 
Anna Pessoa a Francisco da Cruz ofecial 
de oleiro de branco e a Jacinta Pessoa 
moradores nesta cidade» 
«[…] foram presentes Luis de Paiva  
mestre de tendas de olaria branca e sua 
mulher Anna Pessoa moradores nesta 
cidade pessoas que reconheço serem os 

Francisco 
da Cruz  

ofecial de oleiro de 
branco 

Interveniente 

Manoel 
Gomes 
Figueira 

oficial de olaria branca Testemunha 

Bernardo 
Cardozo 

oficial de olaria branca Testemunha 



Alexandre 
Duarte 

oficial de olaria branca Testemunha 
– assinou a 

rogo 

próprios aqui nomeados de que dou fée e 
logo por elles me foi dito que sendo em 
honze do corrente Abril crelearam e 
denunciaram de Francisco da Cruz 
ofecial de oleiro de branco  por sujeição e 
leivosia honrra e virgendade  tirar a sua 
sobrinha Jacinta Pessoa asistente em 
sua caza por cuja cauza fora o dito 
Francisco da Cruz prezo e porque 
quando derão a dita denunciação foram 
movidas por pessoas inimigas do dito 
Francisco da Cruz e porque conhesião 
que o anino do sobredito não hera 
ofenderlhe sua caza antes o fazer o que 
fez hera com animo de cazar e receber a 
dita Jacinta Pessoa por sua legitima 
molher como ainda estava pronto com o 
mesmo amor e afeição e lhe tinha para 
com ella cazar e que sendo cazados já 
daqui em diante lhe perdoavão pello 
amor de deus toda a emjuria […]» 

35 22/06/1729 Coimbra 
Não 
especificado 

Joam 
Nunes  

oleiro Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

Tab.2; N.º195; 
fls.168-168v 

«prezo na cadeya publica della» 
 

«Procuração que fez Joam Nunes oleiro 
desta cidade e prezo na cadeya publica 
della a Miguel Luis de Torres morador na 
cidade do Porto» 
«[…] Miguel Luis de Torres boticário e 
morador na cidade do Porto[…]» 

36 16/09/1729 Coimbra 
Terreiro das 
Olarias 

Bento 
Gomes 

Mestre de 
Tendas  

mestre de tendas pintor 
de louça 

mestre de pintor de 
louça 

Testamento Interveniente 
– 

Testamenteiro 

Dep.V; Sec.I-
Es; Est.9; 

Tab.2; 
N.º196;fls.64-

«Testamento que faz Bento Gomes 
Mestre de Tendas pintor de louça» 
 
«[…] nesta cidade de Coimbra e terreiro 
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Coimbra 
Não 
especificado 

Jacinto 
Cordeiro  

mestre de olaria branca Testemunha 64v das olarias della e cazas de morada de 
Bento Gomes mestre de pintor de louça 
aonde eu publico taballiam ao deante 
nomiado vim chamado estando elle ahi 
deitado em huma ca-- digo em huma 
cama (sic) doente  de doenssa que Deus 
Nosso Senhor foi servido dar lhe mas em 
seu perfeito juízo e entendimento 
segundo ao meu paresseu e das 
testemunhas deste instromento ao 
deante nomiadas e assinadas e por elle 
me foi dito em presensa das mesmas que  
por nam saber o dia nem a hora em que 
o mesmo Senhor seria servido levallo da 
vida presente queria fazer seu 
testamento e dispor de seus bens como 
logo fez e dispôs pella forma seguinte 
primeiramente disse que encomendava 
sua alma a Deus Nosso senhor que lha 
criou e [?] na Arvore da Vera Cruz e que 
pedia e roguava a todos os Santos e 
Santas da Corte do ceo que focem seu’s 
entre [?] na hora de sua morte e que 
também pedia e roguava ao Anjo da sua 
guarda que como fiel companheiro que 
hera seu na vida o fosse também na hora 
de sua morte e que cria firmemente nas 
três pessoas da Santíssima Trindade 
como fiel Christam que hera e que na lei 
de Jesus Christo protestava morer e viver 
e nella se queria salvar, disse elle 
testador que sendo Deus Nosso Senhor 
servido levarlho da vida presente queria e 

Joam 
Pereira  

oleiro Testemunha 

Antonio 
Alvares  

oleiro Testemunha 

 Manoel 
Roiz   

oleiro Testemunha 

Francisco 
Rodrigues 

Crespo  

oleiro Testemunha 

Antonio 
Rodrigues  

oleiro Testemunha 



 
 
 
 
 
 
 
 

hera sua vontade que seu corpo fosse 
emvolto no habito de Sam Francisco e os 
mesmos rellegiosos o acompanharam 
dandoselhe a esmolla custumada e que 
queria foce seu corpo sepultado na Igreja 
da Senhora do Rozario e que se lhe 
fariam meyos [?] ofiçios e que se lhe 
deriam por sua alma trinta missas de 
esmolla de cem reis por huma [?] e que 
deixava por sua erdeira e testamenteira 
de todos seus bens moveis e de raiz 
havidos e por haver que por qual quer 
principio lhe pertenssam a sua molher 
Brazia Simões a quem pedia muito por 
merçe lhe deçe comprimento a tudo o 
que neste seu testamento declara e que 
queria mais que a dita sua mulher erdeira 
e testamenteira lhe mandaçe dizer mais 
dês missas pella sua alma da sobredita 
esmolla de cem reis e que esta hera a 
sua ultima e derradeira vontade e que por 
este seu testamento revoguava outro 
qualquer que tenha efeito […]» 
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QUADRO 4 | Atores da produção cerâmica de Coimbra para o século XVIII, a partir das fontes notariais | 1730-1739 

 
N.º 

 
DATA 

 
TOPÓNIMO 

ARTISTA/ARTÍFICE FONTE 
NOME ESPECIALIZAÇÃO TIPO FUNÇÃO COTA DADOS COMPLEMENTARES  

1 25/07/1730 Coimbra 
Não 
especificado 

Alexandre 
Duarte  

pintor de louça Procuração Interveniente 
– nomeado 
procurador 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º197; fls.37v-
38v 

«Procuração que faz Narciza Freire a seu 
marido Alexandre Duarte pintor de louça 
desta cidade» 
«[…] pareseo presente Narciza Freire e 
molher de Alexandre Duarte pintor de 
louça e moradores nesta dita cidade […] 
que ella […] constetuhia por seu certo e 
em todo bastante procurador […] ao dito 
seu marido Alexandre Duarte para que 
elle ou seus sobstabalecidos […] possam 
em nome della outorgante como se ella 
presente fora procurar requereer alegar e 
defender todo o seu direito e justissa em 
todas as suas causas […] e 
especialmente em huma causa çivel que 
vai por apellacam para a rellacam e casa 
da cidade do Porto do juizo geral desta 
cidade entre partes ella outorgante e Luis 
de Paiva mestre de olaria branca desta 
dita cidade como tudo melhor constara 
dos autos […]» 

Luis de 
Paiva  

mestre de olaria branca citado 

2 14/03/1730 Coimbra 
Terreiro das 
Olarias 

António de 
Sousa † 

oleiro Testamento Citado Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º197; fls.37v-

«Testamento que faz Domingas Francisca 
viúva que ficou de António de Sousa 
oleiro e moradora nesta cidade» 



Coimbra 
Não 
especificado 

Francisco 
Martins  

oleiro Testamenteiro 38v «[…] nesta cidade de Coimbra e Terreiro 
das Olarias della e casas em que vive 
Domingas Francisca veuva que ficou de 
Antonio de Souza oleiro, estando ella ahi 
presente pessoa que reconheço deitada 
em huma cama doente de doenssa que 
deus nosso senhor foi servido darlhe mas 
em seu prefeito juízo e entendimento 
segundo ao paresser de mim taballião e 
por ella me foi ditto […] que por nam 
saber o dia nem a hora em que deos seria 
servido levalla da vida presente e por ter 
erdeiros queria  dispor  de seus bens e 
fazer seu testamento  como fez e dispôs 
pella maneira seguinte primeiramente 
disse que encomendava sua alma a Deus 
nossa Senhor que lha criou […] queria 
seu corpo fosse enterrado na Igreja de 
Nossa Senhora do Rozario na sepultura 
dos irmãos do Senhor Jesus da dita Igreja 
diise mais ella testadora que deixava por 
sua erdeira a sua neta filha de seu filho 
Antonio de Souza de todos seus bens 
moveis e de raiz havidos e por haver 
disse mais ella testadora que instituhia 
por seu testamenteiro a seu irmam 
Francisco Martins oleiro desta cidade ao 
qual pedia muito o quisesse ser e 
despuzesse seu emterro como lhe 
paresser para o que se venderam os bens  
que chegarem para o tal enterro ou se 
cobrarão algumas dividas que lhe devem 
as quais constam de hum rol que o dito 
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meu testamenteiro tem o qual também 
pagara as dividas que constaem ser 
devedor e disse mais ela testadora/ Nam 
teve efeito o testamento asima […]» 

3 30/12/1732 Coimbra 
Rua das 
Azeiteiras 

Manuel 
Rodrigues  

oleiro Procuração Citado Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º199; fls 64-65 

«Procuração que faz Tereza Duarte e 
Manuel roiz oleiro asistente nesta cidade 
a Manoel Fernandes o sombreireiro e a 
Manoel Roiz operadeiro moradores na 
villa de Alter do Cham» 
«[…] nesta cidade de Coimbra e Rua das 
Azeiteiras della e cazas de morada de 
Thereza Duarte veuva que ficou de  
Joseph Lopes […] estando ella presente 
como também estava Manoel Roderigues 
oleiro asistente nesta cidade […]» 

4 16/09/1733 Coimbra 
Não 
especificado 

António da 
Costa  

pintor de louça  Compra Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º199; fls.219-
222 

«Compra que faz Marianna das Candeias 
recolhida no Convento de Lorvão a 
Antonia Francisca viúva que ficou de 
António Dias da Cruz moradora no lugar 
de Antozede deste termo» 

Manoel de 
Oliveira 
dos Reis  

pintor de louça Testemunha 

5 10/03/1734 Coimbra 
Não 
especificado 

Miguel 
Ramos  

mestre de tendas de 
olaria de branco 

Procuração Intervenientes Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º200; fls.96v-
98 

«Procuração que fazem os mestres de 
olaria branca desta cidade e oficiais todos 
no fim asinados ao Licenciado Luis de 
Sousa e Carvalho» 
«[…] pareceram presentes Miguel Ramos 
e Jacinto Cordeiro mestres de tendas de 
olaria de branco e todos os mais mestres 
e oficiais do dito oficio todos no fim deste 

Jacinto 
Cordeiro 

mestre de tendas de 
olaria de branco 

Manoel 
Pereira 

mestres e oficiais do 
dito oficio 

Manoel 
Duarte 



Alexandre 
Duarte 

instromento asinados e Francisca de 
Paiva e a veuva de Andre Pereira Maria 
de Oliveira a branca todos pessoas que 
reconheço serem os próprios asinados no 
fim e por eles todos juntos e por cada 
hum delles de per si me forao dito […] 
que elles na milhor forma e via de direito 
que ser possa e mais firme e valliozo for 
faziam e ordenavam e constetuhiam por 
seu certo e em todo bastante procurador 
e com poder de sobstaballesser os 
poderes desta […] ao lecenciado Luis de 
Sousa e Carvalho desta cidade para que  
os ditos seus procuradores e seus 
sobstaballessidos todos juntos ou cada 
hum delles de per si insollidum possam 
em nome delles outorgantes como se 
elles presentes estivesem procurar 
requerer alegar e defender todo o seu 
direito e justissa em huma causa cível 
que lhes move Antonio de Almeida 
espadeiro rendeiro das sisas das 
correntes desta cidade […]» 

Agostinho 
de Paiva 
Manoel 
Gomes 
Figueira 
Miguel 

Ramos de 
Carvalho 

Elias 
Gomes 
Manoel 

Leal 
Manoel 

Carvalho 
Manoel 

Marques 
Francisco 
da Cruz 

Bernardo 
Cardozo 
Miguel da 

Costa 
Manoel 
Lucas 

Coimbra 
Terreiro das 
Olarias 

Thomas 
Francisco  

pintor de louça Testemunha 

António 
Rodrigues  

oleiro de vermelho Testemunha 

6 07/07/1734 Coimbra 
Rua da 

Manoel 
Leal  

mestre de olaria branca Compra Interveniente 
– comprador 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

«Compra que faz Manoel Leal Mestre de 
olaria branca desta cidade a Francisco 
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Pontinha 
Rua da Moeda 

N.º201; fls.17v-
20 

Roiz Catana e sua molher do lugar de 
Crasto termo da villa de Pennacova de 
humas cazas nesta dita cidade» 
«[…] pareseu presente Francisco 
Rodrigues Catana morador no lugar do 
Crasto termo da villa de Pennacova […] 
por elle me foi dito […] que elle era 
procurador bastante sobstaballecido se 
sua molher Jeronima Maria moradora no 
dito lugar do Crasto […] para podeçe em 
nome  da dita sua constetuinte como se 
ella presente estivera asignar duas 
escripturas ou as que forem necessárias 
de venda de humas cazas que sam duas 
moradas que estam na rua da moeda 
desta cidade o que tudo assinara o dito 
seu procurador como se ella constetuinte 
estivera presente […] e por elle dito 
Francisco Rodrigues Catana me foi 
outrosim dito em presença das ditas 
testemunhas que entre os mais bens de 
raiz que elle e a dita sua molher tinhão e 
pessuhiam e que heram seus livres e 
desembargados bens assim heram 
humas cazas terrias e huma com seu 
sobrado a que chamam a torrinha citas na 
Rua da moeda desta cidade que partem 
de huma banda com rua publica e da 
outra com quintal das cazas em que 
aciste Frei Francisco da Conceição 
Rellegiozo da Terceira Ordem e da outra 
parte com Agostinho de Paiva todos desta 
cidade […] e da maneira que as 

Coimbra 
Terreiro das 
Olarias 

Antonio 
Rodrigues  

mestre de olaria de 
vermelho 

Testemunha 



pessuhiam estava justado e contratado 
com Manoel Leal Mestre de olaria 
morador nesta dita cidade e rua da 
pontinha della para o efeito de lhe vender 
as ditas cazas […] e que lhe vendiam as 
ditas cazas em preço certo e quantia de 
sincoenta mil reis forros em dinheiro […]» 

7 07/08/1734 Coimbra 
Não 
especificado 

Joam 
Nunes  

oleiro de vermelho Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º201; fls.43-
43v 

_ 

8 19/11/1734 Coimbra 
Não 
especificado 

João 
Francisco  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.4; 

N.º195; fl.118v-
119v 

«prezo na cadeia desta cidade» 
 

9 03/12/1734 Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel 
Leal  

mestre de olaria branca Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º202; fls.27v-
28v 

«Procuraçam que faz Manoel Leal mestre 
de olaria branca desta cidade a José 
Ferreira da Silva da vila do Louriçal» 

10 04/01/1735 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Alves  

pintor de louça Doação Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º202; fls.50v-
52 

«Doação que faz Ingraçia de Abreu 
solteira filha que ficou de Manoel 
Carvalho Gomes, morador no subúrbio de 
Santa Clara extramuros desta cidade ao 
Pe. José Gaspar» 

Francisco 
Rodrigues  

oleiro  Testemunha 

11 19/04/1735 Coimbra 
Cadeia pública 

Manoel de 
Payva  

pintor de Louça Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º203; fl.15-15v 

«prezo na cadeia publica desta cidade» 
 
«Procuração que faz Manoel de Payva 
pintor de Louça e prezo na cadeia publica 
desta cidade ao Doutor Macario Roiz 
Cacão Sindico da Universidade da cidade 
do Porto» 
«[…] estando ai presente e prezo na dita 
cadeia Manoel de Paiva pintor de louça 
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morador nesta cidade […] e por elle foi 
dito […] que elle […] constetuhia por seu 
certo e em tudo bastante procurador […] 
ao Doutor Machario Rodrigues Cassão 
sindico da universidade na rellaçam e 
cidade do Porto para que o dito seu 
procurador e seus sobstaballecidos […] 
possam em nome delle outorgante como 
se elle presente estivece procurar 
requerer alegar e defender todo o seu 
direito e justiça em huma xausa crime que 
vai por appellacam para a rellaçam e caza 
da cidade do Porto do juízo geral desta de 
Coimbra […]» 

12 03/03/1736 Coimbra 
Olarias 

Manoel 
Carvalho  

oleiro Contrato de 
Arrendamento 

Interveniente 
– senhorio 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º204; fls.100-
101 

«tendas de olaria branca que tem nas 
olarias desta cidade» 
 
«Arrendamento que faz Manoel Carvalho 
oleiro de humas tendas de olaria branca a 
Joze Ferreira e sua molher Isabel Simois 
por nove annos em preço cada hum 
delles de 25§000» 
«[…] paresseram presentes Manoel 
Carvalho oleiro e sua molher Brazia 
Simois e Joseph Ferreira mestre de 
tendas e sua molher Isabel Simois 
moradores nesta cidade nas olarias della 
[…] e por elle dito Manoel Carvalho e sua 
molher me foi dito […] que elles por este 
publico instromento e na milhor forma que 
podiam e mais valida fosse arendavam e 
davam por arendamento ao dito Joze 
Fereira e sua molher Isabel Simois as 

Joseph 
Ferreira  

mestre de tendas Interveniente 
– arrendatário 

 



suas tendas de olaria branca que tem nas 
olarias desta cidade por assim estarem 
justados e contratados e isto por tempo 
de nove annos compridos e acabados os 
quais hamde comessar a correr e ser seu 
primeiro dia de Sam Joam Baptista deste 
presente anno de mil setecentos e trinta e 
seis e hamde findar em outro tal dia do 
anno que há de vir de mil setecentos e 
quarenta e sinco ou tempo que na 
verdade for de sorte que sejam os ditos 
nove annos compridos e acabados e isto 
em preço certo e quantia em cada hum 
delles de vinte e sinco mil reis pagos em 
hum so pagamento e o primeiro foram 
elles rendeiros por dia de Sam Joam do 
anno que ha de vir de mil e setecentos e 
trinta e sete e que dahi em diante hiram 
fazendo todos os mais pagamentos 
sucessivamente huns apoz outros pelos 
ditos dias e tempos asima ditos sem falha 
ou demenuicam alguma nem 
entrepollacam de huma paga para outra e 
lhe pagaram o dito dinheiro forro e livre 
em cada hum anno com a condissam 
delles senhorios pagarem os pedidos e 
foros que forem lançados de novo e as 
ditas tendas já tiverem e serem mais 
obrigados elles senhorios o mandaram 
levantar o forno das ditas tendas e virar 
os tilhados dellas não neste primeiro anno 
mas logo no segundo e fazerlhe todos os 
mais consertos que elles quiserem como 
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suas próprias e também se obrigam a 
comprarem aos ditos rendeiros todas as 
louças que poderem para lhe o ajudarem 
a gastar e por elles rendeiros Joze 
Ferreira e sua molher me forao dito em 
presença das ditas testemunhas que elles 
tomavam e aseitavam sobre si este 
arrendamento […] e disseram mais elles  
senhorios que se obrigavam a mandar 
abrir huma porta na caza da lanha para 
serventia das ditas tendas e isto the 
Agosto deste mesmo anno e que senam 
poderão arepender elles senhorios sobre 
a mesma […]» 

13 22/02/1738 Coimbra 
Não 
especificado 

António 
Vital 

Rifarto 

_ Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.4; 

N.º53; fls.60v-61 

«Procuração que faz Antonio Vital Rifarto 
e sua molher Sesilia Theresa moradores 
nesta cidade» 
«[…] nesta cidade de Coimbra e casas de 
morada de Antonio Vital Rifarto aonde eu 

Elias 
Gomes 

oleiro Testemunha 



Francisco 
dos Santos 
Gouveya 

_ publico Taballiam ao diante nomeado vim 
chamado pera o caso deste instromento 
ahi estava ele presente e bem assim sua 
molher Sezilia Thareza moradores nesta 
cidade pesoas que eu reconheso serem 
os próprios nomeados […] e por eles 
ambos e cada hum de per si me foi dito a 
mim taballiao em presensa das 
testemunhas ao diante nomeadas e 
asinadas que eles faziao e hordenavam e 
constetuião por seu bastante procurador 
[…] a saber ao Padre Agostinho da Rocha 
da Companhia de Jesus asistente no 
Colegio de Santarém pera que ele dito 
seu procurador […] e seos 
sobstabelecidos posam cobrar todas e 
quaisquer dividas que se lhes estiverem 
devendo expecialmente pera que lhe 
cobrem toda e qualquer heransa que lhe 
pertenser por morte e falessemento do 
Padre Agostinho de Figueiredo de quem 
sam herdeiros e de tudo o que cobrarem 
[…]» 
 [assinado] Sezilia Thereza 
[assinado] Antonio Riffar Vital 
[assinado] Elias Gomes 
[assinado] Francisco dos Santos 
Gouveya» 

14 25/03/1738 Coimbra 
Não 
especificado 

Agostinho 
de Paiva † 

oleiro Composição Citado Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.4; 

N.º53; fls.82-83v 

«Composição que fazem Caetano Joze 
da Veiga Cabral e sua mulher com 
Antonia do Espirito Santo viúva de 
Agostinho de Paiva e outros desta 
cidade» 
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«[…] nesta cidade de Coimbra e casas de 
morada de Antonia do Espirito Santo 
viuva que ficou de Agostinho de Paiiva 
[…] aonde eu taballiam vim chamado para 
o caso deste instromento ahi estavao 
presentes Caetano Joze da Veiga Cabral 
Cavaleiro professo da hordem de Christo 
morador na vila de Carvalhal de Mourais 
[?] comarca de Vizeu em seu nome e 
como procurador de sua molher Dona 
Tharesa Florencia Adeodata da Camera 
Corte Real como me fez serto por huma 
sua procurasam que ao diante hira 
tresladada e da outra banda estava 
presente Antonia do Espirito Santo viuva 
de Agostinho e Paiiva oleiro desta cidade 
e seos filhos que do dito defunto lhe 
ficarão que sam Matheos de Paiiva e 
Manoel de Paiiva e sua molher Bernarda 
Maria, Agostinho de Paiiva, Maria de 
Paiiva e Eugenia Maria todos moradores 
nesta cidade pessoas que as 
testemunhas ao diante nomeadas e 
asinadas diseram serem os próprios de 
que dou fe […] foi dito […] que o dito 
Agostinho de Paiiva seu pai e marido e 
sogro rematara em prasa publica desta 
cidade huma quinta no sitio de Malderme 
[?] extramuros desta cidade em 
execusam que se fizera a Dona Inosencia 
Maria Josefa Correia e mãe e sogra dos 
ditos Caetano Jose da Veiga Cabral e sua 
mulher a qual quinta depois de varias 



 
 
 
 
 

demandas e sentensas da Rellaçam e 
revistas por humas e outras partes 
ultimamente se vieram a julgar pertenser 
a principal della aos ditos Jose Caetano 
da Veiga Cabral e sua mulher por serem 
dois braços hum do mosteiro de sam 
Jorge e outro da casa de Aveiro […]» 
[Não teve efeito] 

15 11/06/1738 Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel 
Leal  

mestre de tendas de 
olaria branca 

Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; N.º 
209; fls.15v-16 

«Procuraçam que faz Manoel Leal Mestre 
de Tendas de olaria branca desta cidade» 

16 30/07/1738 Coimbra 
olarias 

Manoel da 
Costa 
Brioso 

_ Procuração Testemunha 
 – assina rogo 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.4; 

N.º54; fls.47v-
48v 

_ 

17 01/11/1739 Coimbra 
Não 
especificado 

Pedro 
Francisco  

oleiro de branco Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.2; 

N.º213; 
fls.n/numerado 

[40] 

«Procuração que fazem Pedro Francisco 
oleiro de branco e sua molher thereza de 
Jesus desta cidade» 
«[…] pareceram presentes Pedro 
Francisco oleiro de branco e sua molher 
Thereza de Jesus desta mesma cidade 
[…] faziam ordenavao e constetuhiam por 
seu certo e em todo bastante procurador 
[…] a saber o Doutor Antonio Xavier de 
Queiroz adevogado em os auditórios da 
villa de Pennacova […]» 
[Não teve efeito] 
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QUADRO 5 | Atores da produção cerâmica de Coimbra para o século XVIII, a partir das fontes notariais | 1740-1749 

 
N.º 

 
DATA 

 
TOPÓNIMO 

ARTISTA/ARTÍFICE FONTE 
NOME ESPECIALIZAÇÃO TIPO FUNÇÃO COTA DADOS COMPLEMENTARES  

1 27/04/1740 Coimbra 
Rua dos 
Sapateiros 

Manoel 
Carvalho  

oleiro de branco Compra Interveniente 
– comprador 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.2; 

N.º214; fls.25v-
29v 

«Compra de humas cazas que faz Manoel 
Carvalho oleiro de branco desta cidade ao 
Lecenciado Sebastiam Moreira de Sousa 
e a sua molher Maria de Souza Pinta 
asistentes na cidade de Lisboa» 
«[…] pareseu presente Francisco de 
Morais Frazam Aljubista e morador nesta 
mesma cidade […] e por elle […] me foy 
dito […] que elle hera procurador bastante 
do Leçenciado Sebastiam Moreira de 
Sousa e de sua molher Maria de Sousa 
Pinta asistentes na cidade de Lisboa […] 
e que por assim ser por elle sobredito 
procurador Francisco de Morais Frazão  
me foi outrosim dito […] que entre os mais 
bens de raiz que os mesmos tinham q 
que heram seus livres e dezembargados 
e de que andavão de posse em paz e 
pacificamente bem assim heram humas 
cazas citas nesta cidade na rua dos 
sapateiros della na freguesia de Sam 
Joam de Santa Cruz que partem de huma 
banda com cazas de Luis Nogueira desta 
cidade de da outra banda com quem 
devam e hajam de pertencer que assim e 



da maneira que os ditos seus 
constetuintes pesuhiam as ditas cazas 
estava justado e contatado com Manoel 
Carvalho oleiro desta cidade e sua molher 
para efeito de lhas vender […] e que lhe 
vendia as ditas cazas em nome de seus 
constetuintes em preço e quoantia de 
duzentos mil reis forros em dinheiro […] e 
logo por elle sobredito Manoel Carvalho e 
sua molher Brazia Simois me foram dito 
[…] que por se  nam acharem com toda  a 
dita quoantia dos duzentos mil reis preço 
desta venda e compra estavam justados e 
contratados com o sobredito procurador 
Francisco Morais Frazam […] para efeito 
de que lhe deixar ficar na mam cento e 
vinte mil reis a rezam de juro de sinco por 
cento por tempo de hum anno e pellos 
mais enquanto se nam distratar com a 
obrigação de lhe pagarem os juros 
venssidos em cada hum anno e que este 
primeiro havia de comessar a correr do 
dia de hoje […]» 

2 07/12/1740 Coimbra 
no fundo da 
rua de João 
de Cabreira 

Manoel 
Carvalho  

mestre de tendas de 
oleirias 

Compra Interveniente 
– comprador 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º59; fls.8-9v 

«[…] humas cazas de subrado com suas 
tendas de oleirias citias no fundo da rua 
de João de Cabreira desta cidade de que 
partem de huma banda com cazas de 
Maria de Oliveira desta cidade e com rua 
publica […]» 
 
«Compra que faz de humas tendas de 
oleirias Manoel Carvalho mestre de 
tendas de oleirias a sua mai Maria 

Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel Lial  pintor de louça Testemunha 
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Carvalha e a seus irmãos moradores 
nesta cidade» 
«[…] nesta cidade e recolhimento da 
Santa Miziricordia aonde eu taballião vim 
[…] e logo por estarem presentes o dito 
Manoel Carvalho mestre de oleirias desta 
cidade e bem assim estavao prezentes 
sua mai Maria Carvalha e seus irmãos 
Antonio Joseph digo Antonio Carvalho 
(sic) e Joseph Carvalho e Joanna 
Thereza moradores todos nesta cidade 
[…] e por elles ditos Maria Carvalha e 
seus filhos Antonio Carvalho e Joseph 
Carvalho e Joanna Thereza me foi dito 
[…] que elles entre os mais bens de raiz 
de que herao senhores e puçuhidores e 
de que andavao de poçe bem assim hera 
humas cazas de subrado com suas 
tendas de oleirias citas no fundo da rua 
de João de Cabreira desta cidade de que 
partem de huma banda com cazas de 
Maria de Oliveira desta cidade e com rua 
publica e que partião pellas ditas 
comfortasois e demarquasois pelas mais 
com que deixara [?] que as ditas cazas e 
tendas lhespertenciao estavao ajustados 
e comtratados e havindos de acordo com 
o sobredito Manoel Carvalho seu filho e 
irmao dos vendedores que presente 
estava pêra efeito de lhas comprar […] e 
isto em preço serto e sabido de sento e 
cincoenta mil reis livres pêra elles 
vendedores […]» 



3 22/10/1741 Coimbra 
no fundo da 
rua de João 
Cabreira 

Agostinho de 
Paiva  

mestre oleiro de 
louça branca 

Confissão de 
dívida 

Interveniente 
– devedor 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º60; fls.71v-73 

«sua molher Ingracia Maria» 
«[…] no fundo da rua de João Cabreira 
nas cazas de morada de Agostinho de 
Paiva mestre oleiro de  louça branca […]» 
«[…] todos os seus  bens moveis e de 
raiz havidos e por haver e em expecial 
humas tendas de olaria vermelha com 
suas cazas tudo pegado citas nesta 
mesma cidade no fundo da rua da Moeda 
ahonde chamao o Padram freguesia de 
São Joam de Santa Cruz […]» 
 
«Confissão de dívida de sincoenta mil reis 
que fazem Agostinho de Paiva mestre 
oleiro de louça branca desta cidade e sua 
molher Ingracia Maria a Manoel Carvalho 
também mestre oleiro de louça branca 
desta mesma cidade» 
«[…] nesta cidade de Coimbra e no fundo 
da rua de João Cabreira nas cazas de 
morada de Agostinho de Paiva mestre 
oleiro de  louça branca ahonde eu 
taballião fui chamado ahi esta elle 
presente e sua molher Ingracia Maria e 
bem assim Manoel Carvalho também 
mestre de louça branca todos desta dita 
cidade […] e logo pellos ditos Agostinho 
de Payva e sua molher foy dito a mim 
taballiam […] que elles haviam resebido 
da mão do dito Manoel Carvalho 
sincoenta mil reis em dinheiro a rezam de 
juro e seis e quaro por sento em boas 
moedas de ouro e prata das correntes 

Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel 
Carvalho  

mestre oleiro de 
louça branca 

Interveniente 

Manoel Lial  mestre de louça 
branca 

Citado 

Manoel 
Soares 
Tibao  

ofecial de oleiro Testemunha 
– assina a 

rogo 
Amaro 
Cardozo  

ofecial de pintor de 
lousa 

Testemunha 

Manoel 
Lopes  

pintor de louça Testemunha 
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neste reino que haviao contado em si por 
enteiro comfessando que nas ditas 
moedas estava toda a dita quantia por 
cuja cauza se obrigavam a dar e pagar ao 
dito Manoel Carvalho […] pello fim do 
primeiro anno que terá o seo principio do 
dia de hoje e há de acabar em outro tal 
dia do anno que há de vir de setecentos e 
quarenta e dous […] o que disseram e lhe 
obrigava sua pessoa e com ella sua 
molher ambos juntos todos os seus  bens 
moveis e de raiz havidos e por haver e 
em expecial humas tendas de olaria 
vermelha com suas cazas tudo pegado 
citas nesta mesma cidade no fundo da 
rua da Moeda ahonde chamao o Padram 
freguesia de São Joam de Santa Cruz 
que partem de huma banda com a dita 
Rua da moeda e da outra com cazas de 
Manoel Lial mestre de louça branca desta 
dita cidade que heram suas livres e 
dezobrigadas e que por tais as dariam ao 
tempo de alguma exzecuçam no cazo que 
a haja com declarasam que esta expesial 
epoteca […]» 

4 16/02/1742 Coimbra 
Rua da Gala 

Manuel 
Ferreira  

pintor de louça 
branca 

Aforamento  Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 
N.º61; fl.1-3v 

«Aforamento emfatuizim […] de humas 
cazas citas na Rua da Galla da mesma 
cidade a Manuel Ferreira pintor de louça 
branca e sua molher Jaçinta de Sousa 
desta dita cidade» 
 
«[…] huma morada de casas reduzidas 
em suas citas digo reduzidas (sic) em 

Manuel 
Duarte 
Rangel  

oleiro de louça 
branca 

Citado 



duas com seo quintal por detrás citas na 
rua da Galla desta cidade que partem de 
huma banda com casas deles enfiteutas e 
da outra com casas de Manuel Duarte 
Rangel oleiro de louça branca desta 
mesma cidade e da outra com tendas de 
olaria do Doutor Manuel dos Reis Lente 
de Medicina da mesma cidade […]» 

5 31/07/1742 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Marques  

oleiro Perdão Citado Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º62; fls.23-23v 

«Maria Carvalha molher casada com 
António Marques que hera oleiro e 
auzente desta dita cidade há muitos dias» 
 
«Perdão que deo Maria Carvalha desta 
cidade moradora nas olarias freguesia de 
São João de Santa Cruz da mesma 
mulher de Antonio Marques oleiro a 
Francisco Rodrigues da mesma cidade 
também oleiro» 
«[…] Maria Carvalha molher casada com 
António Marques que hera oleiro e 
auzente desta dita cidade há muitos dias 
[…] perdoava e dava perdam a Francisco 
Rodrigues oleiro desta mesma cidade de 
toda a culpa que lhe resultar de duas 
crellas que contra o perdoado requereo 
no juízo geral da dita cidade huma do 
furto de huma mantilha de que he 
escrivão João Pinto da Sylva e outra de 
pancadas de que hera escrivão Francisco 
Xavier da Silva e por quanto tudo lhe 
perdoa para que o mesmo Senhor lhe 
perdoe seos pecados e do dito perdoado 
não quer nada nem ahinda daquilo que 

Francisco 
Rodrigues 

oleiro Interveniente 
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pella justiça lhe for julgado […]» 
6 13/09/1742 Coimbra 

Não 
especificado 

Gualter 
Pereira  

oleiro de louça 
branca 

Perdão Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º62; fls.53v-54 

_ 

Joam 
Pereira 

oleiro de louça 
branca 

Testemunha 

7 13/09/1742 Coimbra 
Ponte d’agoa 
de Mayas 
extremuros 
desta mesma 
cidade 

Francisco 
Rodrigues  

oleiro Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º62; fls.66v-
67v 

«estava presente prezo debaixo de 
cham» 
 
«Procuração que faz Francisco Rodrigues 
oleiro desta cidade ao Doutor Caetetano 
da Sylva de Madeira e ao solicitador Luis 
Pinto ambos desta cidade do Porto a 
Gualter Pereira desta mesma cidade» 
«[…] nesta cidade de Coimbra e cadea 
publica della aonde eu taballiam vim por 
destrebuhiçam para o caso deste 
instromento ahi em a dita cadea estava 
presente prezo debaixo de cham 
Francisco Rodrigues oleiro desta cidade e 
morador que foi na ponte dagoa de 
Mayas extremuros desta mesma cidade 
[…] e por elle foi ditto a mim tabaliam […] 
que na milhor forma de direito faria seos 
bastantes procuradores […] a saber ao 
doutor Caetano da Silva de Madeira e ao 
solicitador do numaro Luis Pinto ambos 
da cidade do porto e a Gualter Pereira 
oleiro desta cidade de Coimbra para que 
eles ou qualquer de seus substabelecidos 
cada hum de per si in solidum em nome 
delle outorgante possam procurar 
requerer alegar e defender todo o seu 
direito e justiça em todas as suas cauzas 

Coimbra 
Não 
especificado 

Gualter 
Pereira  

oleiro Citado 
– nomeado 
procurador 



negócios e demandas siveis e crimes 
movidos e por mover […]» 

8 20/05/1743 Coimbra 
Não 
especificado 

Agostinho de 
Paiva  

mestre de olaria 
branca 

Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º64; fls.55v-
56v 

«Procuraçam que faz Agostinho de Paiva 
Mestre de olaria branca desta cidade ao 
Licenciado Miguel Joze Chaves de Paiva 
da cidade do Porto» 

9 28/06/1743 Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel 
Carvalho  

oleiro de louça 
branca 

Compra Interveniente 
– comprador 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º64; fls. 85v-
87v 

«Compra de varias propriedades de terras 
que comprou Manoel Carvalho oleiro de 
louça branca desta cidade a Manoel 
Ferreira Janane e sua molher Thereza 
Simoins e a Domingos Simoins do lugar 
de Pee de Cam termo desta cidade» 

Joam 
Rodrigues  

oficial de oleiro de 
louça branca 

Testemunha _ 

João 
Francisco  

ofecial de pintor de 
louça 

Testemunha _ 

10 07/09/1743 Coimbra 
ao fundo da 
Rua da Moeda 

Manuel 
Carvalho  

mestre de tendas de 
louça branca 

Compra Interveniente 
– comprador 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º65; fls.33v-36 

«Compra de huma morada de casas sitas 
no fundo da Rua da Moeda desta cidade 
que comprou Manuel Carvalho Mestre de 
Tendas de louça branca ao irmão 
Francisco de Santa Maria e a João 
Fernandes carpinteiro e sua molher Anna 
da Cruz todos desta cidade» 
«[…] em as casas de morada de Manoel 
Carvalho Mestre de tendas de louça 
branca desta dita cidade aonde eu 
tabaliam vim chamado […] estavam 
também presentes o irmão Francisco de 
Santa Maria, conventual no colégio de 
Sam Hieronimo, e João Fernandes 
carpinteiro e sua molher Anna da Cruz 
todos da mesma cidade pessoas que 
reconheço […]; que eles tinham e 
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possuhiam […] huma morada de cazas 
sitas no fundo da Rua da Moeda desta 
cidade que partem de huma banda com a 
dita rua e da outra com elle dito Manoel 
de Carvalho e da outra com a Runa de 
Santa Cruz e que partia pelas ditas 
comfrontasois e demarcasois e pelas 
maiscom que por direiro devam e hajão 
de partir […] e isto em preço serto e 
sabido de sincoenta mil reis em dinheiro 
livres para eles vendedores […]» 

11 17/03/1744 Coimbra 
Não 
especificado 

Agostinho de 
Paiva † 

mestre de tendas de 
louça branca 

Quitação Citado Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º65; fls.157v-
158 

«Quitação de distrato de sem mil reis a 
juro que dá Thereza Maria viúva que ficou 
de Pedro Dias desta cidade a Antonia do 
Espírito Santo veuva que ficou de 
Agostinho de Paiva mestre de tendas de 
louça branca e a seos filhos todos desta 
mesma cidade» 

12 11/04/1744 Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel 
Simois  

oleiro de vermelho Confissão de 
Dívida 

Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º66; Fls. 5v-6v 

«sua mulher Maria do Valle» 
«Confisam de divida de sem mil reis que 
fazem Rodrigues Crespo que foi 
barqueiro e sua mulher Maria Duarte a 
Gallega a Manoel Simois oleiro de 
vermelho e sua mulher Maria do Valle 
todos desta cidade» 

13 28/07/1744 Coimbra 
Não 
especificado 

Manuel 
Carvalho  

mestre de tendas de 
louça branca 

Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º66; Fl.117v-
118v 

«Procuraçam que faz Manuel Carvalho 
mestre de tendas de louça branca desta 
cidade ao Doutor Lionardo José dos 
Santos da cidade do Porto» 

14 11/09/1744 Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel 
Gomes 
Figueira  

oleyro de louça 
branqua 

Compra Interveniente 
– comprador 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.4; 

N.º58;  fls.107v-
109v 

«Compra que faz Manoel Gomes Figueira 
oleyro de louça branqua de hum prazo no 
campo da Orvieira a Joam da Costa e 
Souza Escrivam do Eclesiastico e a sua Bernardo do oleiro Testemunha 



Rego  mulher Maria Pessoa todos desta cidade» 
Antonio 
Gomes 

oleiro Testemunha 

15 07/11/1744 Coimbra 
Não 
especificado 

Bento José 
do Rego  

azollijador Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º66;fl.170-171 

«Procuraçam que faz Cosme Francisco 
Guimarães mercador desta cidade ao 
Doutor Joam Francisco da Cruz e Sylva e 
Joam Gomes (Rebello) mercador e outros 
(Custódio José de Araújo mercador e a 
Fellis da Cunha Pinto mercador) todos da 
cidade de Lisboa» 
«[…] em expecial na causa que lhe move 
Manoel Borges Martins da dita cidade de 
Lisboa […]» 
«[…] forao testemunhas prezentes Bento 
José do Rego azollijador e António 
Gonçalves de Miranda ofeçial de pedreiro 
ambos desta cidade que todos aqui 
assinaram […] 
[assinado] Cosme Francisco Guimarães 
[assinado] Bento Joze do Rego 
[assinado] António Gonçalves de 
Miranda» 

16 08/01/1745 Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel 
Carvalho  

mestre de olaria 
branca 

Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º67; Fl.16-16v 

«Procuração que faz Manoel Carvalho 
mestre de olaria branca desta cidade ao 
Doutor Domingos Lopes Machado e 
António de Souza ambos da cidade de 
Lisboa»  
«[…] para que eles ou qualquer de seus 
sobrestaballecidos cada hum de per si 
inlolidum em nome delle constituinte 
como se elle presente fosse posam 
cobrar e arrecadar todos os trastes como 
também trinta e sinco mil reis em dinheiro 
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em que ele fez embargo a Antonio 
Marques sapateiro desta dita cidade o 
qual se acha prezo nas cadeas do 
Limoeiro da dita cidade de Lisboa o qual 
embargo ele lhe fez a requerimento delle 
constituinte […]» 

17 27/02/1745 Coimbra 
Não 
especificado 

Francisco 
Rodrigues 

oleiro Escritura de 
composição e 
Desistência 

Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.4; 

N.º59; fls.71-72 

«sua mulher Joanna de Souza» 

Luis 
Rodrigues † 
Ventura da 
Cunha † 

oleiros 
 

Citados 
 

pai e mãe de Francisco Rodrigues 

«Escriptura e Composiçam e dezistencia 
[…] pareceram presentes Francisco 
Rodrigues e sua mulher Joanna de Souza 
e Manoel da Costa e sua mulher Antonia 
de Sam Joseph o primeiro oleiro e o 
segundo labrante de pedra desta cidade 
pessoas que eu taballiam reconhesso 
serem os próprios aqui nomeados [...] e 
por elles todos juntos e por cada hum 
delles de per si Insolidum me foi dito […] 
que por morte de seus pais Luis 
Rodrigues e Ventura da Cunha oleiros 
que foram nesta cidade ficaram humas 
tendas as coais ao tempo de suas mortes 
se acham aruinadas e  denefiquadas […]» 

18 02/03/1745 Coimbra 
Bairro das 
Olarias 

Manoel 
Carvalho  

mestre de tendas de 
olaria 

Compra e 
Renuncia de Foro 

Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.4; 

N.º59; fls.72-74 

«Compra e renuncia de foro que faz 
Manoel Carvalho mestre de tendas de 
olaria desta cidade a Agostinho de Payva 
e sua mulher Ingracia Maria da mesma 
cidade» 
«[…] nesta cidade de Coimbra e moradas 
de Agostinho de Payva desta cidade 
morador no Bairro das Olarias della onde 

Agostinho de 
Payva 

_ Interveniente 



eu tabaliam vim […] e sendo elle ahi 
prezente e sua mulher Ingraçia Maria […] 
como tambem dou fee estar presente 
Manoel Carvalho mestre de tendas de 
olaria branca e morador nesta cidade no 
Bairro dellas […]» 
«Não teve efeito» 

19 16/03/1745 Coimbra Manoel 
Carvalho  

mestre de tendas de 
louça branca 

Compra e 
Renuncia de Foro 

Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.4; 

N.º59; fls.82-84 

«Compra e Renunçia de foro que faz 
Manoel Carvalho mestre de tendas de 
louça branca desta cidade a Agostinho de 
Payva e sua mulher Ingraçia Maria desta 
cidade» 

Agostinho de 
Payva 

_ Interveniente «sua mulher Ingraçia Maria» 

Domingos 
Francisco  

oleiro Testemunha «assistentes nas tendas do dito Agostinho 
de Paiva» 

Joam 
Pereira 

oleiro Testemunha 

Joam 
Castanheira  

oleiro de louça 
branca 

Testemunha 
– a rogo da 
outorgante 

_ 

20 02/04/1745 Coimbra 
ao fundo da 
Rua da Moeda 
juntas ao  
Padrão 

Agostinho de 
Paiva  

mestre de olarias  
e azullijador 

 
mestre de oleiria 

Contrato de fiança Interveniente 
– fiador 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 
N.º67; Fl.70v-

71v 

«sua mulher Emgracia Maria» 
«faz e trata na fiança humas tendas de 
oleiria com hummas cazas e quintal no 
fundo da rua da Moeda juntas ao Padrão 
que bem valem duzentos mil» 
 
«Contrato de fiança que fez Agostinho de 
Paiva mestre de olarias e sua mulher 
desta cidade para Manoel Ribeiro Gomes 
botiquario e sua mulher desta cidade a 
quantia de outenta mil reis devem a 
Irmandade dos Martires Santos de 

Coimbra 
Não 
especificado 

Joseph 
Rodrigues 
Bauptista  

oleiro Testemunha 

Domingos 
Franscisco 

oleiro Testemunha 
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Marrocos e sita no Rial Mosteiro de Santa 
Cruz desta cidade» 
«[…] Diz Manoel Ribeiro Gomes 
Botiquario  desta cidade que elle tem 
outenta mil reis a rezão de juro da 
Irmandade dos Santos Martires de 
Marrocos dos quais sempre pagou os 
juros emthe o prezente e agora, ou de 
não [?] que da novo fiador o qual atesta 
que he Agostinho de Paiva Mestre de 
oleirias e azullijador as faz e trata na 
fiança humas tendas de oleiria com 
hummas cazas e quintal no fundo da rua 
da Moeda juntas ao  Padrão que bem 
valem duzentos mil e o suppillicante 
obriga todas as propriedades que tem no  
lemite da cruz dos Marouços (?) que são 
terras e olivais e vinhas que pegao com 
terras de Manoel Lopes marido de Leanor 
e da outra partem com  a estrada que vay 
pera a palheira que tem duas vinhas e 
cazas e lagar com cinco genellas 
rasgadas e em especial humas cazas na 
Rua das Padeiras com huma genella com 
grades de ferro as quais hirdou agora de 
sua sogra que tudo bem valem desentos 
mil reis […]» 
«Não teve efeito sem embargo de 
estarem estas partes assignadas 
porquanto não quiseram assignar os 
Irmaons da dita Irmandade dos Marteris 
Santos de Marrocos» 

21 21/04/1745 Coimbra Manoel de oleiro Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; «Procurasam que faz Manoel de Paiva 



Não 
especificado 

Paiva  oleiro de louça 
branca 

Est.9; Tab.4; 
N.º59; fls.99v-

100 

oleiro desta cidade ao Doutor Joze 
Pereira Pinto da cidade do Porto» 
«[…] paresseu presente Manoel de Payva 
oleiro de louça branca e morador nesta 
cidade […] que elle fazia ordenava e 
constetuhia […] seu bastante procurador 
[…] a saber ao Doutor Joseph Pereira 
Pinto assistente na cidade do Porto […]» 

22 25/06/1745 Coimbra 
Não 
especificado 

Manuel  
Gomes  
Figueira 

mestre de olaria 
branca 

Escritura de tença Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º68; Fl.33-35 

«sua mulher Joanna de Oliveira»  
«sua irmam Theresa de Payva» 
«sua mãe Helena de Paiva» 
«a suas irmãs Maria Xavier da Conceição 
e Roza Antónia de Jesus religiosas no 
Mosteiro de Nossa Senhora de Campos 
de Sendelgas» 
 
«Escriptura de tença que fazem Manuel 
Gomes Figueira mestre de olaria branca e 
sua mulher Joanna de Oliveira e sua 
irmam e cunhada Theresa de Payva 
veuva que ficou de Manuel Gomes 
Sarralheiro todos desta cidade a qual 
tença he de des mil reis em cada hum 
anno a sua irmã e cunhada Maria Xavier 
da Conceição religiosa no Convento de 
Sendelgas termo desta cidade por seu 
procurador» 
«[…] pareseram presentes de huma parte 
Manoel Gomes  Figueira Mestre de olaria 
branca e sua mulher Joanna de Oliveira e 
sua irmam e cunhada Theresa de Paiva 
veuva que ficou de Manuel Gomes 
sarralheiro e da outra Manoel Lial 

Manoel Lial  mestre de tendas de 
olaria branca 

Interveniente 
– procurador 

da Madre 
Abadessa e 

mais 
religiosas do 
Mosteiro de 

Nossa 
Senhora de 
Campos do 

lugar de 
Sendelgas 
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rambém mestre de tendas de olaria 
branca como procurador da Madre 
Abadessa e mais religiosas do Mosteiro 
de Nossa Senhora de Campos do lugar 
de Sendelgas termo desta dita cidade 
[…]» 
«[…] pelos ditos Manoel Gomes Figueira  
e sua molher Joanna de Oliveira e sua 
irmam e cunhada Theresa de Paiva veuva 
foy dito a mim tabaliam em presença das 
testemunhas ao diante nomeadas e no 
fim desta nota assignadas que estando 
doente de doença de que falecceo sua 
May e sogra Elena de Paiva fez esta sua 
desposiçam testamentaria na qual 
declarou deixava as Madres Maria Xavier 
da Conceição e Roza Antonia de Jesus 
Rellegiosas no dito Mosteiro de Nossa 
Senhora de Campos no lugar de 
Sendelgas suas filhas, irmans e cunhadas 
deles outorgantes a quantia de mil reis 
em cada hum anno de tença emquanto 
ellas fossem vivas e como eles se 
achavam na posse de todos os bens da 
defunta sua may para satisfazerem a sua 
deposição como heram obrigados 
disseram que por este publico 
instrumento na milhor forma e via de 
direito se obrigavam e ele por sua pessoa 
e todos juntos por seus bens movens e de 
raiz presentes e […] a pagar prontamente 
em cada hum anno as ditas suas irmans e 
cunhadas religiosas os ditos mil reis 



pagos em dous pagamentos igoais hum 
por dia de Natal e outro por dia de Sam 
Joam Baptista de cada anno e isto 
emquanto as mesmas forem  vivas e 
morrendo huma sempre a que superviver 
ficara cobrando a dita quantia de des mil 
reis por inteiro durante os dias da sua 
vida […]» 

23 04/10/1745 Coimbra 
Terreiro das 
Olarias 

Manoel de 
Oliveira o 

Rato  

oleyro Procuração Citado Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º68; Fl.101v-
102v 

«Procuraçam que faz Magdalena da 
Conceiçam molher de Jose de Almeida 
desta cidade a Manuel de Almeida 
boticário da villa de Aveiro» 
«[…] nesta cidade de Coimbra e terreiro 
das olarias della e nas casas de morada 
de Magdalena da Conceiçam molher de 
Joze de Almeida desta cidade aonde eu 
taballiam vim chamado […] ali estava ella 
dita Magdalena da Conceyçam […] e nas 
testemunhas ao diante nomeadas e no 
fim desta nota assignadas […] fazia seu 
bastante procurador […] a Manoel de 
Almeyda Boticario da villa de Aveiro […] 
para que elle ou qualquer de seus 
sobstabelecidos […] posam assignar e 
aseitar huma escreptura de doaçam que 
lhe faz sua tia a Madre Antonia Thereza 
de Jesus religiosa em o Convento de Sam 
Bernardino da dita villa de Aveiro de 
humas casas citas no terreiro das olarias 
desta mesma cidade que partem de huma 
banda com Manoel de Oliveira o Rato 
oleyro e da outra com Maria de Oliveira 
veuva que ficou de Miguel Ramos todos 

Coimbra 
Não 
especificado 

Francisco de 
Oliveira 
Branco  

pintor de louça Testemunha 
– assina a 

rogo 
João Pereira  oleiro Testemunha 

Manoel 
Lopes  

pintor de louça Testemunha 
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desta cidade […]» 
24 30/11/1745 Coimbra 

Não 
especificado 

Manoel 
Ferreira  

pintor de Loussa Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º223; fls.88v-
89v 

_ 

25 29/12/1745 Coimbra 
fundo da Rua 
da Moeda  ao 
pé do Padrão 

Agostinho de 
Payva 

aferes Arrendamento Interveniente 
– senhorio 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º69; Fls.35-36 

«sua molher Ingracia Maria» 

Antonio 
Rodrigues  

mestre oleiro de 
vermelho 

Interveniente 
– 

arrendatário 

«sua molher Barbora da Conceição» 
 
«Arendamento por nove anos que fazem 
o Alferes Agostinho de Payva e sua 
molher Ingracia Maria a Antonio 
Rodrigues Mestre oleiro de vermelho e a 
sua molher Barbora da Conceição de 
humas cazas citas nesta cidade e tidos 
moradores e na mesma» 
«[…] apareseram presentes o Alferes 
Agostinho de Payva e sua molher Ingracia 
Maria desta dita cidade e bem assim 
estavao também presentes Antonio 
Rodrigues mestre oleyro de vermelho e 
sua molher Barbora da Conceição desta 
mesma cidade […] estavao ajustados e 
contatados com os ditos Antonio 
Rodrigues e sua molher para o efeito de 
lhe darem de arrendamento humas 
tendas de olaria com uma logia pegada 
as mesmas citas no fundo da rua da 
moeda ao pé do Padrão desta mesma 
cidade por tempo de nove anos 
compridos e acabados e mais nam que 
há de ter seu principio por dia de São 
João Baptista proxime futuro do anno de 



mil e setecentos quarenta e seis e há de 
findar em outro tal dia do anno que ha de 
vir de setecentos sincoenta e sinco e isto 
em presso em cada hum anno de quinze 
mil reis em dinheiro satisfeitos em duas 
pagas igoais huma por dia de Sam João 
Baptista e outra por dia de Natal de cada 
hum dos ditos anos […]» 

26 22/02/1746 Coimbra 
por baixo da 
pontinha desta 
dita cidade 

Manuel 
Carvalho  

mestre de olaria 
branca 

Doação Interveniente 
– doador 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º69; Fls.74-75 

«sua molher Brazia Simois» 
«[…] humas suas tendas de olaria branca 
que têm e possuem por baixo da pontinha 
desta dita cidade que partem do Norte 
com a rua da Moeda e do Sul com a Rua 
que vay da mesma pontinha e do Poente 
com tendas que possuem os herdeiros do 
Padre Gallo desta mesma cidade e do 
Nascente com cazas deles doados […]» 

Agostinho de 
Payva 

alferes Interveniente 
– doado 

«sua molher Ingracia Maria» 
 
«Duacção que fazem Manuel Carvalho 
mestre de olaria branca e sua molher 
Brazia Simois ao Alferes Agostinho de 
Payva e sua molher Ingracia Maria todos 
desta cidade na forma della» 
«[…] por rezão de serem compadres dos 
ditos Alferes Agostinho de Paiva e sua 
molher Ingracia Maria seus amigos e 
obrigados e como assim lhe desejarem 
todo o bem e os pertenderem  ajudar para 
milhor tratarem da sua vida lhe faziam 
duaçam pura e irrevogavelmente 
intervivos de humas suas tendas de olaria 
branca que têm e possuem por baixo da 
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pontinha desta dita cidade que partem do 
Norte com a rua da Moeda e do Sul com 
a Rua que vay da mesma pontinha e do 
Poente com tendas que possuem os 
herdeiros do Padre Gallo desta mesma 
cidade e do Nascente com cazas deles 
doados que lhe haviam  aforado 
emfateuzim prepetuo eles ditos doadores 
com a obrigação dos emcargos do direito 
senhorio e com mais obrigação de 
pagarem a eles doadores e a seus 
herdeiros e sucessores para sempre 
enquanto o mundo durar vinte e nove mil 
reis em dinheiro cada anno que he huma 
leve cunhecença [?] do munto que lhe 
poderiam render as ditas tendas, com 
seus logradouros e faltando a este 
pagamento aos seus herdeyros, e 
sucessores, ficara esta doacçam logo 
caducando e sem força nem vigor algum 
antes eles doadores poderam tomar 
posse das ditas tendas e seus 
logradouros dispondo dellas como suas 
pela forma e maneira que lhes pareser e 
da mesma forma poderaofazer seus 
herdeiros e sucessores […]» 
«[…] também nesta doação entrava 
humas cazas que confrontam com tendas 
de Ilena  de Payva ou de seus herdeiros 
desta mesma cidade […]» 

27 06/05/1746 Coimbra 
Não 
especificado 

Domingos 
da Costa  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º222; fls. 59v-

_ 



60v 
28 06/05/1746 Coimbra 

Rua da Moeda  
Antonio 

Rodrigues  
oleiro Compra Interveniente 

– comprador 
Dep.V; Sec.I-Es; 

Est.8; Tab.5; 
N.º100; fls.33v-

35 

«Compra que faz Antonio Rodrigues 
oleiro de humas tendas de oleiro sitas na 
Rua da Moeda desta cidade a Maria de 
Jesus viúva de Manuel Ferreira ourives 
todos desta cidade» 

29 12/05/1746 
 
 

Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel Leal  mestre de Tendas de 
olaria 

Doação Citado Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º222;fls.66-67 

«Pai de Luiza Thereza de Jesus solteira» 
 
«Doassão e nomeasao de hum prazo que 
faz Maria da Conseissão solteira desta 
cidade a Luiza Thereza de Jesus solteira 
da mesma» 
«[…] nesta cidade de Coimbra em cazas 
de morada de Manoel Leal Mestre de 
Tendas de olaria donde eu Taballiao ao 
diante nomeado vim chamado para o 
caso deste instromento e ahi se achava 
presente Maria da Conseissão solteira 
mayor de sincoenta annos filha que ficou 
de Antonio Duarte e moradora nesta 
mesma cidade […] e por ella me foi 
dito[…] que ella devia muitas particullares 
obrigassoins a sua sobrinha Luiza 
Thereza de Jesus solteira filha do dito 
Manoel Leal pella tratar com muito amor, 
e caridade asistindolhe nas suas 
emfermidades, e por lhe dezejar em parte 
pois em todo lhe não hera poçivel 
remunerarlhe o dito beneficio que da 
sobredita tinha recebido […]» 

Coimbra 
Freguesia de 
São João de 
Santa Cruz 

Illias Gomes 
Bravo 

offeçial de oleiro Testemunha 

Callistro 
Gomes 

offeçial de oleiro Testemunha 

Antonio 
Fernandes 
Mergulhão 

offeçial de oleiro Testemunha 

Agostinho 
Fernandes 

de São 
Francisco 

offeçial de oleiro Testemunha 

30 16/06/1746 Coimbra 
Rua da Moeda 

António 
Rodrigues 

oleyro de barro 
vermelho 

Emprazamento Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º100; fls.96v-

«Emprazamento que faz o Convento de 
Sam Domingos desta cidade de humas 
tendas de olarias sitas na Rua da moeda 
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99 a Antonio Roiz oleyro de barro vermelho 
da mesma» 

31 14/10/1746 Coimbra 
Não 
especificado 

Agostinho de 
Paiva  

mestre de olaria 
branca 

Compra Interveniente 
– vendedor 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 
N.º70; Fls4-6 

«sua molher Ingracia Maria» 
 
«Compra que fes Miguel Rodrigues do 
sitio de Marrocos de huma terra com 
oliveiras no dito sitio extremuros desta 
cidade a Agostinho de Paiva mestre de 
olaria branca e a sua molher Ingracia 
Maria desta mesma cidade» 

32 20/12/1746 Coimbra 
Freguesia de 
Santa Cruz 

Joaquim das 
Neves  

oleiro Desistência de 
prazo 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º222; fls.184v-
186 

_ 

Domingos 
Carvalho 

oleiro Testemunha 

33 08/01/1747 Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel Lial  mestre de tendas de 
olaria branca 

Contrato de 
dinheiro 

Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.4; 

N.º62; fls.36-38 

«Contrato de 250000 reis que dá a juro de 
5 p100 Sebastianna da Luz solteira desta 
cidade a Manoel Lial mestre de tendas de 
olaria branca da mesma cidade» 

34 22/02/1747 Coimbra 
Não 
especificado 

José de 
Almeida  

oleyro  Arrendamento de 
uma vinha 

Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º101; fls.16-
18v 

 

35 15/03/1747 Coimbra 
Não 
especificado 

Miguel 
Ramos † 

oleiro Confissão de 
Dívida 

Citado Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 
N.º225;– fls. 

53v-54v 

«Confissam de dívida da quantia de sem 
mil reis que faz Maria de Oliveira a 
cozinheira viúva que ficou de Miguel 
Ramos oleiro a Roque de Vasti mercador 
e moradores nesta cidade» 

36 19/05/1747 Coimbra 
Não 
especificado 

Jeronimo 
Rodrigues  

oleiro de vermelho Perdão Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º101; fls.90v-
91 

«solteyro» 
 
«Perdão que da Jeronimo Rodrigues 
solteyro a Manoel de Oliveyra Reymao 
oleyros de vermelho desta cidade» 

Manoel de 
Oliveyra 
Reymao 

oleiro de vermelho Interveniente 



37 01/07/1747 Coimbra 
Olarias 

Francisco 
Rodrigues  

mestre de olaria 
branca 

Confissão de 
Dívida 

Interveniente 
– devedor 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º70; Fls.118-
119v 

«sua molher Isabel da Cruz» 
«[…] eles eram deverores ao dito Manoel 
Carvalho da quantia  de sem mil reis a 
saber quarenta de matriais de chumbo 
que lhe vendeo para a fabrica da sua 
olaria […]» 

Manuel de 
Carvalho  

mestre de olaria 
branca 

Interveniente 
 

_ 

Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel do 
Nascimento 

aprendiz de olaria 
vermelha 

 

Testemunha 
– assina a 

rogo 

«[…] solteiro filho que ficou de Manoel de 
Figueiredo do lugar da [?] comarqua da 
villa de Santarem e assistente nesta 
cidade em caza de Joao dos Santos 
mestre de olaria vermelha e aprendiz do 
mesmo officio […]» 

Joao dos 
Santos  

mestre de olaria 
vermelha 

Citado _ 

Manoel Dias  offecial de olaria 
branca 

Testemunha 
 

«solteiro […] filho que ficou de outro 
Manoel Dias do lugar de Cazal de Maria 
Couto do Mosteiro comarqua de Viseu 
[…]» 

Pedro 
Rodrigues  

offecial de olaria 
branca 

Testemunha «solteiro […] filho de João Rodrigues 
Broeiro Barqueiro desta mesma 
cidade[…]» 
«Confiçao de divida de sem mil reis a seis 
e quarto por cento que fazem Francisco 
Rodrigues mestre de olaria branca e sua 
mulher Isabel da Cruz ambos desta 
cidade a Manuel de Carvalho mestre da 
mesma olaria branca desta mesma 
cidade» 
«[…] nesta cidade de Coimbra e nas 
olarias della e nas casas de morada de 
Manoel Carvalho mestre de olaria 
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branqua aonde eu taballião vim chamado 
por destrebuyção para o cazo deste 
instromento aly estava elle presente e 
bem assim estavao também presentes 
Francisco Rodrigues também mestre de 
olaria branqua e sua molher Isabel da 
Cruz todos desta cidade […] e logo pelos 
ditos Francisco Rodrigues e sua molher 
Isabel da Cruz foy dito em minha 
presença e das testemunhas ao diante 
nomeadas e no fim deste instromento 
assinadas que eles eram deverores ao 
dito Manoel Carvalho da quantia  de sem 
mil reis a saber quarenta de matriais de 
chumbo que lhe vendeo para a fabrica da 
sua olaria bom e de receber assim no 
presso com na bondade e a seu contento 
deles devedores, e sessenta em dinheiro 
que lhe emprestou em boas moedas de 
ouro das correntes neste reyno que tudo 
fazia a dita quantia de sem mil reis e  por 
ao presente não terem dinheiro para lho 
satisfazerem se ajustaram e contratarão 
com elle dito Manoel Carvalho para efeito 
de lhe ficar na sua mam a dita quantia a 
rezão de juro de seis e quarto por cento 
por tempo de nove anos […]» 

38 03/11/1747 Coimbra 
Não 
especificado 

Joam 
Zuzarte † 

oleyro Procuração Citado Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º225; fls.180-
181 

«Procuração que faz Maria de Jezus 
veuva que ficou de Joam Zuzarte oleyro 
desta cidade a seo sobrinho Manoel de 
Sequeira homem da vara da Universidade 
desta dita cidade e nella morador» 

39 14/12/1747 Coimbra Manoel oleiro Compra Intreveniente Dep.V; Sec.I-Es; «Compra que faz Manoel Simoins oleiro e 



Simoins  Est.9; Tab.4; 
N.º64; fls.51-52v 

sua mulher Maria do Valle desta cidade a 
Joaquim Gonçalves da mesma» 
«[…] huma morada de casas na Rua das 
Ameias desta cidade […]» 

40 14/03/1748 Coimbra 
Terreiro das 
Olarias 

Francisco 
Rodrigues 

oleyro Arrendamento 
 

Interveniente 
 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º226; fls.46-48 

«sua mulher Isabel da Cruz» 
«[…] nesta cidade de Coimbra e terreyro 
das olarias da mesma e cazas de morada 
de Francisco Rodrigues oleiro […]» 
«[…] elles traziam de renda da mam de 
Antonio Denis de Carvalho desta cidade 
humas tendas de olaria branca com suas 
casas de sobrado junto a pontinha desta 
mesma cidade que partem de huma 
banda com Agostinho de Payva Alferes 
da Ordemnança e da outra com Manoel 
Gomes Figueira mestre oleiro […]» 

Coimbra 
Não 
especificado 

Joam 
Marques 

oleiro Interveniente 
 

«sua mulher Thereza Lopes» 

Agostinho de 
Payva 

alferes da 
Ordemnança 

Citado _ 

Manoel 
Gomes 
Figueira 

mestre oleiro Citado _ 

Felix 
Cardoso 

travalhador (sic) de 
barro 

Testemunha _ 

Joam 
Pereyra 

oleiro Testemunha _ 

Manoel 
Soares 
Tibau 

oleyro Testemunha 
 – assinou a 

rogo da 
arrendatária 

«solteiro filho que ficou de Joam Soares 
Tibau escrivam das Armas que foi nesta 
cidade» 
 
«Arrendamento que fazem Francisco 
Rodrigues oleyro e sua mulher Isabel da 
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Cruz desta cidade a Joam Marques 
tambem oleiro e sua mulher Thereza 
Lopes da mesma» 
«Em nome de Deos Amem Saybam 
quantos este publico instromento de 
contrato de arendamento por tempo de 
coatro annos compridos e acabados e 
mais nam obrigaçam e aceitaçam ou 
como em direito milhor dizer se possa e 
mais firme e valiozo for virem que sendo 
no Anno do Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de mil e Setecentos 
quarenta e outo annos aos dezaseis dias 
do mês de Março do dito anno nesta 
cidade de Coimbra e terreyro das olarias 
da mesma e cazas de morada de 
Francisco Rodrigues oleiro ahonde eu 
Taballiam ao deante nomeado vim 
chamado por destrebuiçam pera o cazo 
deste Instromento ahi estava elle 
presente e sua mulher Isabel da Cruz e 
bem assim também estavam Joam 
Marques tambem oleiro e sua molher 
Thereza Lopes todos desta cidade e 
pessoas que eu tabaliam reconhesso 
serem os próprios aqui nomeados de que 
dou fée e logo por elles ditos Francisco 
Rodrigues e sua molher Isabel da Cruz 
me foi dito em presença das testemunhas 
ao deante nomeadas e no fim desta nota 
asignadas que elles traziam de renda da 
mam de Antonio Denis de Carvalho desta 
cidade humas tendas de olaria branca 



com suas casas de sobrado junto a 
pontinha desta mesma cidade que partem 
de huma banda com Agostinho de Payva 
Alferes da Ordemnança e da outra com 
Manoel Gomes Figueira mestre oleiro 
ambos desta mesma cidade e que 
partiam pellas ditas comfrontaçoins e 
demarcaçoins e pellos mais com quem 
por direito devam e hajam de partir e que 
asim e da meneira que o dito tem 
estavam ajustados e comtratados com 
elle dito Joam Marques e sua molher 
Thereza Lopes que presentes estavam 
pera efeito de lhe arendarem as ditas 
tendas de olaria com suas cazas de 
sobrado e dar por arendamento por 
tempo de coatro annos compridos e 
acabados e mais nam os quais quatro 
annos ham de comessar a correr e ter 
seu principio do dia de hoje em deante e 
ham de acabar por outro tal dia e athe o 
seu fim do anno que embora ha de vir de 
mil e setecentos e sincoenta e dois ou 
tempo que na verdade for de sorte que 
sejam de quatro annos compridos e 
acabados e mais nam e isto em preço 
serto e sabido em cada hum dos ditos 
annos de quarenta e três mil reis livres de 
todo e qualquer tributo ou encargo e do 
coatro e meio por cento ou pedido que as 
ditas tendas for lançado que tudo será à 
custa deles rendeiros […]» 

41 23/03/1748 Coimbra Elias Gomes  mestre oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; _ 
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Não 
especificado 

Est.9; Tab.2; 
N.º226; fls.51v-

53 
42 26/04/1748 Coimbra 

Por baixo da 
pontinha 

Sebastião 
Baptista 

Proprietário de  
tendas e cazas de 

olarias de vermelho 

Aforamento Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º71; fls.108-
110 

«sua molher Josefa Caetana de Torres» 
«[…] humas tendas e cazas de olarias de 
vermelho e sitas nesta dita cidade por 
baixo da pontinha que partem de 
Nascente com tendas e cazas delle dito 
Agostinho de Paiva e do Poente com a 
rua chamada da Madalena para a banda 
do rio, e do Norte com rua que vem da da 
Moeda e do Sul com rua que vem da 
Pontinha […]» 

Coimbra 
Não 
especificado 

Agostinho de 
Paiva 

_ Interveniente  «sua molher Ingracia Maria» 

«Aforamento Emphatoizim perpetuo para 
sempre que fazem Sebastião Baptista e 
sua molher Josefa Caetana de Torres a 
Agostinho de Paiva e sua molher Ingracia 
Maria todos desta cidade» 
«[…] que entre os mais bens de raiz que 
elles tinhao e pessuiao e que herao seus 
livres e desobrigados e de que estavao de 
poce pasifica bem assim herao humas 
tendas e cazas de olarias de vermelho e 
sitas nesta dita cidade por baixo da 
pontinha que partem de Nascente com 
tendas e cazas delle dito Agostinho de 
Paiva e do Poente com a rua chamada da 
Madalena para a banda do rio, e do Norte 
com rua que vem da da Moeda e do Sul 
com rua que vem da Pontinha e que 
partiam pelas ditas confrontassoins e 



demarcassoins e pelas mais com que por 
direito devao e haviao de partir e que 
assim e da maneira que as ditas tendas e 
cazas lhe pertenciao estavao de suas 
livres vontades ajustados e contratados 
com os ditos Agostinho de Payva e sua 
molher Ingracia Maria que presentes 
estavao para lhes haverem de Aforar 
emphatoizim perpetuo para sempre […]» 

João Pereira  oleiro de branco Citado Pai de Manoel Pereira solteiro que fora 
testemunha presente 

43 21/05/1748 Coimbra 
Não 
especificado 

Bernardo do 
Rego  

azulligador Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º71; fls.123v-
124 

«sua mulher Eufemia Maria» 
 
«Procuração que fazem Bernardo do 
Rego azulligador e sua mulher Eufemia 
Maria desta cidade ao Doutor Caetano da 
Silva Madureira da cidade do Porto e 
outro» 
«[…] parecerão presentes Bernardo do 
Rego azulligador e sua molher Eufemia 
Maria desta dita cidade […] fazem e 
constituem seus bastantes procuradores 
ao Doutor Caetano da Silva Madureira 
advogado na  Relação da cidade do Porto 
e a Joze Lourenço Gonçalves solicitador 
das despesas e numero da mesma 
Relação […]» 

44 31/05/1748 Coimbra 
Não 
especificado 

Joseph 
Carvalho  

oleyro Quitação Geral Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 
N.º227;fls.2-3 

«sua mulher Jozepha da Cruz» 
 
«Quitação Geral que dam Joseph 
Carvalho oleyro e sua mulher Jozepha da 
Cruz desta cidade a Maria de Nazareth e 
sua may Maria Carvalha viúva da 
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mesma» 
«[…] pareceram presentes em suas 
próprias pessoas Joseph Carvalho oleyro 
e sua molher Josepha da Cruz e bem 
assim sua may e sogra Maria Carvalha 
veuva que ficou de Nicullao Carvalho 
todos pessoas moradoras nesta cidade e 
que reconhesso serem as próprias aqui 
nomeadas […]» 

45 14/06/1748 Coimbra 
Rua da Gala 

Manoel de 
Payva 

oleiro Compra Interveniente 
 – 
comprador 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º71; Fls.138-
139v 

«[…] huma morada de cazas sitas nesta 
mesma cidade na Rua da Galla junto a 
pontinha […]» 
 
«Compra que fez Manoel de Payva oleiro 
desta cidade de huma morada de cazas 
sitas nesta mesma cidade na Rua da 
Galla junto a pontinha a Maria de Oliveira 
viuva que ficou de Miguel Ramos de 
Carvalho da mesma» 
«[…] que ella tinha e possuhia […] hera 
huma morada de cazas sitas nesta 
mesma cidade e na rua da Galla junto a 
pontinha que partem de huma banda com 
cazas de Luis Cardoso e da outra com o 
terreiro das olarias, e que partiam pelas 
ditas confrontações e demarcasoins, e 
pelas mais com que por direito devao e 
jajao de partir […] dice tinha vendido e 
com efeito vendia por este publico 
instromento de hoje para todo o sempre a 
elle dito Manoel de Paiva […]» 

Coimbra 
Não 
especificado 

Jose de 
Almeida  

offecial de oleiro de 
branco 

Testemunha  
– assinou a 
rogo da 
vendedora 

 

Manoel 
Pereira de 

Sousa 

pintor de louça Testemunha 

Jose 
Rodrigues 

Crespo 

pintor de louça Testemunha 

46 03/11/1748 Coimbra 
Não 

Manoel 
Ferreira  

pintor de louça Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

_ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

especificado N.º227;fls.75v-
76v 

47 21/02/1749 Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel de 
Paiva  

oleiro Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º228; fls.32v-
33v 

«Procuração que faz Manoel de Paiva 
oleiro desta cidade ao Doutor Joseph 
Pereira Pinto advogado de numero da 
Corte Relaçam e Casa da cidade do Porto 
e nella morador» 
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QUADRO 6 | Atores da produção cerâmica de Coimbra para o século XVIII, a partir das fontes notariais | 1750-1759 

 
N.º 

 
DATA 

 
TOPÓNIMO 

ARTISTA/ARTÍFICE FONTE 
NOME ESPECIALIZAÇÃO TIPO FUNÇÃO COTA DADOS COMPLEMENTARES  

1 03/10/1950 Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel 
Gomes 
Figueira  

mestre de olaria Contrato de 
Dinheiro 

Interveniente 
 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º229; Fls.129-
131 

«Contrato de duzentos mil reis que dá a 
rezão de juro de sinco por çento Manoel 
Gomes Figueira Mestre de olaria a 
Antonio Xavier de Sousa e sua mulher 
todos desta cidade» 
[Não teve efeito] 

2 30/12/1750 Coimbra 
Não 
especificado 

Manuel 
Carvalho  

mestre de tendas de 
olaria 

Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º230; fls.18v-
19v 

«Procuração que faz Manuel Carvalho 
Mestre de tendas de olaria morador 
nesta cidade ao Reverendo Padre 
Leonardo José dos Santos da cidade do 
Porto» 

3 01/04/1751 Coimbra 
Não 
especificado 

Manuel 
Simoens  

oleiro Contrato de 
Dinheiro 

Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º230; fls.57v-
59v 

«casado com Maria do Valle» 
«Contrato de digo [sic] de sessenta e 
sete mil e duzentos reis que por ordem 
do juízo dos órfãos desta cidade dá a 
juro de seis e quarto por çento o tutor 
dos órfãos filhos que ficaram de 
Sebastião Gomes a Manuel Simoens 
oleiro e sua mulher Maria do Valle todos 
desta cidade» 

4 09/06/1751 Coimbra 
Não 
especificado 

Bernardo 
do Rego 

pintor de Azulejo Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º230; fls.82v-
83 

«Procuração que faz José Simoins do 
lugar do Beisudo deste termo a António 
Joze Ferreira e outros da cidade do 
Porto» 

5 21/02/1753 Coimbra Manoel mestre de Tendas de Compra Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; «Compra que faz Manoel Duarte Rangel 



Não 
especificado 

Duarte 
Rangel  

Olaria  – 
comprador 

Est.9; Tab.2; 
N.º232; fl.125v-

126v 

Mestre de Tendas de Olaria de humas 
cazas a Gaspar Dias da Crus do lugar de 
Antuzede» 
«[…] por elle Gaspar Dias da Cruz foi 
dito a mim taballião em presença das 
testemunhas deste instromento ao diante 
nomeadas e assignadas que entre os 
mais bens de raiz que tinha e pessuhia e 
andava de posse bem assim herao 
humas cazas çitas na Rua das Padeiras 
desta çidade as quais partem de huma 
banda com cazas delle vendedor, e da 
outra com quintal do sobredito Manoel 
Duarte Rangel comprador e que partia 
pelas ditas confrontasoins e pelas mais 
com que por direito devao e hajao de 
partir […] estava ajustado e contratado 
com o dito Manoel Duarte Rangel para 
efeito de lhas vender […] cuja venda lhe 
fazia em preço de trinta mil reis forros e 
livres […]» 

Joachim 
Pereira e 

Sousa  

pintor de olaria Testemunha 

Gonçallo 
da Rocha 

pintor de olaria Testemunha 

6 20/05/1754 Coimbra 
Rua de 
Tingerodilhas 

Bento Joze 
do Rego 

_ Aforamento Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º234; fls.35v-
36v 

«Aforamento que fazem por tempo de 
nove annos Bento José Ferreira de 
Gouveia e sua mulher Maria de São 
José, a Bento Joze do Rego e sua 
mulher todos desta cidade» 
«[…] nesta cidade de Coimbra e Rua de 
Tingerodilhas da mesma e cazas de 
morada de Bento José do Rego […] e ahi 
se achava ele presente e bem assim sua 
molher Bernarda Maria e também 
estavao Bento José Ferreira Gouvea e 
sua molher Maria de Sam José 

Coimbra 
Freguesia de 
São João de 
Santa Cruz 

António 
Gomes 
Martins  

pintor de Louça Testemunha 
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moradores na Rua Direita desta mesma 
cidade[…] 
 e logo por eles Bento José Ferreira 
Gouvea e sua molher Maria de Sam 
José foi dito a mim tabaliao em presença 
das testemunhas deste instromento ao 
diante nomaedas e assinadas que elles 
herao senhores e pesuidores de huma 
morada de cazas çitas nesta dita Rua de 
Tingerodilhas que partem de huma 
banda com Maria da Silva A franca, e da 
outra com os erdeiros que ficarão de 
Manoel de Beça Negrao todos desta 
cidade e que assim se achavao 
ajustados e contratados de as aforarem 
aos sobreditos Bento José do Rego e 
sua molher em preço e foro cada hum 
anno de vinte mil reis forros e livres […]»  

7 05/09/1754 Coimbra 
Olarias 
Freguesia de 
São João de 
Santa Cruz 

Paulo José  offecial de oleiro de 
barro vermelho 

Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º234; fls.89v-
90 

«Procuração que faz Manuel de Almeida 
do lugar da Ladeira freguesia de 
Almagueira termo da vila de Soure a 
Manuel Francisco da Costa o novo desta 
cidade» 

Manuel 
Vaz 

offecial de oleiro de 
barro vermelho 

Testemunha 

8 15/04/1755 Coimbra 
Não 
especificado 

José da 
Piedade  

offecial de oleyro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.2; 

N.º235; fls. 43-
43v 

_ 

9 12/04/1756 Coimbra 
Não 
especificado 

Manuel da 
Costa 
Brioso  

offeçial de olaria 
branca 

Perdão Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º1; fls. 43-43v 

_ 

10 16/07/1756 Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel 
Gomes 
Figueira 

mordomo de Santa 
Justa e Santa Rufina 

Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º139; fls.60-

«Procuração que faz Manoel Gomes 
Figueira e Bento Jozé do Rego desta 
cidade mordomos de Santa Justa e 



Bento Jozé 
do Rego 

mordomo de Santa 
Justa e Santa Rufina 

Interveniente 60v Rufina a Francisco Lourenso de 
Sequeira solicitador (solicitador do 
numero da Rellaçao do Porto) da cidade 
do Porto» 
«[…] pareceram presentes Manoel 
Gomes Figueira e Bento Joze do Rego 
mordomos da confraria de Santa Justa e 
Rufina erecta no Real Mosteiro de Santa 
Cruz ambos desta cidade pessoas que 
reconheço […]» 

11 07/09/1756 Coimbra 
Não 
especificado 

Manuel 
Gomes 
Figueira  

oleiro Arrendamento Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º1; fls. 126v-
128 

_ 

12 12/02/1757 Coimbra 
Terreiro das 
Olarias 

Manoel de 
Oliveira 
Raimão 

 
Agostinho 
de Paiva 

mestre de tendas de 
olaria 

 
 

mestre de tendas de 
olaria 

Arrendamento Interveniente 
 
 
 

Citado 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º2; fls.25v-26v 

«Arrendamento que faz Josepha Maria 
viuva desta cidade a Manuel de Oliveira 
Raimão da mesma de humas tendas de 
olaria çitas nesta dita cidade 
[…]às moradas de Josepha Maria veuva 
que ficou de Antonio Denis de Carvalho, 
e ahi se achava ella presente e bem 
assim Manoel de Oliveira Raimão mestre 
de tendas de olaria, e sua molher Maria 
dos Martires Santos moradores nesta 
mesma cidade[…] 
E logo por ella Josepha Maria foi dito a 
mim taballiao […] que tinha e pessuhia e 
de que hera senhora e pessuidora e 
andava de posse bem assim herao 
humas tendas de olaria branca com suas 
casas çitas no Terreiro das Olarias desta 
mesma cidade que partem com o mesmo 
terreiro, e do norte e poente com 
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Agostinho de Paiva mestre de tendas de 
olaria, e com a Rua da Pontinha, e que 
assim e da maneira que as tinha e 
pesuhia com todas as suas entradas e 
sahidas serventias e logradouros estava 
justa e contratada com o sobredito 
Manoel de Oliveira Raimao e sua molher 
em lhas arrendar como com efeiro por 
este publico instromento disse que 
arendava por tempo de nove anos e 
mais não […] e isto em preço cada hum 
deles de trinta mil reis feitos em duas 
pagas iguais […] 
lhe dava tambem de renda a eles 
arendadores as cazas piquenas que 
pegao com as mesmas tendas e terreiro 
e com cazas do dito Agostinho de Paiva 
de forma que tudo lhes arendava […] 
serão mais obrigados a trazerem as ditas 
tendas e cazas sempre bem consertadas 
e reparadas tanto de tilhados como de 
outros quaisquer consertos que hajao de 
mister ainda que nellas se gastem 
madeiras, pregos, telha, cal ou outro 
qualquer metrial que para o seu conserto 
seja preciso e necesario o que tambem 
se fica emtendendo nos fornos e 
forninhos, barreiros, portas e janelas que 
tudo será a custa deles arendadores  
[…]» 

13 09/07/1757 Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel 
Ribeiro  

pintor de louça Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º140; fls.65-

«Procuração que fazem António Brandão 
e sua mulher Josepha Maria do lugar de 
Farinha Podre (termo da vila de 



 

65v Penacova) a Manoel Ribeiro pintor de 
louça desta cidade» 

14 21/03/1759 Coimbra  
São João  de 
Santa Cruz 

Jorge 
Marques  

offeçial de olaria 
branca 

Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 
N.º4; fls.1-1v 

_ 

Coimbra 
Freguesia de 
Santa Justa 

João 
Sebastião 

trabalhador do mesmo 
offiçio 

Testemunha 

15 18/06/1759 Coimbra 
Não 
especificado 

Salvador 
de Souza 

_ Procuração Interveniente 
– nomeado 
procurador 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º141; 
Fls.183v-184 

«Procuração que faz Manoel dos Santos 
da cidade de Lisboa a Salvador de 
Sousa desta cidade» 
 
«Manoel dos Santos da cidade de Lisboa 
pessoa que as testemunhas deste 
instromento reconhecem […] e por elle 
me foi apresentado o bilhete da 
destribuiçao do theor seguinte § 
Procuração que faz Manoel dos Santos 
da cidade de Lisboa a Salvador de 
Souza desta cidade em dezouto de 
Junho de mil e setecentos e sincoenta e 
nove destrebuhida no livro a folhas 
noventa e três […]» 

Coimbra 
Olarias 

Francisco 
Ferreira  

oleiro Testemunha 

Joze 
Homem 
Freire de 

Figueiredo 

oleiro Testemunha 

16 26/10/1759 Coimbra 
Não 
especificado 

Manuel 
Leal † 

mestre de olaria Doação Citado Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º4; fls.68v-70v 

«em casas de morada de Thereza 
Duarte veuva que ficou de Manuel Leal 
mestre de olaria» 
 
«Doação causa dotis que fazem Anna de 
Mesquita e Ignacia Maria a sua sobrinha 
Joanna Eufrazia e ao Lecençiado João 
Coelho todos desta cidade» 

Manoel de 
Payva  

mestre ollaria branca Testemunha 
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QUADRO 7 | Atores da produção cerâmica de Coimbra para o século XVIII, a partir das fontes notariais | 1760-1769 

 
N.º 

 
DATA 

 
TOPÓNIMO 

ARTISTA/ARTÍFICE FONTE 
NOME ESPECIALIZAÇÃO TIPO FUNÇÃO COTA DADOS COMPLEMENTARES  

1 02/05/1760 Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel 
Gomes 
Figueira  

mestre de tendas de 
olaria branca 

Arrendamento Interveniente 
– procurador 

da 
proprietária 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º5; fls.25v-27v 

«Arrendamento que faz de humas tendas 
de olaria branca, Luiza Maria de São 
João Baptista Recolhida no convento de 
Sendelgas a Pedro Rodrigues e sua 
mulher desta cidade 
«[…] pareceu presente Manoel Gomes 
Figueira Mestre de Tendas de Olaria 
Branca morador nesta mesma cidade de 
Coimbra como procurador que disse e 
mostrou ser de Luiza Maria de Sam João 
Baptista recolhida no Convento de 
Sendelgas cuja procuração me 
apresentou […] e bem assim estava 
Pedro Rodrigues offecial de oleyro de 
branco, e sua mulher Thereza Maria 
todos moradores nesta dita cidade […] 
Entre os mais bens de raiz de que a sua 
constituhinte he senhora e pessuidora, e 
se acha de posse bem assim o he de 
humas tendas de olaria branca no çitio e 
rua de Pedro Torneiro desta mesma 
cidade que partem do Nascente com 
tendas e quintal dos erdeiros de 
Agostinho de Paiva em que se mete de 
premeio a rua publica e do poente com 

Pedro 
Rodrigues 

offecial de oleyro de 
branco 

Interveniente 
arrendatário 



quintal do Lecenciado Manuel Henriques 
de Castro e do sul com quintal de 
Caetano da Silva em que também se 
mete de premeio a Azinha (sic) que vai 
ter ao rio, e da parte do Norte com 
quintal dos herdeiros de Luis Nogueira 
em que outrossim se mete de premeio 
outra aziinhaga que também vai ter ao 
mesmo rio e que partiao pelas ditas 
confrontasoins […] 
e lhe faz este arrendamento com todos 
os metreais e abigoarias que nas ditas 
tendas se acharem com obrigação de 
fazerem emtrega de huma e outra couza 
no fim do primeiro anno querendo se 
despedir ou no fim de todo o tempo 
deste contracto […] 
asim mais com obrigação de que ella 
senhoria arrendatária sua constituhinte 
somente seria obrigada a mandar fazer 
nas ditas tendas os consertos de maior 
havendo persizao disso como também 
nos fornos […] 
Pella presente constituo por meu 
bastante procurador a meu primo o 
Senhor Manoel Gomes Figueira para que 
em meo nome como se presente 
estivesse possa assignar huma 
escriptura de arrendamento que faço das 
minhas tendas de olaria branca que 
tenho na çidade de Coimbra as quais 
arendo por tempo de nove anos a pedro 
Rodrigues offecial do mesmo officio de 
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branco em presso cada hum deles de 
quarenta mil reis […]» 

2 18/09/1760 Coimbra 
Terreiro de 
São Miguel 

Manuel 
Gomes 
Figueira  

mestre de tendas de 
olaria 

Arrendamento Interveniente 
tutor 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 
N.º5; fls.116-

119v 

«Arrendamento que faz por seu P.de a 
Madre Supriora do collegio das 
Orsullinas da vila de Pereira e o Tutor 
das Orphas educandas no dito Collegio 
que ficarão de Agostinho de Payva, de 
humas tendas de olaria branca citas 
nesta cidade a Salvador de Sousa, por 
tempo de nove annos em preço cada 
hum delles de 30.000» 
«[…] estava presente Manuel Gomes 
Figueira Mestre de Tendas de Olaria 
como tutor das orphas e educandas no 
dito collegio das Orsulinas filhas que 
ficarão de Agostinho de Payva desta 
mesma cidade, e Salvador de Souza 
Pintor de Azuleijo moradores na 
mesma[…]» 
«[…] tendas de olaria citas no Terreiro de 
São Miguel que partem com a veuva do 
dito Agostinho de Payva e com tendas 
dos herdeiros de Antonio Dinis de 
Carvalho a Salvador de Souza pintor de 
Azuleijo […]» 
[Vd. Secção 3, Documento N.º 1] 

Coimbra 
Não 
especificado 

Agostinho 
de Paiva † 

_ Citado 

Salvador de 
Souza  

pintor de azuleijo Interveniente 

3 18/09/1760 Coimbra 
Rua das 
Azeiteiras 
Rua de 
Tingerodilhas 

José da 
Cruz †  

oleiro de branco Emprazamento Citado Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9;  Tab.3; 
Fls.119v-122 

«Emprazamento em vida de três 
pessoas que faz a Collegiada de São 
Christovão desta cidade de humas cazas 
citas na Rua de Tingerodilhas a Antonia 
do Sacramento [veuva que ficou de José 
da Cruz oleiro de branco] da mesma 
[…] nesta cidade de Coimbra e igreja de 



Sam Chistovao da memsa onde eu 
taballiao vim e ahi se achavao presentes 
o Muito Reverendo Prior, e mais 
beneficiados no fim desta nota 
assignados juntos em cabido fazendo, 
sendo para elle chamados por son de 
campa tangida como he seu bom antigo 
e louvável costume e bem assim estava 
da parte de fora Antonia do Sacramento 
veuva que ficou de José da Cruz oleiro 
de branco moradora nesta dita cidade 
[Rua das Azeiteiras] […] 
Ella pessuhia humas cazas na Rua de 
Tingerodilhas prazo em vidas desta 
colleguiada de Sam Christovao de que 
pagava de foro cada anno trinta reis e 
hum quarto de galinha […] 
Do Tombo das fazendas da cidade a 
folhas çento e noventa e seis está a 
medição das cazas de que se trata na 
petição supra que he do theor seguinte 
Humas cazas de sobrado na Rua de 
Tingerodilhas que tem huma porta para a 
dita rua com duas janelas e dois 
sobrados que partem do nascente com 
cazas desta igreja que pesue Manoel de 
Castro desta cidade, e do norte com 
cazas de Joanna da conseisao veuva de 
João Francisco que são da universidade, 
e do sul com cazas desta igreja que 
pesue Manoel da silva cerieiro desta 
cidade, e tem de comprido pelo nascente 
e poente sinco varas e três quartas, e de 
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largo pelo sul três varas e quarta e pelo 
norte da banda da rua três varas, e não 
contem mais a medição das ditas cazas 
que aqui tresladei na verdade Coimbra 
três de março de mil e setecentos e 
sincoenta e nove […]» 

4 20/12/1760 Coimbra 
Rua da Gala 
freguesia de 
Santa Cruz 

Domingos 
Francisco  

oleyro de branco Obrigação de Obra  Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º6; fls.19v-21v   

«Obrigação que fazem João Ferreira 
Quaresma [Mestre Sambrador] e 
Alexandre Simoins [Mestre Carpinteiro] 
desta cidade aos Reverendos Prior e 
Beneficiados da Collegiada de Sam 
Bartholomeu da mesma» 
«[…] em lhe fazerem o retabullo para a 
Capella mayor da igreja nova que se 
anda fazendo para Sam Bartholomeu e 
sua Collegiada na forma do risco que 
para hese fim se havia feito e dos 
apontamentos aqui apresentados […]; 
tendo este alguma couza que não fique 
bem acomodado se consultara o 
arquitecto Gaspar Ferreira […]» 

5 16/08/1761 Coimbra 
Freguesia de 
Santa Justa 

Manuel de 
Oliveira 
Branco  

offeçial de olaria 
branca 

Contrato de 
Dinheiro 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º7;  fls.4v-7v 

«Contrato de dinheiro celebrado entre as 
religiosas Carmelitas descalças do 
Convento de Santa Theresa extramuros 
desta cidade a Francisco Simoins e sua 
mulher Joanna Maria e Angelica Maria 
viúva todos da Barca dos Palheiros deste 
termo» 

6 18/09/1761 Coimbra 
Freguesia de 
São João da 
Cruz 

Domingos 
Martins  

oleiro de vermelho Compra Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º7; fls.23-24v  

_ 

7 28/11/1761 Coimbra Manuel de oleiro de branco Compra Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; _ 



Não 
especificado 

Oliveira 
Branco 

– assina a 
rogo da 

mulher do 
comprador 

Est.9; Tab.3; 
N.º7; fls.64-66v 

8 18/12/1761 Coimbra 
Rua da 
Moeda 

Antonio 
Rodrigues † 

oleiro 
mestre de olaria de 

vermelho 

Nomeação Citado Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º7; fls.74-75 

«Nomeasão de hum prazo que faz 
Barbora da Conçeisao viúva que ficou de 
Antonio Rodrigues oleiro, em seu filho 
Bernardo Rodrigues todos desta cidade 
[…] pareseo presentes Barbora da 
Conseisao veuva que ficou de Antonio 
Rodrigues Mestre de olaria de vermelho 
moradora nesta mesma cidade […] e ahi 
por ella me foi apresentado o bilhete da 
destrebuisao cujo theor he o seguinte 
[…] nomeação que faz Barbora da 
Conseisao veuva que ficou de Antonio 
Rodrigues Mestre oleiro desta çidade de 
humas tendas de olaria na Rua da 
Moeda da mesma, a seu filho Bernardo 
Rodrigues em dezassete de dezembro 
de mil setecentos e secenta e hum […]e 
logo por ella Barbora da Conseisao me 
foi dito em presença das mesmas 
testemunhas que ella he senhora e 
pesuidora de hum prazo que consta de 
cazas e tendas de olaria vermelha çitas 
na Rua da Moeda desta mesma çidade, 
do qual he direiro senhorio o Mosteiro de 
Sam Domingos tambem da mesma a 
quem se paga de foro em cada hum 
annooitoçentos reis e duas galinhas; cujo 
parte da banda de Nascente com cazas 
e quintal de Thereza de Paiva, e do 
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poente com cazas de Thereza Duarte, e 
do Norte com Rua publica, e que como 
hera de vidas, e ella no dito orazo he a 
segunda com faculdade de poder 
nomear a terseira, o fazia já muito de sua 
própria e livre vontade em seu filho 
Bernardo Rodrigues a quem nomea nelle 
para ser terseira vida […]» 

9 04/05/1762 Coimbra 
 

João 
Domingues 

† 

oleiro Procuração Citado Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º7; fls.124v-
125v 

«Procuração que faz Luisa de Santo 
António viúva [que ficou de João 
Domingues oleiro] natural da cidade de 
Laria e [«hora»] assistente nesta cidade 
[«no terreiro do Marmeleiro»] a José 
Francisco e seu filho José da Costa de 
Maringil, lemite da cidade de Laria»  

Coimbra 
Freguesia de 
Santa Cruz 

Antonio 
Ferreyra 

oleiro de vermelho Testemunha 

10 20/03/1766 Coimbra 
Freguesia de 
São 
Christovão 

João 
Evangelista  

pintor de azuleijo Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º12; fls.48-49 

«Procuração que faz Izabel Rodrigues 
veuva, de Sam Martinho da Cortiça, e 
açistente na Ribeira da Louzãa a Manoel 
de Souza Nogueira morador nesta 
cidade» 

11 01/08/1767 Coimbra 
Rua de Joam 
Cabreira 

Jozé 
Pinheiro  

oleiro 
oleiro de olaria branca 

Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º86; Fls.141v-
142 

«Procuração que faz Jozé Pinheiro oleiro 
desta cidade a Antonio Jose do lugar do 
Calvario* e outro» 
«[…] pareseu presente José Pinheiro 
oleiro de olaria branca desta mesma 
cidade e nella morador ao fundo da Rua 
de Joam Cabreira […]» 
*termo da vila de Pombal 

12 28/11/1767 Coimbra 
Não 
especificado 

Manuel 
Denis  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º13; fls.140v-
141v 

«Procuração que faz Joaquim de Oliveira 
Reymam e sua molher Antónia Luiza 
desta cidade ao Doutor Miguel Affonço 
da cidade do Rio de Janeiro» 

Joaquim 
António 

oleiro Testemunha 
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QUADRO 8 | Atores da produção cerâmica de Coimbra para o século XVIII, a partir das fontes notariais | 1770-1779 

 
N.º 

 
DATA 

 
TOPÓNIMO 

ARTISTA/ARTÍFICE FONTE 
NOME ESPECIALIZAÇÃO TIPO FUNÇÃO COTA DADOS COMPLEMENTARES  

1 29/07/1770 Coimbra 
Não 
especificado 

Manuel da 
Costa 
Brioso 

mestre de  
tendas de olaria 

Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º150; Fls.117-
118 

«Procuração que faz Manoel da Costa 
Brioso e outros mestres de tendas de 
olaria desta cidade ao Doutor José da 
Fonsequa Sylva Advogado da Casa da 
Supplicaçao de Lisboa» 

Manoel 
Marques 

mestre de 
tendas de olaria 

Interveniente 

Manoel de 
Paiva 

Cardoso 

mestre de  
tendas de olaria 

Interveniente 

Pedro 
Rodrigues 

mestre de 
 tendas de olaria 

Interveniente 

Manoel 
Gomes 

mestre de  
tendas de olaria 

Interveniente 

Salvador 
de Souza 

mestre de  
tendas de olaria 

Interveniente 

Joanna 
Freire 

mestre de  
tendas de olaria 

Interveniente 

Antonia 
Simois 

mestre de  
tendas de olaria 

Interveniente 

2 08/05/1772 Coimbra 
Rua de 
Tingerodilhas 

Pedro 
Rodrigues 

mestre oleiro Arrendamento Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º17; fls.146-
147 

«Arendamento que faz de humas tendas 
de louça branca Thereza de Paiva viúva 
desta cidade [Rua de Tingerodilhas, 
freguesia de são Joam de Santa Cruz] a 
Pedro Rodrigues [mestre oleiro] e sua 
mulher [Thereza Maria] desta mesma 

Manuel 
Gomes 
Figueira 

_ citado 



 Manuel da 
Costa 
Brioso 

mestre oleiro  citado cidade» 
«[…] humas tendas de olaria branca no 
citio da rua do fundo de tingerodilhas que 
partem do Nascente com Manoel Gomes 
Figueira desta cidade e do Poente 
partem com o quintal de Caetano da 
Silva mercador desta cidade e morador 
ao fundo da Praça desta cidade e do Sul 
com o quintal de José dos Santtos 
rellegoeyro desta mesma cidade e mete 
de prencipio a Rua chamada da 
Magdalena e do Norte partem com o 
quintal de Manoel da Costa Brioso 
mestre oleiro desta mesma cidade e com 
tendas e casas de Dionizio de Macedo 
Guimaraes escrivam da camera desta 
cidade de Coimbra e remate de premeyo 
a Rua de Tingerodilhas […]» 

3 07/09/1772 Coimbra 
Não 
especificado 

Salvador 
de Souza  

pintor de azuleijo Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 
N.º18; Fls.68-

68v 

«Procuração que faz Salvador de Souza 
pintor de azuleijo desta cidade a Jozé 
Maria Baranda da de Lisboa» 

4 25/11/1772 Coimbra 
Olarias 

Manoel 
Samthiago  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º152; 
Fls.125v-126 

«Procuração que faz Dionisio da Costa 
[Brioso] e sua mulher Maria da 
Conseição moradores nas olarias desta 
cidade a Manoel Rodrigues e outro 
[ambos solicitadores do numero da 
relação] do Porto» 

5 28/05/1773 Coimbra 
Não 
especificado 

Francisco 
Joze da 
Costa  

pintor de louça Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.8; Tab.5; 

N.º104; Fl.13-14 

«Procuraçam que fazem Francisco Joze 
da Costa pintor de louça e sua mulher 
Thereza Roza vendeira desta cidade de 
Coimbra a Bernardo Baptista da cidade 
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de Aveyro» 
6 22/11/1774 Coimbra 

Não 
especificado 

Salvador 
de Sousa  

pintor Compra Citado Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º153; fls.136v-
138 

«Compra que fez Salvador de Sousa 
pintor de preza [?] desta cidade a 
Felizarda Roza Thereza mayor de vinte e 
sinco anos e filha que ficou do Doutor 
Antonio de Sam Bento da mesma de 
hum olival ao Rego de Bemfins* pelo 
preso de duzentos mil reis» 
*Rego do Bomfim, junto à estrada de 
Coselhas 

7 03/12/1774  Salvador 
de Sousa  

mestre pintor Fiança Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º19; Fls.37-38 

«Escriptura de fiança que faz Salvador 
de Sousa Mestre Pintor desta cidade a 
pagar os foros de hum olival de que he 
senhor útil no citio de Bomfins em quanto 
o pessuhir hum senhor o Padre Frei 
Alvaro da Purificação» 
«[…] Salvador de Souza Mestre Pintor 
desta cidade a pagar os foros de hum 
olival de que he senhor útil no citio de 
Bomfins prazos dos senhorios das 
collegiadas de Samthiago e Santa Justa, 
aos mesmos senhorios em quanto o 
pessuiu hum irmão o Padre Frei Álvaro 
da Purificaçam […]» 

Joze 
António Lial  

pintor de louça Testemunha 

António de 
Figueiredo 

pintor de louça Testemunha 

8 11/04/1775 Coimbra 
Não 
especificado 

Salvador 
de Sousa  

mestre de tendas de 
olaria 

Compra Interveniente 
– comprador 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º153; fls.172v-
174 

«Compra que faz Salvador de Souza 
Mestre de Tendas de Olaria desta cidade 
a Matide da Costa viuva [moradora na 
Rua de Santa Sofia] da mesma de hum 
olival no citio do Queimado lemite da villa 
de Eiras» 
[assinado] Salvador de Sousa Carvalho 

9 29/10/1775 Coimbra 
Não 

Salvador 
de Souza 

pintor de Azuleijo Dote de 
Património 

Interveniente 
– doador 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

«Dote de Patrimonio que faz Salvador de 
Souza Carvalho pintor de Azuleijo desta 



especificado Carvalho  N.º154; fls.15-
16v 

cidade a seo irmão o Reverendo Frey 
Alvaro da Purificação Rellegioso Arabido 
para se desfradar 
[…] nesta cidade de Coimbra e moradas 
de Joaquim Anacleto Barndão Meirinho 
Geral do Real Convento de Santa Cruz 
ahonde eu taballião vim para o cazo 
deste instromento publico todo 
destrebuhido de cujo theor he o seguinte 
§A Nogueira§ Duação para património 
que faz Salvador de Sousa e carvalgo 
Mestre Pintor de Azuleijo desta cidade a 
seo irmão o Reverendo Padre Frei 
Alvaro da Purificação Rellegiozo 
Arrabido Coimbra sinco de huljo de mil 
setecentos e setenta e sinco, 
destrebuhida a folhas sincoenta e quatro 
// E não dezia mais a dita destrebuhição 
e logo para ante mim taballião e das 
testemunhas deste instrumento apareceo 
presente Salvador de Sousa Carvalho 
Mestre Pintor de Azulejo desta mesma 
cidade, com tãobem estava presente seo 
Irmão o Reverendo Frei Alvaro da 
Purificação rellegiozo da Ordem de 
Santa Maria de Arrabida […] 
e por elle Salvador de Souza e Carvalho 
me foi dito presentes as mesmas 
testemunhas, que elle sabia que o dito 
seo irmão Frei Alvaro da Purificação 
tinha alcansado se sua santidade breve 
de seculerização, e como para 
permanecer no estado sacerdotal no 
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secullo, segundo as constethuhiçois 
deste Bispado,e decreto do Consilio de 
Tarento, sem que primeiro lhe fosse 
consthetuhido dote com o rendimento 
anual […] para milhor e com desencia se 
puder sustentar no dito estado 
sacerdotal, disse elle dito Salvador de 
Souza e Carvalho que por ser senhor e 
pussuidor de dous olivais grandes e 
pegados hum ao outro, cito junto ao 
Rego de Bomfins nos aros desta mesma 
cidade, que partem do puente com 
caminho que vai para Cozelhas e para 
Vamlião, e do nascente com olival do 
correo mor Antonio Xavier Zuzarte que 
valem munto bem ambos trezentos mil 
reis […] e que assim mais era senhor e 
pessuhidor de outro olival no citio do 
Queimado, lemite da Villa de Eiras […] e 
que assim e da maneira que lhe 
pertensiao as ditas propriedades, as 
dava e duava em dote de património ao 
dito seo irmão Frei Alvaro da Purificação 
[…] 
e logo pelo duado Frei Alvaro da 
Purificação me foi dito presentes as 
mesmas testemunhas que elle aseitava 
esta doação que seu irmão Salvador de 
Sousa e Carvalho lhe fazia […]» 

10 21/02/1776 Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel da 
Costa 

pintor de Louça Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º154; fls.31v-
32 

«Procuração que faz Manoel da Costa 
Pintor de Louça desta cidade a seu filho 
Manuel da Costa o novo também pintor 
da mesma» 



Manuel da 
Costa o 

novo 

pintor de Louça Interveniente seu filho 

Coimbra 
freguesia de 
Santa Justa 

Antonio de 
Affonseca  

oleiro Testemunha _ 

11 06/03/1776 Coimbra 
Não 
especificado 

Dionísio da 
Costa 
Brioso  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º154; fls.40-
40v 

_ 

12 04/01/1777 Coimbra 
Olarias 

Manuel 
Ferreira  

pintor de louça Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º154; fls.115-
116 

_ 

13 12/02/1777 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio 
Thomaz  

pintor de louça Procuração Citado Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.6; 

N.º154; fls.127v-
128 

«Procuraçam que fazem Maria Joaquina 
mulher de António Thomaz desta cidade 
e Joanna Thereza mulher de Manoel 
Joze Tintoreiro da mesma a Manoel 
Rodriguez Procurador de causas da 
cidade do Porto» 
«[…] no aljube do Izento de Sancta Cruz 
aonde eu Tabelião vim estando ahy 
preza Maria Joaquina mulher de Antonio 
Thomaz pintor de louça desta cidade 
[…]» 

14 04/12/1778 Coimbra 
Não 
especificado 

Pedro 
Rodrigues  

mestre de tendas de 
olaria 

Contrato de 
Dinheiro 

Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º21; Fls.105v-
106v 

«Juro de 100$000 que dão os Religiosos 
de São José dos Marianos extramuros 
desta cidade a Pedro Rodrigues Mestre 
de Tendas de Olaria e sua mulher 
Teresa Maria Ignacia desta mesma 
cidade» 
«[…] por elle Pedro Rodrigues e sua 
mulher foi dito a mim tabelião […] que 
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elle para certo negocio que tinhao 
precizavao da quantia de cem mil reis a 
qual lhe faziam merce dar de empréstimo 
a rezão de cinco por cento o muito 
Reverendo Padre Metre Reitor e mais 
Religiosos deste collegio por tempo de 
hum anno […]» 

15 06/1779 Coimbra 
Não 
especificado 
 
 
Rua da Moeda 

Manoel 
Marques 

 
 
 

Bernardo 
Rodrigues 

oleiro 
 
 
 
 

oleiro 

Contrato de 
Dinheiro 

Interveniente 
 
 
 
 

Fiador 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 
Fls.177v-179 

«Juro de 50$000 reis que dão o Juiz e 
mais irmãos da Irmandade de Santo 
António erecta na Igreja de Sam João de 
Santa Cruz desta Cidade a Manoel 
Marques oleiro da mesma» 
«[…] e logo por elle Manoel Marques foi 
dito a mim tabelião em presença das 
mesmas testemunhas que elle para certo 
negocio que tinha como era o comprar 
humas terras no Campo do Bolhão 
precisava da quantia de cincoenta mil 
reis e porque tivera noticia que a 
Irmandade de Santo Antonio desta 
cidade tinha algum para dar a juro fizera 
huma sua petição por escrito dizendo 
que tinha junto humas terras no Campo 
do Bolhão para completar a conta por 
que as tinha justo lhe faltava a quantia 
de cincoenta mil reis os quais sabia esta 
dita Irmandade os tinha e não duvidava o 
tomalos a juro a rezão de cinco por cento 
e que para  segurança desta quantia 
obrigava as propriedades ao diante 
escritas como também oferecia fiador 
abonador […]» 
«[…] e por também logo estavao 



prezentes Bernardo Rodrigues oleiro e 
Antonio Francisco Sotta alfaiate este 
como abonador e aquelle como fiador e 
principal pagador a referida devida de 
cincoenta mil reis […] e por elle foi dito a 
mim tabelião que sabiam muito bem que 
Manoel Marques oleiro havia tomado a 
Irmandade de Santo Antonio desta dita 
cidade a quantia referida de cincoenta 
mil reis que para maior segurança fiava 
elle dito Bernardo Rodrigues e abonava 
hum ao outro Antonio Rodrigues Sota em 
todo o principal a juros deste contrato e 
para maior segurança obrigavao os bens 
de raiz seguintes a saber elle dito 
Bernardo Rodrigues os seguintes a 
saber = […] mais humas tendas de 
olarias citas na Rua da Moeda desta 
cidade que partem de huma banda com 
Tereza Duarte e da outra com  Tereza de 
Paiva que valem trezentos mil reis […]» 

16 18/08/1779 Coimbra 
Não 
especificado 

Manuel da 
Costa 
Briozo  

mestre de tendas Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º22; fls.6-6v 

_ 

Manoel de 
Sam 

Thiago 

oleiro Testemunha 

17 07/09/1779 Coimbra 
Não 
especificado 

Manuel da 
Costa 
Briozo 

_ Contrato de 
dinheiro 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º22; fls.15-16 

_ 

18 01/12/1779 Coimbra 
Não 
especificado 

Salvador 
de Sousa 

_ Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º22; fls.37v-38 

«Procuração que faz Salvador de Souza 
desta cidade a Fernando Antonio da Silva da 
cidade do Porto» 
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[assinado] Salvador de Souza Carvalho 
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QUADRO 9 | Atores da produção cerâmica de Coimbra para o século XVIII, a partir das fontes notariais | 1780-1789 
 

 
N.º 

 
DATA 

 
TOPÓNIMO 

ARTISTA/ARTÍFICE FONTE 
NOME ESPECIALIZAÇÃO TIPO FUNÇÃO COTA DADOS COMPLEMENTARES  

1 10/05/1780 Coimbra 
Não 
especificado 

Manuel da 
Costa 
Briozo  

mestre de Tendas Arrendamento Citado Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º22; fls.102-
103v 

«Arrendamento que faz Maria do Rozario 
e sua Irmaã Luiza Josefa de Paiva 
acistentes no Collegio das Urselinas da 
vila de Pereira a sua irmaa Benta 
Joaquina de Paiva desta cidade de 
humas tendas de olaria em a mesma» 
«[…] nesta cidade de Coimbra e 
moradas de Manuel da Costa Briozo 
Mestre de Tendas onde eu Tabelliam vim 
e ahi se achava elle bem assim Benta 
Joaquina de Paiva antiada do mesmo 
[…] 
[…] humas tendas de olaria citas no 
terreiro das olarias desta mesma cidade 
a saber humas que partem do Nascente 
com terreiro das mesmas e da parte do 
Poente com cazas do sobredito Manoel 
da Costa Brioso as outras em que so 
bem parte sua constituinte Luiza Josefa 
de Paiva parte do Nascente com Bareiro 
dos erdeiros de Manoel Leal e do Poente 
com o terreiro do Padrão e que assim da 
maneira que os tinham e pessuihiam 
estavao justas e contractadas com a 
sobredita Benta Joaquina de Paiva sua 

Manuel 
Ferreira  

pintor de Louça Testemunha 



irmãa em lhe arendarem as ditas tendas 
em que ella também tem parte pello 
tempo de quatro anos findos e acabados 
e mais não e com efeito por este publico 
instromento dice em nome de duas 
constituintes tinha  arrendado firmemente 
pello dito tempo de quatro annnos findos 
e acabados cujos tem seu principio por 
dia de Sam João do ano que hade vir de 
mil setecentos e oitenta e hum […] e isto 
em presso e quantia certa em cada hum 
dos ditos quatro anos de vinte quatro mil 
reis a saber dezoito das tendas em que 
aciste Joze Fernandes Damas e seis nas 
em que tem parte ella constituiente Luiza 
Josefa de Paiva em que aciste Dionízio 
da Costa Briozo foros e livres […]» 

2 15/09/1780 Coimbra 
Rua de Joam 
Cabreira 

Manuel da 
Cruz  

azolejador Remetimento, 
Dissolução e 
Quitação de 
Esponsais 

Interveniente 
 
 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º22; fls.155v-
156 

«[…] natural de Lisboa, açistente nesta 
cidade na Rua de Joam Cabreira […]»  

Coimbra 
Terreiro das 
Olarias 

Domingos 
de Oliveira 

Branco  

pintor de Lousa Testemunha «moradores no terreiro das olarias desta 
mesma cidade» 

Antonio 
dos Santos  

oleiro Testemunha 
«Contrato de Remitimento dissolução e 
quitação de Esponsaes que fazem 
Manuel da Cruz azolejador natural de 
Lisboa e residente nesta cidade e Benta 
Roza solteira filha de Joze da Cruz desta 
cidade» 
«[…] pareseram presentes Manoel da 
Cruz azolejador natural de Lisboa e 
acistente nesta cidade na Rua de Joam 
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Cabreira e Benta Roza solteira filha de 
Joze da Cruz Pintor de louça e moradora 
na freguesia de sam Joao de Santa Cruz 
desta cidade […] por eles Manoel da 
Cruz e Benta Roza me foi dito […] e por 
cada hum deles por este publico 
instromento dissolviao e distractavao os 
esponsais que ambos entre si tinhao 
pactuado e praticado para cada hum 
poder livremente hum do outro tomar o 
estado que quizese sem impedimento 
dos ditos esponsais que ficavao 
dissolutos de hoje em diante de sua 
própria e livre vontade sem 
constrangimento de pessoa alguma […]» 

3 10/10/1780 Coimbra 
Ao fundo da 
Rua da Moeda 

Manoel da 
Costa 
Briozo 

_ Doação Citado Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º22; fls158v-
159v 

«Doação cauza dotis que faz Antonia 
Simoens viúva que ficou de Manuel 
Duarte Rangel desta cidade da 3ª de 
seus bens a sua neta Benta Roza da 
Rainha Santa para haver de cazar com 
Manuel José de Abreu Boticario da 
mesma cidade» 
«[…] ella pello muito afeto e amor que 
tinha a sua netta Benta Roza da Rainha 
Santa a qual se achava  em sua 
companhia e pello mesmo zello e 
caridade tanto em sam como nas suas 
imfermidades com que a tinha tractado e 
por outras circonstancias particulares a 
ella sua avó e por ter vontade que ella se 
houvesse de tomar estado do matrimonio 
fosse à sua satisfação como agora na 
realidadea confesse o tomar o referido 



estado a refida sua netta com o referido 
Manoel Joze de Abreu Boticario nesta 
cidade ella de sua própria e livre vontade 
sem constrangimento de pessoa alguma 
deste dia para todo o sempre lhe fazia 
pura e irrevogável doação cauza dotis 
intervivos valedora da terça de todos os 
seos bens moveis e de raiz prezentes 
futuros direiros e accoens que lhe 
pertencerem possuir para que ella doada 
Benta Roza da Rainha Santa milhor 
possa com os mesmos bens sustentar os 
embargos do matrimonio que pertende 
celebrar com Manoel Joze de Abreu 
sobredito declarado […] em cuja terça se 
comprehendem de humas tendas de 
olaria branca citas ao fundo da Rua da 
moeda nesta mesma cidade que partem 
de huma banda com Manoel da Costa 
Briozo e rua publica e do Nascente com 
Manoel de Paiva e do Norte com a veuva 
de Manoel Marques oleiro desta mesma 
cidade […]» 

4 03/07/1781 Coimbra 
Não 
especificado 

António de 
Oliveira 
Reimão  

oleiro Compra Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º23; fls.126v-
127v 

_ 

5 28/07/1781 Coimbra 
Terreiro das 
Olarias 

Salvador 
de Souza e 
Carvalho 

_ Emprazamento Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º23; fls.134v-
136v 

«Emprazamento que fazem o Reverendo 
Prior e mais Benefeciados da Collegiada 
de São Christovão desta cidade de hum 
olival no citio do Loureto limite do quarto 
aros da mesma cidade a Salvador de 
Souza e Carvalho da Mesma. D. em 16 

Coimbra 
Freguesia de 
Santa Cruz 

Joze 
Antonio 

Lial  

pintor de lousa Testemunha 
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Antonio de 
Figueiredo 

pintor de lousa Testemunha de Julho de mil centecentos e oitenta e 
hum nno Lº 8.º fl.125» 
«[…] estava Salvador de Souza e 
Carvalho morador no terreiro das olarias 
freguesia de santa Cruz desta cidade 
[…]» 

6 16/05/1782 Coimbra 
Rua de João 
de Cabreira 

Joze 
Nunes  

oleiro Compra Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 
N.º24; fls. 14-

14v 

«morador na Rua de João Cabreira 
desta cidade» 

7 19/05/1782 Coimbra 
Freguesia de 
Santa Justa 

Antonio 
Thomas  

pintor de louza Doação Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º24; fls. 25v-
26 

«morador na freguesia de Santa Justa» 

8 22/03/1783 Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel da 
Costa  

pintor de lousas Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º24; fls.105-
105v 

«Procuração que fazem Theodora 
Correia e seo marido [Manoel da Costa 
Pintor de lousas desta cidade] desta 
cidade a seo cunhado Francisco 
Rodrigues Trovão do lugar da 
Carapinheira termo de Montemor-o-
Velho» 

António da 
Costa 
Freire 

oleiro Testemunha 

Alexandre 
da Cunha 

oleiro Testemunha 

9 06/08/1783 Coimbra 
Rua da Gala 

Manuel 
Marques  

oleiro Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º24;  fls.149-
149v 

«[…] Manoel Marques oleiro e morador 
na Rua da galla desta cidade» 
 
«Procuração que faz Manuel Marques 
oleiro desta cidade a João Tavares 
Ribeiro de Abreu da Cidade do Porto» 

Coimbra 
Não 
especificado 

António de 
Oliveira  

oleiro Testemunha 

10 25/08/1783 Coimbra 
Olarias 

Manuel da 
Costa 
Brioso 

 

_ Treslado Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º24;  fls.163v-
164 

«Treslado do requerimento e quitacoens 
seguintes  
nesta cidade de Coimbra em meu 
escritório pareseu prezente a pessoa no 
fim deste instromento assignado e ahi 
por elle me foram apresentadas as 

Manoel 
Marques 

_ Citado 



Perdigam quitaçoins e requerimento do theor 
seguinte 
Requerendome lhe copiasse nesta 
minha nota de que tudo de verbo ad 
verbium he o seguinte 
Diz Antonia da conceisam veuva de 
Manoel Marques perdigam desta cidade 
que por temer se lhe descaminhem as 
quitaçoens inclusas presiza de que 
qualquer tabelliao a quem esta as 
prezenyar lhas lanse em seu livro de 
nottas e como o nam pose fazer sem 
despacho Pede a vossa senhoria seja 
cervido mandar se lhe lansem e recebera 
merce […] 
Quitacoens Digo eu Caetano da Silva 
Thezoureiro geral da junta da fazenda da 
Universidade desta cidade que eu estou 
pago e satisfeiro de todos os alugueres 
de tendas e cazas em que vive o Senhor 
Manoel Marques Perdigao as quais 
arrematei em prassa na execução que se 
fes pela fazenda real a Manoel Carvalho 
Mestre de Tendas desta mesma cidade 
cujos alugueres recebi the os vencidos 
dia de Sam Joao Baptista de setecentos 
e setenta e cinco e para sua discarga lhe 
passei esta que assignei Coimbra quatro 
de fevereiro de mil setecentos e setenta 
e cinco Caetano da Silva § Recebi da 
Senhora Antonia da Conceição veuva 
que ficou do senhor Manoel Marques 
Perdigao o aluhuer das cazas e tendas 

Manoel 
Carvalho  

mestre de tendas Citado 
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em que vive nas olarias vencido por dia 
de Sam Joam Baptista de setecentos e 
setenta e seis e para lembrança passei 
este que assignei Coimbra vinte e seis 
de junho de mil setecentos e setenta e 
seis Caetano da Silva […] 
Recebi as proprias quitaçois 
[assinado] Manuel da Costa Brioso» 

11 03/09/1783 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio da 
Costa  

oleiro Contrato de 
Dinheiro 

Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º24; fls.166v-
167v 

«Juro de 50$000 que dão o 
Reverendíssimo Padre Mestre Reitor e 
mais Relligiozos do Collegio do Carmo 
calçado desta cidade a Antonio da Costa 
oleiro e sua mulher Anna Joaquina da 
mesma 
«[…] para certo negocio que tinhao em 
beneficio da sua caza […]» 

12 03/09/1783 Coimbra 
Não 
especificado 

Manuel da 
Costa 
Brioso  

mestre de tendas de 
olaria 

Procuração Interveniente 
– nomeado 
procurador 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º24;    fl.168 

«Procuração que faz Antónia da 
Conceição [moradora no terreiro das 
Olarias freguesia de Sam João de Santa 
Cruz desta mesma cidade] viúva de 
Manuel Marques Perdigão desta cidade 
a Manuel da Costa Brioso Mestre de 
tendas de olaria da mesma» 

13 21/01/1784 Coimbra 
Não 
especificado   

José 
Duarte 

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 
N.º25; fl.8-8v 

_ 

14 27/01/1784 Coimbra 
Freguesia de 
Santa Cruz 

Manoel 
Cardoso  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 
N.º25; fl.12 

_ 

Antonio 
Baptista  

pintor de lousa Testemunha 

15 01/02/1784 Coimbra 
Rua da Galla 
Rua de 

Joze 
Duarte 

 

_ Arrendamento Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º25; fls.12v-

«Arrendamento que faz por tempo de 
nove annos o Reverendo Padre Bento 
Gomes Figueira desta cidade das suas 



Tingerodilhas  13v tendas de olaria de branco citas ao pé da 
Rua da Galla e de humas loges das suas 
casas citas no meio da Rua de 
Tingerudilhas desta mesma cidade a 
Joze de Almeida e sua mulher digo a 
Joze Duarte e sua mulher da mesma 
[…] nesta cidade de Coimbra e moradas 
do reverendo padre Bento Gomes 
Figueira acistente na Rua de 
Tingerrudilhas aonde eu taballiao vim 
para o cazo deste instromento sendo ahi 
prezente o mesmo e bem assim o 
estavam Joze Duarte e sua mulher 
Tereza Fereira desta mesma cidade […] 
E logo por elle Reverendo Padre Bento 
Gomes Figueira me foi dito em presença 
das mesmas testemunhas que entre os 
mais bens de raiz que lhe competiao por 
falecimento de seos pais e de que era 
senhor e pessuidor bem assim o era de 
humas tendas de olaria branca citas ao 
pe da rua da Galla que partem do 
Nascente com rua publica e comfrontao 
com quental de Antonio de Oliveira 
Raimao e de humas cazas com suas 
loges no meio da rua de tingerudilhas na 
frente da rua dos sapateiros desta 
mesma cidade cujas loges tam somente 
das ditas cazas e as referidas tendas se 
achava justo e contractado com os 
sobreditos Joze Duarte e sua mulher 
Tereza Fereira em lhas arendar como 
com efeito por este publico instromento 

Coimbra 
ao pé da Rua 
da Galla 

Antonio de 
Oliveira 
Raimao 

_ citado 

Coimbra 
Não 
especificado   

Manoel 
Ferreira  

pintor de Lousa Testemunha 

Antonio 
Baptista 

pintor de Lousa Testemunha 
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dice que arrendado tinha por tempo de 
nove anos […] e isto em presso e 
quantia certa de sessenta mil reis a 
saber quinze mil reis pelas loges da rua 
de tingerudilhas e quarenta e cinco mil 
reis pelas referidas tendas e suas 
pertencas que tudo faz o compito dos 
referidos sessenta mil reis para elle 
Reverendo Senhorio cuja quantia asima 
serioa feita em dois pagamentos iguais 
[…]» 

16 14/04/1784 Coimbra 
Não 
especificado   

José 
Fernandes 

Damas  

mestre de tendas de 
olaria de branco 

Contrato de 
Dinheiro 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º25; fls.41-42v 

_ 

Coimbra 
Freguesia de 
Santa Cruz 

Manoel 
Pereira  

pintor de lousa Testemunha 

17 01/07/1784 Coimbra 
Não 
especificado   

Antonio 
Pessoa  

pintor de Lousa Contrato de 
Arrendamento 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º25; fls.73-74v 

_ 
 
 

18 03/07/1784 Coimbra 
Não 
especificado   

Manoel da 
Costa 

Brioso † 

_ Procuração Citado Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º25; fls.74v-75 

«[…] nesta cidade de Coimbra e 
moradas de Engracia Maria veuva que 
ficou de Manoel da Costa Brioso […]» 
 
«Procuração que faz Engracia Maria 
Viuva desta cidade ao Bacharel Manuel 
Fialho Torres da mesma» 

Alexandre 
da Cunha 

oleiro Testemunha 

Bento 
Francisco 

oleiro Testemunha 

Domingos 
Francisco  

pintor de Lousa Testemunha 
– assina a 

rogo de 
Engracia 

Maria 
19 18/01/1785 Coimbra Manoel da _ Procuração Citado Dep.V; Sec.I-Es; «Procuração bastante que faz Engracia 



Não 
especificado   

Costa 
Brioso † 

Est.9; Tab.3; 
N.º25; fls.127-

127v 

Maria viúva e mais herdeiros de Manuel 
da Costa Briozo desta cidade a João 
Tavares Ribeiro de Abreu da cidade do 
Porto» 
«[…] nesta cidade de Coimbra e 
moradas de Engracia Maria veuva de 
Manoel da Costa Brioso aonde eu 
Tabelliao vim para o cazo deste 
instromento e sendo ella ahi presente 
bem assim o estavao Manoel Joze 
Ferreira, Dionisio da Costa Brioso, Bento 
Fernandes, Alvaro Duarte, Francisco 
Joze Brandão, Matheus Joze Brandao 
todos desta cidade pessoas que eu 
tabellião reconheço […]» 

Bento 
Francisco  

oleiro Testemunha 
– assina a 

rogo de 
Engracia 

Maria 
Bernardo 
Ferreira  

pintor de lousa Testemunha 

Jose 
Pereira  

oleiro Testemunha 

20 27/01/1785 Coimbra 
Não 
especificado   

Joze 
Duarte 
Rangel  

mestre de tendas de 
olarias de branco 

Consentimento e 
Licença para 
emancipação 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º25; fls.132-
132v 

_ 

21 03/02/1785 Coimbra 
Não 
especificado   

Pedro 
Rodrigues  

mestre de tendas de 
olaria branca 

Doação Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º25; fls.136-
137 

 

Manoel 
Rodrigues 

oleiro Testemunha Filho de Pedro Rodrigues 

22 13/04/1785 Coimbra 
Freguesia de 
Sam Joam de 
Santa Cruz 

Joze 
Fernandes 

Damas  

oleiro Contrato de 
arrendamento 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º25; fls.163v-
167v 

_ 

23 08/05/1785 Coimbra 
Rua de João 
Cabreira 

Jorge 
Marques † 

 

oleiro Compra Citado Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º25; fls.178-
180 

«Compra que faz Josefa Thomazia 
Soares desta cidade a Catherina Soares 
viúva que ficou de Jorge Marques oleiro 
que foi nesta cidade e hoje casada com 
Jose Coelho sapateiro açistente ao largo 

Salvador 
de Sousa 

_ Citado 
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Manoel de 
Samtiago 

_ Citado da Portagem desta mesma ciadde de 
huma morada de casas de sobrado citas 
na Rua de João Cabreira da mesma 
[…] [inventário post mortem de Jorge 
Marques oleiro] Aos senhores que a 
prezente virem Francisco Antonio de 
Azevedo Escrivao de hum dos officios 
dos orphaos desta cidade de Coimbra e 
todo o seo termo certifico e dou fé em 
como para efeito de passar a prezente 
certidão revi o inventario que se fes dos 
bens que ficaram por morte e 
falecimento de Jorge Marques morador 
que foi na Rua de João Cabreira desta 
cidade e do mesmo consta darselhe 
principio ao dito inventario aos seis dias 
do mês de fevereiro de mil setecentos e 
oitenta e tres anos e foram os bens 
dados a escrita pella suplicante sua 
mulher Catherina Soares segundo 
consta do mesmo inventario e a mesma 
suplicante veuva cabesa de cazal lhe foi 
so ajudecado em sua meação humas 
cazas que se achavao alugadas na 
mesma Rua de Joao de Cabreira que 
partem com cazas de Angelica 
Carvalhinha avaliadas em quantia de 
cincoenta e cinco mil reis e outro sim 
certefico em como outra morada de 
cazas que tambem haviam no cazal em 
que vivia o defunto foram adjudicadas a 
sua filha Roza Soares e esta as vendeu 
e também seo marido segundo me 

Coimbra 
Não 
especificado   

João Alves  oleiro de branco Testemunha 



consta a Salvador de Souza desta 
cidade e também citas na mesma Rua 
de Joao de Cabreira e partem com as 
tendas de Manoel de Santiago que 
algum dia tinham sido pardieiros e 
outrossim dou fe que o mesmo inventario 
foi sentenciado afinal pelo Doutor Juis de 
fora Theofilo Benedito da Cunha Pinto 
que nesse tempo servia também do 
crime e orphaos desta dita cidade e seo 
termo e para sim constar do proprio 
Inventario a quem reporto delle passei a 
prezente que assignei em esta cidade de 
Coimbra aos quatro dias do mês de maio 
de mil setecentos e oitenta e cinco anos 
eu Francisco Antonio de Azevedo que o 
escrevi e assignei = Francisco Antonio 
de Azevedo […]» 

24 16/11/1785 Coimbra 
Não 
especificado   

Antonio de 
Oliveira  

oleiro Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 
N.º26; fl.37v 

_ 

25 08/01/1786 Coimbra 
Freguesia de 
Santa Cruz 

Pedro 
Rodrigues  

mestre de tendas Contrato de 
Dinheiro 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º26; fls.51-52v 

_ 

João 
Gonçalves  

oleiro Testemunha 

26 23/01/1786 Coimbra 
Não 
especificado 

Domingos 
Francisco  

Pintor de Louça Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.4; 

N.º89;fls.68v-69 

_ 

27 25/05/1786 Coimbra 
Não 
especificado   

Manoel 
Rodrigues  

oleiro Contrato de 
Dinheiro 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º26; fls.88-89v 

_ 

28 20/06/1786 Coimbra 
Freguesia de 

Joze 
Nunes  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

_ 
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Santa Justa N.º26; fls.103-
103v 

29 04/07/1786 Coimbra 
Não 
especificado   

Gaspar 
Rodrigues 

pintor de lousa Confissão de 
dívida 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º26; fls.109v-
111 

_ 

30 16/07/1786 Coimbra 
Não 
especificado   

Antonio da 
Costa  

oleiro Escritura de 
Composição 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º26; fls.119-
119v 

_ 

31 28/09/1786 Coimbra 
Não 
especificado   

Antonio 
Thomas 

pintor de lousa Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º26; fls.141-
141v 

_ 

32 28/08/1787 Coimbra 
Não 
especificado   

Bento Joze 
Ferreira  

oleiro Fiança Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º27; fls.102v-
103   

_ 

33 07/12/1787 Coimbra 
Não 
especificado   

Joaquim 
Simoens 
Repolho  

oleiro Contrato de 
dinheiro 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º27; fls.150-
150v 

_ 

34 05/12/1787 Coimbra 
Não 
especificado   

Joze 
Ricardo 

Vidal 

_ Arrendamento Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 
N.º27; fl.151 

«Arrendamento que faz de dés annos 
Tereza de Paiva desta cidade das suas 
tendas de olaria branca citas ao fundo da 
Rua de Tingerudilhas para baixo da 
pontinha desta cidade a Joze Ricardo 
Vidal da mesma. Em 5 de Dezembro de 
1787» 
«Não teve efeito» 

35 08/01/1788 Coimbra 
Não 
especificado   

Manoel da 
Costa 

Briozo † 

_ Procuração Citado Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.4; 

N.º92; fls.6-7v 

«Procuração que fazem Engracia Maria 
viúva e mais herdeiros de Manuel da 
Costa Brioso desta cidade a João Lopes 



da Fonseca solicitador da cidade do 
Porto» 
«[…] aparecerão presentes Ingracia 
Maria viúva de Manoel da Costa Briozo e 
os mais seus herdeiros como são 
Thereza Ferreira, Joaquina Briosa, Maria 
Ferreira, Francisco Jose Brandao e 
Manoel Ferreira todos desta cidade […] 
faziao e constetuhiao  seu certo e em 
tudo bastante procurador […] Joao 
Lopes da Fonseca solicitador do numero 
da Relaçao da cidade do Porto[…]» 

36 06/02/1788 Coimbra 
Não 
especificado   

Dionizio da 
Costa 
Briozo  

mestre de tendas de 
olaria 

Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 
N.º27; fl.180   

«Procuração que faz Dionizio da Costa 
Briozo mestre de tendas de olaria desta 
cidade a João Lopes da Fonseca da 
cidade do Porto» 

37 03/1788 Coimbra 
Ao fundo da 
Rua da Moeda 

José 
Ricardo de 

Almeida 
Vidal 

_ Arrendamento Interveniente 
– 

arrendatário 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.4; 

N.º92; fls. 48v-
50 

«Escriptura de arrendamento de humas 
tendas que faz José Ricardo de Almeida 
Vidal desta cidade a Manoel Joze de 
Abreu e sua mulher da mesma» 
«[…] parecerão presentes Manoel Joze 
de Abreo e sua mulher [espaço em 
branco] desta dita cidade de Coimbra e 
moradas de mim tabaliao ao dinte 
nomeado […]» 
«[…] que por serem senhores e 
pessuhidores de humas tendas de olaria 
branca citas ao fundo da rua da moeda 
desta dita cidade que partem de huma 
banda com eles mesmos senhorios e da 
outra com Bento Joaquim Varela desta 
mesma cidade e se achao ajustados e 
contratados e ajustados com José 

Manoel 
Joze de 
Abreu 

_ Interveniente 
– senhorio 
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Ricardo de Almeida Vidal e sua mulher 
desta mesma cidade de as alugarem e 
arrendarem a estres por prazo de  nove 
annos […]» 

38 15/04/1788 Coimbra 
Não 
especificado   

Joaquim 
Joze da 

Conceição  

pintor de lousa Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º28; fls.7-7v 

_ 

Antonio 
dos Santos  

oleiro Testemunha 

39 26/04/1788 Coimbra 
Não 
especificado   

Joze Denis  oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 
N.º28; fl.10v 

_ 
Joaquim 
Cardoso  

oleiro Testemunha 

40 28/05/1788 Coimbra 
ao fundo da 
Rua da Moeda 

Manuel da 
Costa 

Brioso† 
 

Manoel de 
Abreu 

 
 

Carlos 
Pereira 

_ 
 
 
 

_ 
 
 
 

oleiro 

Sobaforamento Citado 
 
 
 

Interveniente 
 
 
 

Testemunha 
 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º28 

«Escritura de Sobemfiteuticação de hum 
prazo cito ao fundo da rua da moeda 
desta cidade que consta de cazas com 
sua fabrica de olaria de branco com seo 
barreiro e com sua loge de meter o 
mesmo barro que faz Engracia Maria de 
Jesus viuva que ficou de Manoel da 
Costa Briozo a Manoel de Abreu e sua 
mulher desta cidade 
[…]ahi parecerão prezentes Emgracia 
Maria de Jezus veuva de Manoel da 
Costa Briozo e Manoel de Abreu 
(boticário) e sua mulher Benta Roza da 
Rainha Santa desta mesma cidade […] 
E por ella Engracia Maria de Jezus me 
foi dito em presença das mesmas 
testemunhas que de sua própria e livre 
vontada sem coação ou constrangimento 
de pessoa alguma se achava justa e 
contractada com Manoel de Abreu e sua 
mulher Benta Roza da Rainha Santa de 



lhe sobemfiteuticar para si e seus 
herdeiros as suas tendas de olaria 
branca com todas as suas pertensas que 
sam prazo de vidas do domínio directo 
das Relligiozas de Santa Anna 
extramuros desta cidade e senhoria útil 
ella emfiteuta e outro sim lhe 
sobemfiteuticava também hum quintal e 
barreiro em que se bota o barro para a 
mesma fabrica que he derecto senhorio 
o Convento de Grijo cujo prédio parte de 
huma banda com a rua da moeda e da 
outra com a runa e da outra com cazas e 
fabrica deles sobenfiteutas e com quem 
mais deva e haja de partir e que assim e 
da maneira que ella Emgracia Maria de 
Jezus tinha e pessuhia as referidas 
cazas ou fabrica e suas pertenças e de 
que era senhora útil se achava justa e 
contractada com os sobreditos como dito 
tem de lhos sobemfiteuticar para si e 
seos hedeiros (sic) em preso e quantia 
certa em cada hum anno oara ela 
emfeteuta Emgracia Maria de Jesus de 
vinte mil reis por sai de Sam João 
Baptista forros e livres de qualquer onos 
ou encargo sendo mais eles 
sobemfiteutas Manoel de Abreu e sua 
mulher a pagar de foro anual em cada 
hum anno as Relligeozas senhorias 
directas oito centos reis em dinheiro 
como constava do despacho posto de 
licença no requerimento ao diante 
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copiado alcançado por ella emfiteuta das 
ditas Relligiozas senhorias cujas tendas 
de olaria se achavao livres e 
dezembargadas de qualquer divida […] 
Excelentissima Senhora Abbadesa e 
mais senhoras Dis Engracia Maria de 
Jezus veuva que ficou de Manoel da 
Costa Briozo moradora nesta cidade que 
ella he senhoria útil de humas tendas de 
olaria branca citas ao fundo da Rua da 
Moeda que sam do domínio directo deste 
Mosteiro de cujo prazo paga anualmente 
quinhentos e secenta reis porem como 
se acham em muita ruina e necesitao 
indispensavelmente de muito reparo e 
gasto que a suplicante por falta de meios 
lhe nam pode fazer pertende por isso 
sobemfiteuticalas a Manoel Joze de 
Abreu também desta cidade ao qual 
imcumbe a obrigação do beneficio dellas 
e porque o nam pode fazer sem que 
vossa Excelencia e mais senhoras lhe 
primitao licença – Pede a vossa 
Excelencia e mais Senhoras lhe facultem 
a licença pedida visto em nada deteriorar 
a fazenda e embolso deste Real 
Mosteiro concederá a merce […]» 

41 08/08/1788 Coimbra 
Não 
especificado   

Joze 
Duarte  

mestre de tendas de 
olaria 

Escritura de 
Reconhecimento 

de Prazo 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º27; fls.156-
170v 

_ 

42 09/10/1788 Coimbra 
Não 

José 
Duarte  

mestre de tendas de 
olaria branca 

Doação Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

_ 



especificado   Antonio 
Jose 

Duarte  

pintor de lousa Testemunha N.º28; fls.81-82 

43 18/10/1788 Coimbra 
Não 
especificado   

Antonio de 
Oliveira 
Raimão  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º28; fls.83v-84 

_ 

44 22/02/1789 Coimbra 
Não 
especificado   

Bernardo 
Rodrigues  

mestre de olaria Contrato de 
dinheiro 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º28; fls.144-
145v 

_ 

45 20/05/1789 Coimbra 
Não 
especificado   

Manuel 
Denis 

oleiro Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º28; fls.182v-
183    

_ 

Jose Denis oleiro Interveniente 
Dionizio 
Denis 

oleiro Interveniente 

Antonio 
Gomes 

official de oleiro Interveniente 

46 02/08/1789 Coimbra 
Largo das 
Olarias 
ao fundo da 
Rua da Moeda 

Manuel 
Soares 
Tibau 

_ Arrendamento Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º29; fls.18-19 

«Arrendamento que faz Manuel Soares 
Tibau desta cidade a Benta Joaquina de 
Paiva da mesma de humas suas tendas 
de olaria de lousa branca citas no largo 
das olarias ao fundo da rua da moeda 
desta dita cidade 
[…] pareceram prezentes Benta Joquina 
de Paiva e Manuel Soares Tibau ambos 
moradores na freguesia de Sam Joam de 
Santa Cruz desta mesma cidade 
pessoas que eu Tabellião reconheço e 
as testemunhas deste instromento ao 
diante assignadas pelos proprios de que 
dou fe e por ella Benta Joaquina de 
Paiva me foi dito em presença das 
mesmas testemunhas que entre os mais 

Benta 
Joaquina 
de Paiva 

_ Interveniente 
- senhoria 

Salvador 
de Souza 

_ Citado 

Joze 
Damas 

_ Citado 

Coimbra 
Não 
especificado   

Domingos 
Francisco  

pintor de louça Testemunha 

Andre 
Lourenso 

pintor de louça Testemunha 
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bens de raiz de que era senhora e 
pessuidora bem assim o era de huma 
morada de cazas com suas tendas de 
olaria de branco citas no terreiro 
chamado das Olarias que partem com 
fabrica de huma banda de Salvador de 
Souza e da outra com fabrica de Joze 
Damas, ao fundo da rua da Moeda desta 
mesma cidade e com quem deva e haja 
de partir e que assim e da maneira que 
as tinha e pessuia se achava justa e 
contractada com Manoel Soares Tibau 
desta mesma cidade de lhas arrendar 
como com efeito por este publico 
instromento dice que arrendado lhas 
tinha por tempo de seis anos findos e 
acabados e isto em presso e quantia 
certa em cada anno de quarenta mil reis 
forros e livres para ella senhoria livres de 
qualquer onos os quais lge serão pagos 
em dois pagamentos igoais a saber o 
premeiro pelo Natal e o segundo pelo 
Sam João dela cada hum anno» 
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QUADRO 10 | Atores da produção cerâmica de Coimbra para o século XVIII, a partir das fontes notariais | 1790-1800 

 
N.º 

 
DATA 

 
TOPÓNIMO 

ARTISTA/ARTÍFICE FONTE 
NOME ESPECIALIZAÇÃO TIPO FUNÇÃO COTA DADOS COMPLEMENTARES  

1 23/04/1790 Coimbra 
Montarroio 

Joaquim 
Joze da 

Conceição  

pintor de lousa Contrato de 
Dinheiro 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º29; fls.115v-
116v 

_ 

Terreiro das 
Olarias 

Francisco 
Simoens  

pintor de louça Testemunha 

2 26/05/1790 Coimbra 
Freguesia de 
São João de 
Santa Cruz 

Antonio 
José de 

Assumpçã
o  

oleiro Contrato de 
Dinheiro 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º29; fls.122-
123v 

_ 

3 27/05/1790 Coimbra 
ao Padrão 

Manuel 
Cardoso 
de São 

Francisco  

oleiro Arrendamento Interveniente 
 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º29; fls.124-
125v 

«Arrendamento que faz Luiza Josepha 
de Paiva açistente no Recolhimento das 
Urcelinas da vila de Pereira com 
autoridade da sua Prellada a Manuel 
Cardoso de São Francisco oleiro desta 
cidade de huma tenda de lousa de 
vermelho nas Olarias 
[…] pareseu prezente Bernardo Gaspar 
Pimentel da villa de Pereira como 
procurador de Luiza Jozefa de Paiva 
secular recolhida no Recolhimento do 
Collegio das Chagas da villa de Pereira 
com autoridade da Prellada e mais 
deputadas do governo pella procuração 
que das mesmas me apresentou e ao 
diante vai copiada e bem assim o estava 



Manoel Cardozo de Sam Francisco oleiro 
e morador nesta mesma cidade  
[…] por elle dito Procurador me foi dito 
em presença das mesmas testemunhas 
que sua constituinte Luiza Josepha de 
Paiva entre os mais bens de raiz de que 
he senhora e pessuhidora bem assim o 
he de humas tendas de olaria de 
vermelho citas no bairro das Olarias 
junto ao Padrao freguesia de Sam Joao 
de Santa Cruz desta cidade que partem 
com a Runa publica da cidade e com rua 
da Moeda da mesma e com quem deva 
partir e que assim e da maneira e que as 
tinha e pessuia se achava justa e 
contrctada com o referido Manoel 
Cardozo de Sam Francisco de lhas 
arrendar como com efeito por este 
publico instromento dice que arrendado 
as tinha com suas serventias e 
logradouros pelo tempo de seis anos 
findos e acabados cujo contracto tem 
seo principio em dia de Sam Joao deste 
prezente anno […] cujo arrendamento 
lhe fazia com a obrigacam de lhe dar de 
renda em cada hum anno a quantia de 
vinte mil reis […] com a obrigação delle 
arrendatário raidificar os fornos oficinas e 
trastes pertencentes às ditas tendas e 
fabrica tudo à sua própria custa e 
despeza ficando só ella senhoria ou o 
seo convento obrigada a satisfazer o foro 
imposto nas ditas tendas como também 
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obrigadas a reidificar os tilhados paredes 
das cazas sobrados e as duas paredes 
principais dos lados do mesmo forno 
ficando elle rendeiro so obrigado a 
satisfazer o que asima fica dito e outro 
sim será elle rendeiro obrigado cazo a 
dita secular senhoria por algum tempo 
quizer sahir do Collegio e quizer vir para 
as ditas tendas pessoalmente a 
entregarlhas ainda que seja dentro do 
tempo dos referidos seis anos […]» 

4 06/07/1790 Coimbra 
Não 
especificado 

Joze 
Fernandes 

Damas  

oleiro Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º29; fls.143v 

«Procuração bastante que fazem Joze 
Fernandes Damas [oleiro] e sua mulher 
Ritta Maria de Jesus desta cidade de 
Coimbra a Joze Caetano Mendes de 
Gusmão advogado nos auditórios desta 
cidade e a Joze Antonio Martins Fonseca 
da cidade do Porto» 

5 13/07/1790 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio da 
Costa  

pintor de lousa Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.4; 

N.º94; fls.86-87 

_ 

6 01/02/1791 Coimbra 
Não 
especificado 

Bernardo 
Rodrigues  

mestre de Tendas de 
Olaria 

Fiança Interveniente 
– fiador 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º30; fls.33v-34 

«Fiança que da Bernardo Rodrigues 
oleiro desta cidade a tutella de sua 
entiada Roza de menor idade por 
provisão de sua Magestade em que está 
nomeado» 

7 05/02/1791 Coimbra 
Freguesia de 
Santa Justa 
Rua de João 
Cabreira 

Manoel 
Simoens 

mestre de tendas de 
olaria de Branco 

Arrendamento Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º30; fls.38v-39 

«Arrendamento por tempo de seis annos 
que faz Manoel Simoens de humas 
tendas de olaria de branco citas ao fundo 
da Rua de João Cabreira a Jose 
Recardo de Almeida Vidal ambos desta 
cidade 
[…] nesta cidade de Coimbra e meo 

Jose 
Recardo 

de 
Almeida 

Vidal 

mestre de 
 tendas de olaria de 

branco 

Interveniente 



escritorio pareserao presentes Manoel 
Simoens e Joze Ricardo de Almeida 
Vidal mestres de tendas de olaria de 
branco e moradores na freguesia de 
Santa Justa dets cidade pessoas que eu 
tabeliam recolheço pelos próprios e as 
testemunhas deste instromento ao 
deante assignadas de que dou fe E por 
elle Manoel Simoens me foi dito em 
presença das mesmas testemunhas que 
entre os mais bens de raiz de que era 
senhor e pessuidor bem assim o era de 
huma grande morada de cazas com sua 
fabrica de olaria de branco citas no fundo 
da Rua de João Cabreira desta mesma 
cidade que partem com ruas publicas e 
com quintal e cazas de Manoel 
Fernandes mercador desta mesma 
cidade e que assim se achava justo e 
contractado com o referido Joze Ricardo 
de Almeida Vidal de lhe arrendar a dita 
fabrica e das referidas cazas dois 
quartos já acabados e hum que se há de 
fazer em huma caza que esta por acabar 
de sorte que sejao tres quartos para elle 
acistir mais sua familia pelo tempo de 
seis anos completos e acabados e isto 
em presso e quantia certa em cada hum 
anno de secenta mil reis pagos em dois 
coarteis forros e livres para elle senhorio 
[…] 
dice elle senhorio que athe antes do dia 
de Sam Joao futuro do prezente anno se 
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obrigava a por prontas as ditas cazas e 
tendas e que este contracto 
verdadeiramente principiaria quinze dias 
antes da primeira fornada que elle 
arendatario fizer e cozer com tanto que 
seja antes do dia de Sam Joao e só 
então de que entrará a correr este 
contracto […]» 

8 06/03/1791 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio de 
Oliveira  

mestre de olaria Arrendamento Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º30; fls.57v-
58v 

_ 

9 12/03/1791 Coimbra 
Freguesia de 
Sam Joao de 
Santa Cruz 

João de 
Mesquita  

mestre de tendas de 
olaria branca 

Dinheiro Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º30;fls.67-68 

_ 

10 07/07/1791 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio da 
Costa  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º30; fls.122v-
123 

_ 

11 13/08/1791 Coimbra 
Não 
especificado 

Luis 
Moreira  

oleiro Contrato de 
Dinheiro 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º30; fls.139v-
142 

_ 

12 24/10/1791 Coimbra 
Não 
especificado 

Domingos 
de Oliveira  

oleiro Procuração Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º31; fls.7-7v 

«Procuração bastante que faz Domingos 
de Oliveira oleiro desta cidade a Manuel 
Joze Coelho da Silva solicitador do 
numero da Rellação do Porto» 

Aires Joze 
Pereira  

pintor de Lousa Testemunha 

Manoel 
Pinto 

pintor de Lousa Testemunha 

13 14/11/1791 Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel 
Cerveira  

oleiro Contrato de 
Dinheiro 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º31; fls.14-16 

_ 



14 15/02/1792 Coimbra 
Não 
especificado 

Joaquim 
Simoens  

oleiro Compra Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º31; fls.46v-
47v 

_ 

15 23/03/1792 Coimbra 
Não 
especificado 

Bernardo 
Rodrigues 

_ 
 

Contrato de 
dinheiro 

Citado 
 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º31; fls.68-69v 

Contrato de dinheiro de «500$000 que 
dá a juro de 5 por cento a Veneravel 
Ordem Terceira desta cidade a Luiza 
Tereza Leal e suas irmaas Benta 
Joaquina da Rainha Santa e Roza de 
Santa Ritta da mesma» 
«[…] nesta cidade de Coimbra e 
moradas do Doutor João Ferreira Barba 
advogado nos Auditorios desta mesma 
cidade aonde eu Tabelliao vim para o 
cazo deste instromento e ahi se achava 
o mesmo prezente como procurador 
geral da Meza da Veneravel Ordem 
Terceira desta mesma cidade e bem 
assim o estavao Luiza Tereza Lial e suas 
irmaas Benta Joaquina da Rainha Santa 
e Roza de Santa Rita assistentes na 
freguesia de Sam Joao de Santa Cruz 
desta cidade […] e por ellas outorgantes 
me foi dito prezentes as mesmas 
testemunhas que por escretura feita 
vente hum do mês de junho de mil 
setecentos e setenta e dois feita nas 
notas escreveo Bento Nogueira haviao 
tomado da mao desta mesma Veneravel 
Ordem ellas devedoras e sua Mae 
Tereza Duarte veuva a quantia de 
quatrocentos mil reis a rezam de juro dos 
quais haviao distractado duzentos mil 

Rua da Gala 
 
 

Joaquim 
Alexandre 
de Oliveira 

_ Citado 

Rua de 
Tingerodilhas 
 
 

Francisco 
Branco 

_ Citado 

Teresa de 
Paiva† 

_ Citada 

Terreiro das 
Olarias 
 

Antonio 
Francisco 

Dias 

_ Citado 

Terreiro das 
Olarias 
Rua da 
Madalena 

Reverendo 
Bento 

Gomes 
Figueira  

_ Fiador 

Terreiro das 
Olarias 
Rua dos 
Sapateiros 

Joze 
Antonio da 

Gama 

mercador de sola Fiador 

Rua de 
Tingerudilhas 
ao fundo  

Joze de 
Almeida 

_ Citado 

Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel 
Cardozo  

mestre de tendas de 
olaria vermelha 

Testemunha 

Manoel oleiro de branco Testemunha 
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Cardozo 
Barreto  

(sobrinho  
de Manuel Cardoso) 

reis e estavao devendo outros duzentos 
mil reis e como agora acecitavao ellas 
outorgantes da quantia de trezentos mil 
reis que a mesma Veneravel Ordem lhe 
fazia merce emprestar a rezam de juro 
de cinco por cento pelo tempo de hum 
anno e pelo mais emquanto se não 
destractar por este publico instromento 
se obrigavao a satisfazer à mesma 
Veneravel Ordem a quantia de 
quinhentos mil reis e seus juros […] a 
cuja satisfação obrigavao seos bens 
assim moveis como de raiz havidos e por 
haver onde quer que os tiver e lhe forem 
achados e que expecialmente 
Epotecavão os bens de raiz seguintes a 
saber huma morada de tendas de loussa 
branca que partem de huma banda com 
cazas de Benta Ignacia filha de Tereza 
Cardoza veuva e de outra parte com 
outra morada de tendas de loussa 
vermelha de Bernardo Rodrigues e 
partem mais de outra parte com cazas 
de filhos de Joze Nicolao que vallem 
seiscentos mil reis = mais humas cazas 
na Rua da Galla que comfinam com a 
Rua de Tingerodilhas e partem de outra 
banda com cazas de Joaquim Alexandre 
de Oliveira que vallem duzentos mil reis 
= e mais outra morada de Cazas na Rua 
de Tingerudilhas que parte de huma 
banda com cazas de Francisco Branco e 
da outra com cazas de Tereza de Paiva 



ja falecida que vallem trezentos mil reis = 
mais outra morada de cazas no terreiro 
das olarias que partem de huma banda 
com cazas de Antonio Francisco Dias e 
da outra com cazas de Joze Antonio da 
Gama desta mesma cidade que vallem 
cento cincoenta mil reis = mais outra 
morada de cazas novas na Rua de 
Tingerudilhas que pegao de huma parte 
com as ditas tendas asima nomeadas 
que vallem trezentos mil reis as quais 
partem com outra morada de cazas que 
pegam com hum quintal que foi de 
Tereza de Paiva e hoje de seos Erdeiros 
que vallem cem mil reis = cujos bens 
disseram serem seos livres e 
dezembargados e que por tais os dariam 
ao tempo de alguma execução no cazo 
que a haja […] 
e sendo também prezentes o Reverendo 
Bento Gomes Figueira e Joze Antonio da 
Gama (mercador de solla) moradores 
este na Rua dos Sapateiros e aquelle no 
Terreiro das Olarias desta mesma cidade 
pessoas que eu Tabelliao reconheço 
pelos próprios e as mesmas 
testemunhas por cada hum deles me foi 
dito que se suas proprias vontades 
fiavao as sobreditas devedoras em todo 
o principal e juros deste contracto da 
quantia de quinhentos mil reis e que 
como seos fiadores e principais 
pagadores hum pelo outro ae mais bem 
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parado obrigavao suas pessoas e todos 
os seos bens assim moveis como de raiz 
havidos e por haver onde quer que os 
tiver e lhe forem achados e que 
expecialmente epotecavao os bens de 
raiz seguintes a saber do Reverendo 
Bento Gomes Figueira huma morada de 
tendas citas na Rua da Madalena que 
partem de huma banda com tendas que 
foram de Tereza de Paiva já falecida e 
de outra banda cazas de Dona Roza filha 
do Doutor Alvaro Antunes das Neves e 
da outra comfinao com Rua da Gala e 
cazas de Joaquim Alexandre de Oliveira 
valem outocentos mil reis = e os de Joze 
Antonio da Gama hum quintal cito ao 
fundo da Rua da Moeda que parte de 
huma banda com tendas de Joze de 
Almeida ao fundo da Rua de 
Tingerudilhas que valle oitocentos mil 
reis cujos bens dicerao serem hum e 
outro seos livres e dezembargados e que 
por tais os davao ao tempo de alguma 
execução no cazo que a haja […]» 

16 23/05/1792 Coimbra 
Não 
especificado 

Antonio de 
Oliveira 
Reimão  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º31; fl.94v-95 

_ 
 
 

17 27/05/1792 Coimbra 
Rua da Galla 

Antonio 
Jose 

Duarte 

mestre de Tendas de 
olaria de branco 

Contrato de 
Dinheiro 

Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º31; fls.95-96 

Nota de contrato de dinheiro a «200$000 
que dão a juro as relligiosas de Santa 
Tereza de Carmelitas Descalças desta 
cidade a Antonio Joze Duarte e sua 
mulher Maria da Conceição da mesma 
[…] nesta cidade de Coimbra em meo 

Coimbra 
Freguesia de 
Sam Joao de 

Joze 
Fernandes 

Damas 

mestre de tendas Fiador 



Santa Cruz 
Rua da Gala  

Dionizio 
da Costa 

Briozo 

mestre de tendas Fiador escritorio pareserao prezentes Manoel 
Pinto Pedro Simoens agente de cauzas 
nesta mesma cidade com procurador 
sobstabelecido das Relligiozas do 
Convento de Santa Tereza extramuros 
desta mesma cidade e bem assim 
Antonio Joze Duarte e sua mulher Maria 
da Conceição mestre de tendas de olaria 
de branco assistentes na Rua da Galla 
desta mesma cidade pessoas que eu 
Tabelliao reconheço pelos proprios de 
que dou fe e as testemunhas deste 
instrumento ao diante assignadas e por 
eles Antonio Joze Duarte e sua mulher 
me foi dito em presença das mesmas 
testemunhas que para certo negocio que 
tinhao em beneficio da sua caza 
precizavao da quantia de duzentos mil 
reis os quais lhe faziao merce dar de 
emprestimo as Relligiozas do Convento 
de Santa Tereza extramuros desta 
cidade 
[…] 
e sendo também prezentes Joze 
Fernandes Damas e Dionizio da Costa 
Brioso ambos mestres de tendas e 
moradores nesta mesma cidade e 
moradores digo cidade (sic) na freguesia 
de Sam Joao de Santa Cruz pessoas 
que eu tabelliao reconheço pelos 
proprios de que dou fe e por eles ambos 
me foi dito em presença das mesmas 
testemunhas que de suas proprias 

Marcos da 
Piedade  

pintor de lousa Testemunha 

Gaspar 
Rodrigues 

pintor de lousa Testemunha 
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vontades sem constrangimento algum 
fiarao aos sobreditos Antonio Joze 
Duarte e sua mulher Maria da Conceicao 
em todo o principal e juros deste 
contracto e que como seos feadores e 
principais pagadores hum pelo outro e 
pelo mais bem parado obrigavao suas 
pessoas e todos os seos bens assim 
moveis como de raiz havidos e por haver 
onde quer que os tiver e lhe forem 
achados e que expecialemente 
epotecavao os bens de raiz seguintes a 
saber os de Joze Fernandes Damas 
humas cazas citas na Rua da Galla 
desta cidade que partem de huma banda 
com Manoel Francisco Vitello e da outra 
com Francisco de Oliveira oleiro desta 
mesma cidade que valem o melhor  de 
seiscentos mil reis = e os de Deonizio da 
Costa Briozo humas cazas com sua 
fabrica de lousa vermelha e seo quintal 
pegado e logradouros partem de huma 
banda com Manoel de Santiago oleiro e 
da outra com os Erdeiros de Domingos 
Simoens ourives desta cidade que valem 
o milhor de outocentos mil reis cujas 
propriedades decerao serem suas livres 
e dezembargadas e que por tais as 
dariam ao tempo de alguma execucam 
no cazo que a haja[…]» 

18 14/03/1793 Coimbra 
Rua de 
Tingerodilhas 

Reverendo 
Bento 

Gomes 

Proprietario de  
tendas de olaria de 

branco 

Arrendamento Interveniente 
- senhorio 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º31; fls.192v-

«Arrendamento que faz por tempo de 
nove annos o Reverendo Bento Gomes 
Figueira desta cidade de humas sua 



Rua da 
madalena/Rua 
da Galla 

Figueira 193v tendas de olaria de branco citas na Rua 
da Gala e de humas loges nas suas 
cazas na Rua de Tingerodilhas da 
mesma a Antonio Joze Duarte e sua 
mulher Maria da Conceição da mesma 
cidade 
[…] nesta cidade de Coimbra e meo 
escritorio pareserao presentes Antonio 
Joze Duarte e sua mulher Maria da 
Conceiçao desta cidade moradores na 
Rua da Galla e bem asim Joze da Silva 
de Sequeira da villa de Tentugal como 
procurador do Reverendo Bento Gomes 
Figueira pella procuração que me 
aprezentou a qual ao diante vai copiada 
a qual reconheço por verdadeira pessoas 
que eu Tabelliao reconheço pelos 
proprios e as testemunhas deste 
instromento ao diante assignadas de que 
dou fe e logo por elle Joze da Silva e 
Sequeira como procurador e em nome 
de seo constituinte foi dito prezentes as 
mesmas testemunhas que seo 
constituinte he senhor e pessuidor de 
humas tendas de olaria branca com 
todas suas pertenças citas ao pe da Rua 
da Galla que partem do nascente com 
rua publica e comfrontao com quintal de 
Antonio de Oliveira Raimao e as loges de 
humas cazas na frente da Rua dos 
Sapateiros citas na Rua de Tingerodilhas 
desta mesma cidade cujas loges e 
referidas tendas se achava justo e 

Antonio 
Joze 

Duarte 

_ Interveniente 
– arrendatário 

Antonio de 
Oliveira 
Raimao 

_ citado 

Coimbra 
Não 
especificado 

Marcos da 
Piedade  

oleiro Testemunha 

Gaspar 
Rodrigues  

oleiro Testemunha 
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contractado com os sobreditos Antonio 
Joze Duarte e sua mulher Maria da 
Conceição em lhas arrendar com efeito 
por este publico instromento dice 
arrendado tinha pelo tempo de nove 
anos completos e acabados […] 
e isto em presso e quantia certa de 
sessenta e sete mil e quinhentos reis a 
saber quarenta e sete mil e quinhentos 
pelas tendas e suas pertensas e os vinte 
mil reis pelas loges da Rua de 
Tingerodilhas que tudo faz o compito dos 
secenta e sete mil e quinhentos reis 
forros e livres para elle senhorio seo 
constituinte cuja quantia asima seria feita 
em dois pagamentos egoais […] 
findo este arendamento seram obrigados 
a dar emtrega de todos os trastes ferros 
madeiras e abiguarias pertencentes a 
mesma fabrica que tudo se acha 
carregado por inventario […] 
pella prezente por mim feita e assignada 
constituo por meo bastante procurador 
ao Senhor Joze da Silva e Sequeira da 
villa de Tentugal como se eu prezente 
estivera para que possa em meu nome 
assignar huma escritura de 
arrendamento das menhas tendas de 
olaria branca citas na rua da Madalena e 
de humas loges das cazas em que 
habito na rua de Tingerudilhas desta 
mesma cidade […]» 

19 13/05/1793 Coimbra Francisco fabricante de lousa fina Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; _ 



Não 
especificado 

Joze 
Brandão  

Est.9; Tab.3; 
N.º32; fl.20v 

20 25/07/1793 Coimbra 
Olarias 

Antonio 
Thomas  

pintor de lousa Arrendamento Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º32;  fls.42v-
43v 

_ 

21 01/08/1793 Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel 
Simoens  

mestre de tendas Compra Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º32; fls.46-47    

«Compra que fez António Denis de 
Carvalho ourives desta cidade a Manoel 
Simoens e sua mulher Angelica Clara da 
mesma» 
«[…] por eles Manoel Simoes [mestre de 
tendas] e sua molher Angelica Clara me 
foi dito […] que entre os mais bens de 
raiz que erao senhores e pessuidores 
bem assim o erao de hum olival no citio 
do monte olivete aros desta mesma 
cidade que parte de uma banda com o 
fito Antonio Denis de Carvalho e da outra 
com olival de Francisco Lourenso […]» 

Joze 
Ricardo de 

Almeida 
Vidal  

mestre de tendas Testemunha 

Antonio 
Rodrigues  

pintor de lousa Testemunha 

22 17/09/1793 Coimbra 
Não 
especificado  

Antonio 
Thomas 

pintor de lousa Contrato de 
Trespasse 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º32; fls.68-68v   

 

23 29/09/1793 Coimbra 
Fundo da Rua 
Tingerodilhas 

Joze 
Fernandes 

Damas  

oleiro Arrendamento Interveniente 
– procurador 

do proprietário 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º32; fls.72-73v 

«Arrendamento que faz Jose da Silva de 
Sequeira da vila de Tentugal de humas 
tendas de olaria citas nesta cidade a 
Ayres Joze Pereira e sua mulher da 
mesma 
[…] nesta cidade de Coimbra e meo 
escritorio parecerao presentes Joze 
Fernandes Damas oleiro e morador 
nesta mesma cidade como procurador 
que dise e mostrou ser de Joze da Silva 
Sequeira da villa de Tentugal pella 

Aires Joze 
Pereira 

_ 
 

Interveniente 
 

Alexandre 
da Cunha  

oleiro Testemunha 

Joaquim 
Lopes 
Gato 

oleiro Testemunha 

Bento oleiro Testemunha 
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Francisco 
dos 

Santos  

procuração que me aprezentou […] e 
Aires Joze Pereira e sua mulher 
Joaquina de Sam Joze acistentes nesta 
mesma cidade […] 
«[…] e por elle  Joze Fernandes Damas 
me foi dito […] que seo constituinte Joze 
da Silva de Sequeira entre os mais bens 
de raiz que he senhor e pessuidor bem 
assim o he de humas tendas de olaria de 
branco citas ao fundo da Rua de 
Tingerodilhas chamadas da Amoreira 
que partem com tendas do Padre Bento 
Gomes Figueira e com Rua publica e 
que da mesma forma que as pessuia se 
achava justo e contractado com o dito 
Aires Joze Pereira e sua mulher de lhas 
arrendar e com efeito por este publico 
instromento dice que arrendado tinha 
pelo tempo de nove annos […] e isto em 
presso e quantia certa de quarenta e 
dois mil reis em cada hum anno […] 
seu constituinte senhorio se obrigava a 
fazerlhe este arrendamento bom durante 
o tempo delle por seos bens e rendas 
assim como tambem se obrigava antes 
de correr o tempo deste arrendamento 
athe o dia mencionado a mandar 
concertar o crivo do forno grande das 
mesmas tendas e a goarnecelo e a 
goarnecer também o forninho e completo 
este arrendamento eles rendeiros serão 
obrigados a deixalos no mesmo estado 
com prefeição e outro sim elle senhorio 



seo constituinte se obrigava a mandar 
concertar o tilhado da caza que cerve de 
pintura e o da caza do forninho e aonde 
mais chover e for necessario para 
comodidade deles rendeiros e 
conservação do mesmo predio e a fazer 
hum repartimento na caza da cozinha de 
forma que fique devedida em duas 
fechadas sobre si e tapar o vam da 
escada e a concertar a mesma e outro 
sim se obrigava cazo o não mandase 
fazer the o referido tempo de vinte e 
cinco de dezembro que principia este 
arrendamento a repor a eles rendeiros 
todo o dinheiro que estes lhe tiverem 
dado […] 
e logo por eles Aires Joze Pereira e sua 
mulher Joaquina de Sam Joze me foi dito 
prezentes as mesmas testemunhas se 
obrigavao a pagar durante os nove anos 
deste contracto os referidos quarenta e 
dois mil reis […] 
e outro sim declararao eles rendeiros 
que aceitavao a obrigação que elle 
senhorio fazia por seo procurador em 
satisfazer todo o valor da compra dos 
barros e lousas que eles rendeiros lhe 
tinham comprado como também todo o 
mais barro e trabalho que se metese e 
fizesse pelo seo valor nas mesmas 
tendas cazo não fezese a referida obra 
athe o tempo mencionado […]» 

24 24/07/1794 Coimbra Antonio mestre de tendas de Contrato de Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; «100$000 que dá a juro o Convento de 
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Rua da Gala Joze 
Duarte  

olaria Dinheiro  Est.9; Tab.3; 
N.º32; fls.185-

186v 

Santa Tereza extramuros desta cidade a 
Antonio Joze Duarte mestre de tendas 
de olaria e sua mulher desta mesma 
cidade» 
«[…] pareserao presentes Manoel Pedro 
Simoens agente de cauzas nesta cidade 
como procurador sobstabelecido das 
Rellegiosas do Convento de Santa 
Tereza de Carmelitas Descalsas […] e 
bem assim estava Antonio Joze Duarte e 
sua mulher Maria da Conceiçao 
açistentes na Rua da Galla desta mesma 
cidade […]»; «[…] me foi dito […] que 
para certo negocio que tinhao em 
beneficio da sua casa precisavao da 
quantia de cem mil reis pello tempo de 
hum anno […]» 

25 20/08/1794 Coimbra 
Não 
especificado 

Manuel 
Ferreira  

oleiro  Treslado de 
Documento 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 
N.º32; fl.193-

193v 

«Diz Benta Joaquina da Rainha Santa 
desta cidade que para certos 
requerimentos que tem preciza que 
qualquer tabelliao de Nottas desta cidade 
lhe lanse em seo livro de notas o 
documento junto e porque teme se lhe 
descaminhe e o dito tabelliao o não pode 
fazer sem despacho por tanto pede a 
vossa senhoria seja cervido assim o 
mandar que se lance […]» 
«[…] por este por mim mandado 
confesso eu Capitão Roque Pires que eu 
fico devendo á Senhora Benta Joaquina 
da Rainha Santa desta cidade de 
Coimbra a saber lhe fico devendo de 
lousa que lhe levei da sua fabrica 



secenta e seis mil e quarenta reis os 
quais me obrigo a pagarlhos quinze dias 
depois da factura desta a qual quantia 
receberá a dita senhora da mam do 
Senhor Joaquim de Faria desta mesma 
cidade o qual o dito Senhor Joaquim de 
Faria he consul espanhol e não 
satisfazendo o dito senhor esta divida eu 
me obrigo a satisfazerlha a todo o tempo 
para o que roguei a Manuel Ferreira 
oleiro da mesma que este por mim fizese 
e como testemunha asignase o qual eu 
devedor asignei feito hoje vinte de Maio 
de mil setecentos e noventa e dois anos 
[…]» 

26 30/11/1794 Coimbra 
Terreiro das 
Olarias 

Dionizio 
Joze de 
Carvalho 

mestre de fabrica de 
azulejo 

Arrendamento Interveniente 
–arrendatário 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º32; fls.224-
225 

«Arendamento pello tempo de quatro 
annos e meio que faz Joanna da 
Conceição viúva de Pedro Simoens 
ourives desta cidade a Dionizio Joze de 
Carvalho da mesma de humas tendas de 
olaria branca nesta cidade» 
«[…] nesta cidade de Coimbra e meo 
escritorio pareserao prezentes Joanna 
da Conceiçao veuva de Pedro Simoens 
ourives e Dionizio Joze de Carvalho 
mestre de fabrica de azulejo e 
moradores nesta mesma cidade[…] e por 
ella Joanna da Conceiçao me foi dito […] 
que entre os mais bens de raiz de que 
era senhora e pessuidora bem assim o 
era de huma boa morada de cazas no 
Terreiro das Olarias com sua fabrica de 
olaria branca com seos barreiros e 
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lougradouros e seo armazem de fronte 
para meter carqueja pegado as tendas 
de Santo Antonio desta mesma cidade 
que partem com quem devao e hajao de 
partir e que assim e da maneira que as 
tinha e pessuia se achava justa e 
contratada com o sobredito Dionizio Joze 
de Carvalho desta mesma cidade de lhas 
arrendar e com efeito por este publico 
instromento dice que arendado lhas tinha 
pelo tempo de quatro annos e meio 
findos e acabados e mais não cujos 
quatro anos e meio tiverao seu principio 
alias tem seo principio (sic) em dia de 
Natal deste prezente anno […] 
bem entendido que o meio anno de que 
aqui se faz menção que sam os 
primeiros seis mezes sam os que 
principiao a correr do dia de Natal athe 
dia de Sam Joao proxime futuro e so 
destes seis mezes athe o dito dia será 
obrigado elle rendeiro a pagar a ella 
senhoria a quantia de vinte cinco mil reis 
e os quatro anos que se seguem será 
elle rendeiro obrigado a pagar o presso e 
quantia certa em cada hum anno the 
finalizar este arrendamento de cincoenta 
mil reis […]  
e que nesta forma ella senhoria lhe fazia 
o prezente arendamento nao so das 
ditas cazas e tendas como tambem do 
mencionado armazem como os barreiros 
e mais aprestes de que se compoem a 



dita fabrica e suas pertensas […] 
 e logo por elle Dionizio Joze de 
Carvalho me foi dito prezentes as 
mesmas testemunhas que elle aceitava 
este contracto de arrendamento no dito 
presso dos cincoenta mil reis em cada 
hum anno e os vinte cinco mil reis pellos 
premeiros seis mezes que tudo se 
obrigava a pagar […] 
e sendo tambem prezente Salvador de 
Souza pai delle rendeiro desta mesma 
cidade pessoa que eu tabelliao 
reconheco pelo proprio e as mesmas 
testemunhas de que outro sim dou fe e 
por elle me foi dito prezentes as mesmas 
testemunhas que de sua livre vontade 
fiava ao referido seo filho em tudo o 
contheudo deste contracto e a qualquer 
falência que possa haver que se siga em 
prejuízo della senhoria durante o tempo 
deste arrendamento para o que para 
maior segurança da mesma ficava por 
seo fiador e principal pagador para o que 
obrigava seus bens prezentes e futuros 
moveis e de raiz e que para assim o 
haver de cumprir dice se sobmetia 
debaixo de todas as clauzolas e 
condicoens pennas obrigacoens 
renuncias desaforamentos e seguranças 
deste contracto […]  
[assinado] Dionizio Joze de Carvalho 
[assinado] Salvador de Souza de 
Carvalho 
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[assinado, a rogo da sobredita] Joaquim 
Lopes da Cruz Freire 
[assinado] Manoel Antonio Roiz 
[de cruz] Joze das Neves» 

27 13/05/1795 Coimbra 
Não 
especificado 

Miguel 
Rodrigues 

[assina 
Miguel 
Roiz da 
Silva] 

pintor de Lousa Contrato de 
Dinheiro 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º33; fls.36v-38 

_ 

28 17/06/1795 Coimbra 
Terreiro das 
Olarias 

Manuel 
Rodrigues  

oleiro Arendamento Interveniente– 
arrendatário 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3; 

N.º33; fls.46-47 

«Arendamento que fazem Manuel 
Rodrigues oleiro e sua mulher Joanna 
Maria desta cidade a Benta Joaquina de 
Paiva de huma sua fabrica de lousa 
branca de que ella he senhoria por 
tempo de quatro annos» 
«[…] nesta cidade de Coimbra e 
moradas de Benta Joaquina de Paiva 
acistente ao fundo da Rua da Moeda da 
mesma aonde eu Tabellião vim para o 
cazo deste instromento e ahi se achava 
ella presente e bem assim Manuel 
Rodrigues oleiro e sua mulher açistente 
nas olarias […] e por ella Benta Joaquina 
de Paiva me foi dito […] que entre os 
mais bens de raiz de que he senhora e 
ademenistradora bem assim o era de 
huma fabrica de fazer lousa cita no 
terreiro das olarias desta mesma cidade 
que parte com rua da moeda e com 
Salvador de Souza e com quem mais 
deva e haja de partir e que assim e da 
maneira que a tinha e pessuia se achava 

Coimbra 
ao fundo da 
Rua da Moeda 

Benta 
Joaquina 
de Paiva 

_ Interveniente 
– proprietária 



justa e contractada com os sobreditos 
Manoel Rodrigues e sua mulher de lha 
arendar a dita fabrica com todas as suas 
cerventias e logradouros pertensentes á 
mesma fabrica com efeito por este 
publico instromento dise que arendado a 
tinha pello tempo de quatro annos 
completos e acabados […] e cujo 
arendamento lho fazia em presso e 
quantia certa em cada hum anno de 
trinta e três mil reis forros e livres para 
ella senhoria […] 
com mais a condicao e obrigaçao que 
elles rendeiros serao obrigados a 
trazerem a dita fabrica asiada livre de 
ruinas asim como durante os quatro anos 
deste contracto presizando a dita fabrica 
de alguns concertos bem como os 
tilhados ou bem feitorias em beneficio do 
predio eles arendatarios nao as farao e 
so faram participar a ella senhoria para 
esta as mandar fazer e cazo eles 
rendeiros mandem fazer algumas do seo 
apetite nesse cazo serao feitas á sua 
propria custa e despeza assim como os 
concertos do forno e porque na mesma 
fabrica ha hum forno grande eles 
arendatarios se nam poderao cervir delle 
nem outra qualquer pessoa excepto se 
para isso intervier o consentimento della 
senhoria[…]»  
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29 24/06/1795 Coimbra 
Terreiro das 
Olarias  
Fundo da Rua 
de 
Tingerodilhas 
 

Luiza 
Tereza 

Lial 

_ Arrendamento Intervenientes 
– proprietárias 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3;  

N.º33; 
fls.50-51v 

«Arendamento que fazem de humas 
suas tendas de olaria de branco citas ao 
fundo da Rua de Tingerodilhas desta 
cidade Luiza Tereza Lial e suas Irmaas a 
Dionizio Joze de Carvalho e sua mulher 
Joanna Perpetua da mesma cidade» 
«[…] nesta cidade de Coimbra e 
moradas de Luiza Tereza Lial residente 
no Terreiro das Olarias ao fundo da Rua 
de Tingerodilhas desta mesma cidade 
aonde eu tabelliao vim para o cazo deste 
instromento e ahi se achava ella 
presente e suas irmaas Benta Joaquina 
da Rainha Santa e Roza Joaquina de 
Santa Rita solteiras e bem assim estavao 
Dionizio Joze de Carvalho e sua mulher 
acistentes no mesmo citio […] e por ellas 
Luiza Teresa Lial e suas irmans me foi 
dito […] que entre os mais bens de raiz 
de que sam senhoras e possuidoras bem 
assim o erao de humas boas cazas com 
sua fabrica de louça branca citas ao 
Terreiro das Olarias ao fundo da Rua de 
Tingerodilhas que fazem face também 
para a Rua da Moeda desta mesma 
cidade e que assim e da maneira que 
são senhoras e pessuidoras se achavao 
justas e contractadas com os sobreditos 
Dionizio Joze de Carvalho e sua mulher 
da mesma de lhas arendarem e com 
efeito por este publico instromento 
decerao arendadas lhas tinhao pelo 
tempo de quatro anos completos e 

 Benta 
Joaquina 
da Rainha 

Santa  
Roza 

Joaquina 
de Santa 

Rita 
Coimbra 
Terreiro das 
Olarias  
ao fundo da 
Rua de 
Tingerodilhas/ 
Rua da Moeda 

Dionizio 
Joze de 
Carvalho 

_ Interveniente 
arrendatário 

Bernardo 
Rodrigues  

oleiro Citado 

Manoel 
Cardoso 
Barreto  

oleiro Testemunha 

Manoel 
Ferreira  

oleiro Testemunha 



acabados com todas as suas pertensas 
entradas serventias e logradouros e isto 
em presso e quantia certa cada hum 
anno de secenta mil reis forros e 
livres[…] 
 e outro sim ellas senhorias serão 
obrigadas a darlhe todas as cazas que 
pertencerem a dita fabrica e para eles 
arendatarios e sua família nellas 
assistirem, menus humas cazas que 
ficao emcostadas ás de Bernardo 
Rodrigues oleiro porque estas ficao a 
ellas senhorias para dellas poderem 
dispor ou arendar a quem bem lhes 
pareser com a condição que a salla que 
fica emcostada ao Limoeiro cuja tem 
huma alcova e por baixo da dita salla 
huma loge esta ficara para eles 
arrendatários para sua abitação. E outro 
sim ellas senhorias se obrigavao a 
mandar concertar a caza que se 
queimou e a caza da Rua da Moeda que 
esta cerve de palheiro e se obrigavao 
tambem a todos os concertos que a 
mencionada fabrica presizar como 
tambem todas as mais cazas da abitação 
deles rendeiros menos goarnicoens de 
fornos e aquellas obras que eles 
rendeiros quiserem mandar fazer do seo 
apetite […] 
e outro sim eles rendeiros serão 
obrigados no verão a darem a ellas 
senhorias huma formada de lousa huma 
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sim e outra nao para que por meio desta 
entrega ellas senhorias se hirem 
cubrindo da renda do seo predio e por 
consequencia eles rendeiros 
dezobrigados do onus que lhe pode 
cauzar a divida do referido arendamento 
e no inverno da mesma forma hindo lhe 
dando ellas senhorias algum dinheiro 
comforme a sua nacesedade ao que 
ellas senhorias se obrigavao a aceitalas 
visto terem sua loge para a extraccao 
deste e outros generos atenta a 
naceçidade delles rendeiros para milhor 
ocurrencia da sua negociação […]» 

30 05/09/1795 Coimbra 
Não 
especificado 

Aires Joze 
Pereira  

mestre de Tendas de 
Olaria Branca 

Arrendamento Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3;  

N.º33; fls.81v-83 

_ 

31 25/02/1796 Coimbra 
Terreiro das 
Olarias 

Antonio 
Joze 

Duarte  

mestre de fabrica de 
lousa branca 

Doação Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3;  

N.º33; fls.131v-
132v 

«morador nesta cidade no terreiro das 
olarias» 

32 15/06/1796 Coimbra 
Não 
especificado 

Bernardo 
Rodrigues  

oleiro Contrato de 
Dinheiro 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3;  

N.º33; fls.183-
184v 

_ 

33 01/09/1796 Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel da 
Cruz Valle  

mestre de azulejo Compra Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3;  

N.º33; fls.212-
213 

_ 

34 22/11/1796 Coimbra 
Rossio de 
Santa Clara 

Domingos 
Vandelli 

_ Compra Interveniente 
vendedor 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.4; 

N.º101; fls.33-
35v 

«Escritura de compra que faz Francisco 
Lopes Guimaraens e mulher do sítio de 
Santa Clara arrabalde desta cidade ao 
Dr. Domingos Vandelli e sua mulher de 



Lisboa de hum prédio de casas fabrica e 
quintaes e mais pertenças pegado ao 
Roxio de Santa Clara 
[…] seos constetuhintes vendedores 
heram senhores e pessuidores de hum 
predio de cazas fabrica e quintaes e 
mais pertenças pegado tudo ao Rocio de 
Santa Clara aros de Coimbra e assim e 
da mesma forma que sempre 
pessuhiram a referida propriedade de 
cazas fabrica e quintaes e mais 
pertenças e moveis da mesma fabrica 
dice em nome de seos constituintes 
vendia e  com efeito por este publico 
instromento vendido tinha ao referido 
Francisco Lopes Guimaraes e sua 
molher em presso e quantia certa  de 
dois contos e quatrocentos mil reis cuja 
venda lhe faziam seos constituintes com 
todas as suas entradas serventias e 
logradouros […]» 

35 18/01/1797 Coimbra 
Rua da Moeda 

Bernardo 
Rodrigues  

oleiro Nomeação de 
Prazo 

Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3;  

N.º34; fls.6v-7 

_ 

36 26/01/1797 Coimbra 
Terreiro das 
Olarias 

José 
Ricardo de 
Almeida 
Vidal 

_ Arrendamento Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.4; 

N.º101; fls.65v-
66 

«Escritura de arrendamento que faz José 
Ricardo de Almeida Vidal e sua mulher 
desta cidade de humas tendas de olaria 
branca sitas no Terreirinho das Olarias 
pello tempo de seis annos em presso 
cada hum anno de trinta e sete mil reis 
pagos em dous quartéis Sam Joam e 
Natal a Benta Joaquina [assina Benta 
Joaquina de Payva] desta mesma cidade 

Benta 
Joaquina 
de Paiva 

_ Interveniente 
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em vinte seis de Janeiro de 1797 
[…] nesta cidade de Coimbra e cartório 
de mim taballiam ao diante nomeado a 
paresseram prezentes de huma banda 
Benta Joaquina solteira assistente nas 
Olarias desta cidade e da outra bem 
assim Joze Recardo de Almeida Vidal e 
sua mulher Joanna Ferreira assistentes 
ao fundo da Rua de Joam Cabreira desta 
mesma cidade […] e logo pella sobredita 
Benta Joaquina foy ditoa mim taballiam 
que entre os mães bens de raiz de que 
hera senhora e pessuhidora bem assim o 
hera de humas tendas de Olaria Branca 
citas Terreirinho das Olarias e assim 
estava ajustada e contratada de as 
arrendar como com efeito por este 
publico instromento as arrendado tinha 
por tempo de seis annosa Joze Ricardo 
de Almeida Vidal Mestre de Tendas de 
olaria Branca e a sua molher Joanna 
Ferreira em pressso e quantia certa em 
cada hum anno dos seis deste contrato 
de trinta e sete mil reis […]  
[assinado] Benta Joaquina de Payva 
[assinado] Joze Ricardo de Almeida 
Vidal 
[assinado] Manoel de Carvalho Lemos 
[assinado, a rogo] Joaquim Antonio 
Baçellar de Carvalho 
[assinado] Gregorio de Carvalho Lemos» 

37 20/07/1797 Coimbra 
Terreiro das 

José 
Ricardo de 

mestre de tendas de 
olaria branca 

Contrato de 
Dinheiro 

Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.4; 

«Escritura de Juro de sinco por cento 
que da José Antonio de Lima desta 



Olarias Almeida 
Vidal 

N.º101; fls.182v-
185 

cidade a José Ricardo de Almeida Vidal 
[e sua molher desta cidade] da 
quantidade de sincoenta mil reis» 

38 04/04/1798 Coimbra 
Não 
especificado 

Joaquim 
Simoens o 
Repolho  

oleiro Compra Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3;  

N.º34; fls.99v-
101 

 

39 15/09/1798 Coimbra 
Não 
especificado 

Benta 
Joaquina 
de Paiva 

_ Desistência de 
compra e venda 

Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3;  

N.º34; fls.153v-
155 

«Escritura de dezistencia da compra e 
venda de humas tendas de lousa branca 
citas nas olarias desta cidade que faz 
Benta Joaquina de Paiva da mesma com 
o Collegio das Urselinas de Pereira e 
suas irmaas a Madre Maria do Rozario e 
Luiza Josepha [de Paiva] por seu 
procurador o Bacharel Luis da Costa 
Almeida também residente nesta cidade» 
«[…] humas tendas de loussa nas olarias 
[…]» 
«[…] e logo neste mesmo acto pareceu 
prezente Joze Recardo de Almeida Vital 
Mestre de Tendas de olaria branca e 
residente nas mencionadas aqui neste 
contrato […] por elle me foi dito que 
como tras actualmente as ditas tendas 
dice que se obrigava á vista deste 
contrato a pagar a renda dellas por 
inteiro ao Collegio de Pereira ou a quem 
seo poder tiver visto se achar nella de 
renda a saber duas partes como 
pertencentes absolutamente ao 
mencionado Collegio de Pereira o qual 
elle reconhece como senhorio e a outra 
como pertencente a ella dita Benta 

Joze 
Recardo 

de 
Almeida 

Vidal  

mestre de Tendas de 
Olaria Branca 

Citado 



AZULEJARIA DE FABRICO COIMBRÃO (1699-1801) 
Artífices e Artistas. Cronologia. Iconografia. 

□□□ 

225 

Joaquina ao que ella dice que 
consignava para pagamento dos setenta 
mil reis dos juros que ella deve ao 
mencionado Collegio obrigasse pois elle 
dito Joze Ricardo de Almeida Vidal a 
pagar a renda que principiou já pello 
Sam Joao próximo passado e que 
pagará em dois semestres adiantados a 
saber agora já hum e para o Natal futuro 
outro […]» 

40 21/02/1799 Coimbra 
Rua de 
Tingerodilhas 

Antonio da 
Cruz 

Pessoa  

pintor de Loussa Compra Interveniente 
- comprador 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3;  
N.º34;fls.196-

197 

«Compra que faz Antonio da Cruz 
Pessoa Pintor de Loussa desta cidade a 
Francisco da Costa e sua mulher Tereza 
Roza da mesma de humas cazas de 
sobrado na Rua de Tingerudilhas da 
mesma 
[…] nesta cidade de Coimbra e meo 
escritorio pareserao prezentes Antonio 
da Cruz Pessoa desta cidade e 
Francisco da Costa e sua mulher Tereza 
Roza desta mesma cidade pessoas que 
eu taballiao reconheço pelos proprios e 
as testemunhas  deste instromento ao 
diante nomeadas e assignadas de que 
dou fe e por elles Francisco da Costa 
oleiro e sua mulher me foi dito prezentes 
as mesmas testemunhas que entre os 
mais bens de raiz de que erao senhores 
e pessuidores e andavao de posse e 
bem assim o eram de humas cazas de 
sobrado citas na Rua de Tingerudilhas 
desta mesma cidade as quais partem de 
huma banda com o sobrediro Antonio da 

Francisco 
da Costa 

oleiro Interveniente 
- vendedor 



Cruz Pessoa e da outra partem com os 
erdeiros de Tereza de Paiva desta 
mesma cidade e com quem mais devao 
e hajam de partir […]» 
(não teve efeito) 

41 01/03/1799 Coimbra 
Rua ou 
Terreiro da 
Fornalhinha 

Manoel 
Joze de 
Abreu  

mestre de Tendas de 
olaria 

Compra Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3;  

N.º34; fls.199v-
200v 

«Compra que faz Manoel Joaquim da 
Encarnação homem de negocio nesta 
cidade a Manoel Joze de Abreu [Mestre 
de Tendas de olaria] e sua mulher Benta 
Roza da Rainha Santa da mesma de 
huma morada de cazas citas na Rua ou 
Terreiro da Fornalhinha» 

42 05/03/1799 Coimbra 
Rua de 
Tingerodilhas 

Antonio da 
Cruz 

Pessoa  

pintor de Lousa Compra Interveniente 
- comprador 

Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3;  

N.º34; fls.200v-
201v 

«Compra que faz Antonio da Cruz 
Pessoa pintor de Lousa desta cidade a 
Francisco da Costa e sua mulher da 
mesma de humas cazas citas na Rua de 
Tingerudilhas da mesma 
[…] nesta cidade de Coimbra e meo 
escritorio pareseram prezentes Antonio 
da Cruz Pessoa e bem assim Francisco 
da Costa e sua mulher Tereza Roza 
moradores na freguesia de Sam Joao de 
Santa Cruz desta cidade pessoas que eu 
tabelliao reconheço pelos proprios e as 
testemunhas deste instromento ao diante 
nomeadas e asignadas de que dou fe e 
por eles Francisco da Costa e sua 
mulher Tereza Roza me foi dito 
prezentes as mesmas testemunhas que 
entre os mais bens de raiz de que erao 
senhores e pessuidores e andavao de 
posse bem assim o erao de huma 
morada de cazas citas na Rua de 

Francisco 
da Costa 

_ Interveniente 
- vendedor 

Dionizio 
da Costa 

Brioso 

_ Testemunha 
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Tingerudilhas desta cidade que partem 
de hum lado com os erdeiros de Tereza 
de Paiva e com elle Antonio da Cruz 
Pessoa e com quem mais devao e hajao 
de partir e que asim e da maneira que 
erao senhores e pessuidores se achavao 
justos e contractados com o referido 
Antonio da Cruz Pessoa de lhas 
venderem e com efeito por este publico 
instromento dicerao que vendido lhas 
tinham com todas suas pertensas 
entradas sahidas serventias e 
logradouros nao so para elle comprador 
porem tambem para seos eredeiros e 
sucessores de seos bens com os 
emcargos do direito senhorio e isto em 
preso e quantia certa de cento e vinte 
hum mil reis forros e livres para elle 
comprador […]» 

43 27/11/1799 Coimbra 
Rua da Gala 

Antonio 
Joze 

Duarte  

mestre de Tenda Contrato de 
Dinheiro 

Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3;  

N.º34; fls.298v-
300v 

«100$000 que dão a juro o Reverendo 
Padre Francisco Joze de Souza e como 
procurador de sua tia Joaquina Tereza 
viúva de Joze Rodrigues Santareno 
desta cidade moradores ao pe da Igreja 
do Salvador a Antonio Joze Duarte 
Mestre de Tenda e sua mulher Maria da 
Conceição moradores na Rua da Galla 
da mesma» 

Coimbra 
Não 
especificado 

Manoel 
Rodrigues 

Lima  

pintor de Lousa fina Testemunha 

44 18/01/1800 Coimbra 
Não 
especificado 

Joaquim 
Simoins 
Repolho  

oleiro Procuração Testemunha Dep.V; Sec.I-Es; 
Est.9; Tab.3;  

N.º34 fls.322v-
323 

_ 

45 24/03/1800 Coimbra Dionisio mestre de tendas de Confissão de Interveniente Dep.V; Sec.I-Es; «Escriptura de confiçao de divida que fáz 



Não 
especificado 

Joze de 
Carvalho 

olaria branca Dívida Est.9; Tab.4; 
N.º104; Fls.86v-

88 

Dionisio Joze de Carvalho desta cidade a 
Manoel Francisco da mesma da quantia 
de cem mil reis» 
«[…] Em nome de Deos amem saybao 
quantos este publico instrumento e 
contrato de confeção de divida da 
quantia de cem mil reis obrigação e 
aceitação ou como em dereito milhor 
lugar haja e não firme e valioso for virem 
que no anno do Nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Christo de mil e 
outocentos annos aos vinte e quatro dias 
do mês de Março do dito anno nesta 
cidade de Coimbra e cartório de mim 
tabaliao ao diante nomeado apareceram 
presentes de huma banda Deonisio Joze 
de Carvalho, e Manoel Francisco ambas 
desta cidade pessoas que eu tabaliam 
reconheço pelos próprios de que dou 
minha fe e as testemunhas ao diante 
nomeadas e no fim assignadas e por 
hum deles me foi apresentado o  bilhete 
da destrebuiçao do theor seguinte 
Escreptura de confissão de divida que 
faz Dionisio Joze de Carvalho a Manoel 
Francisco desta cidade da quantia de 
cem mil reis destrebueda as folhas 
quarenta e três verso em vinte e quatro 
de Março de mil e outocentos […] e logo 
por elle sobredito Dionisio Joze de 
Carvalho mestre de tendas de olaria 
branca foi dito a mim  tabaliao na 
presença das mesmas testemunhas que 
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elle confecava ser devedor ao dito 
Manoel Francisco desta mesma cidade 
da quantia de cem mil reis a qual o 
mesmo lhe havia emprestado e delle 
tinha recebido em boas moedas de ouro 
e prata das correntes neste reino  cuja 
quantia por este publico instromento se 
obrigava a fazerlhe aos seos herdeiros 
[…] obrigava e hepothecava todos os 
seus bens moveis e de raiz presentes e 
futuros ou que os tem se elle fossem 
achados pella justiça e que […] os bens 
de raiz seguintes = huma quinta no lugar 
de Almalagues que parte do Norte com 
Antonio da Costa do mesmo lugar e do 
Sul com estrada publica que hera sua 
propriedade […]» 
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SECÇÃO 2 
 

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À  
FÁBRICA DA TELHA DA UNIVERSIDADE 

 
 

DOCUMENTO 1 
Coimbra, s.d. (ca.1773?) 
Venda de terrenos e casas para a Fábrica da Telha e outros espaços pertencentes à 
mesma 
AUC, Fundo da Universidade de Coimbra, Obras – Despesas várias nos edifícios da 
Universidade, Livro de Contadoria da Junta de Administração e Arrecadação da Fazenda 
da Universidade de Coimbra – Despesas de Obras feitas nos Edifícios da Universidade 
desde 3 de janeiro de 1773, fl.71v 
 
«[…] 
Fábrica de Telha 
 
Manuel da Costa o Velho vendeu hum pedaço de quintal por trinta mil reis 30$000 
Manuel de Abreu vendeo outro pedaço de quintal por trinta mil reis 30$000 
João da Meira vendeo outro pedaço de quintal por trinta mil reis 30$000 
O Parrocho e beneficiados de Santa Justa como administradores do legado deixado a Santa 
Justa e Santa Rufina venderam o dito legado que consta [nota à margem: diz ter de foro a Santa 
Justa 200 reis.] de hum pedaço de quintal para a dita fábrica por trinta mil reis. 30$000 
Meteo-se de dentro do recinto da fábrica hum pedaço de chao que era do beco do bacalhao e 
pertencia à Camera. 
Meteo-se dentro hum pardieiro pertencente a Sua Magestade pelo sequestro feito pela correição 
a Manuel Carvalho oleiro recebedor que foi do quatro e meio por cento. 
Esta de dentro hum pardieiro de Bento Rodrigues Macedo [nota à margem: diz se que forao 
casas com foro a Santa Justa de cem reis em dinheiro e duas galinhas] e também o quintal de 
Feliciana filha de Maria Simoens que mora na rua Direita [nota à margem: aonde serão feitos 
três fornos de telha] 30$000 
e também esta dentro parte de cazas e quintal que pertenceram aos herdeiros de António Souza 
Bastos, António Leite e António de Almeida  
[nota à margem: de que se paga de renda 30$000  
 
Deve saber-se se as cazas de António Leite e António de Almeida são todas deles ou se dentro 
ou junto dellas estão algumas cazas que a Universidade comprasse. [nota à margem: Em 25 de 
Janeiro de 1785 pagou-se a Manuel Simoes duzentos mil reis pela parte das casas e quintal que 
vendeo à Universidade] 
 
Da parte de fora da fabrica no quintal de Manuel da Costa o novo esta hum terreiro com poço 
que pertence aos herdeiros de Manuel da Crus que foi oleiro de barro. 
 
Na Rua de João Cabreira estão edificados em cazas novas à custa da Universidade huns 
pardieiros que eram de Manuel da Costa o velho ou seus herdeiros Manuel da Costa o novo, 
metade pertence a eles e metade pertence a Manuel da Crus. [nota à margem: Em três de 



Março de 1784 comprarao-se por quatrocentos e trinta mil reis as cazas de António Leite e 
António de Almeida] 
 
Em lugar de huma loge que Manuel da Costa o velho tinha para meter lenha e em que a 
Universidade fez dous fornos de cozer telha velha se lhe deo outra loge na fabrica para o mesmo 
fim de meter lenha. 
 
Olival que foi barreiro da fabrica [nota à margem: Vendido a Antonio Gonçalves Miranda]. 
 
Junto da Capella de Nossa Senhora do Loreto esta outro [rasurado:hum] olival ao pé do Monte 
Olivete por de traz do lugar da Pedrulha que também serve de barreiro da fabrica, foreiro a 
colegiada de Santa Justa em sete alqueires de azeite [nota à margem: vendido em 1787 a 
Joaquim Marques]» 
 
 
[Nova leitura do documento publicado por Ana Goulão Machado em 1993. (MACHADO, 1993:264-265)] 
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DOCUMENTO 2 

Coimbra, 1773, 22.05-03.07 
Notas de Despesas com a Fábrica de Telha entre maio e julho de 1773  
AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Documentos de Despesas de Obras,  
Cx.5 - Despesas de Obras da Fabrica da Telha, 1773, duas páginas não numeradas, e fls.1-
18 
 
[duas páginas não numeradas] 
«Pague-se duzentos onze mil outocentos sessenta cinco reis importância da prezente folha em 
Junta [  ] de Outubro de 1773 
Folha da despeza com a fabrica da telha,  
por conta da Universidade, 
nos mezes de Mayo e Junho de 1773 

Pela importância da feria de huma semana paga aos oficiais que 
trabalharão na dita Fábrica, como consta dos documentos a folha 1 

  
3$100 

Por dito dito [sic]como consta a folha 2 dos documentos 12$660  
Por dito como consta a folha 4  16$270 28$930 

Por dito como consta dos documentos a folha 5 12$080  
Por dito de carretos de barro, area, como consta dos documentos a 

folha 6  
 

10$870 
 

22$950 
Por dito da feria de huma semana como consta dos documentos a 

folha 7 
 

16$860 
 

Por dito de carretos de cal, barro, como consta a folha 9  16$575  
Por dito de diversas obras de ferraria pagas a Caetano Lial como 

consta dos documentos a folha 10 
  

  2$465 
 

35$900 
Por dito da feria de huma semana como consta dos documentos a 

folha 11 
 

20$965 
 
 

Por dito de diversas carradas de barro, area como consta dos 
documentos a folha 13 

 
14$020 

 
34$985 

Por dito da feria de huma semana como consta dos documentos a 
folha 14 

 
25$605 

 

Por dito de carreto de cal, entulho como consta dos documentos a 
folha 16 

 
15$455 

 
41$060 

Por dito da feria de huma semana como consta dos documentos a  
folha 17 e juntamente por duas barcadas de area 

 
34$600 

 

Por dito de carreto de cal, entulho, como consta dos documentos a 
folha 19 

 
10$340 

 
44$940 

Soma e segue  211$865 
   

Vem da pagina antecedente  211$865 
Importa esta folha da despesa da Fabrica da Telha nos meses de 

Mayo e Junho em duzentos e onze mil oito centos sessenta e cinco 
reis  

  
 

211$865 
Confere certa na importância acima. Contadoria  
4 de Julho de 1773 
[assinado] Luis Jose Foucault 
 
Recebi o emporte a sima desta folha para o pagamento della 



O Recebor  
[assinado] João José Cerqueira 
 
 
Documentos de despeza da Fabrica da Telha por conta da universidade nos mezes de Maio e 
Junho 
Fabrica da Telha Semana que findou em 22 de Mayo de 1773 [fl.1] 

 Nomes Dias Preços    
Pedreiros Francisco Henriques 1 200 $200   

 José Rodrigues da 
Fonseca 

 
1 

 
200 

 
$200 

$400 
 

 

Serventes Manuel Dias 3 ½ 120 $540   
 João Dias 4½ 120 $540   
 João Tirano 4½ 120 $540   
 Gervazio Antunes 3½ 120 $420   
 Antonio Jorge 3 120 $360   
 Manuel Pereira 2½ 120 $300   
     2$700  
     Soma 3$100 

Pode pagar três mil e cem reis 
[assinado] Frei Felliciano Jardim  
 
 
Fabrica da Telha Cemana que findou em 29 de Mayo de 1773 [fl.2] 

 Nomes Dias Preços    
Pedreiros Manoel de Couza 2½ 200 500   

 Antonio de Couza 2½ 200 500   
 Domingues Luis 2½ 200 500   
 Dominguos Joze 2½ 200 500   
 Manoel de Jezus 2½ 200 500   
 Joze da Cunha 2½ 200 500 3$000  
       

Labrantes Joze da Costa da Ega 2½ 200 500   
 Antonio da Veiga 1½ 200 300   
 Marcalinno Cimoes 1½ 200 300 1$100  
       

Trabalhadorres Antonio Jorge 6 120 720   
 João Tiranno 6 120 720   
 Manoel Dias 6 120 720   
 João Dias 6 120 720   
 João Jorge 6 120 720   
 Gerivazio Antunnes 6 120 720   
 Luis Francisco 1 120 720   
 Manoel Preira 6 120 720   

Rapazes da 
Cal 

Manoel Corcovado 2½ 80 200   

  2½ 80 200 5$560  
Pinheiros       

 Bento Joze 5 duzias de 
Pinheiros a preco de 

  
600 

 
3$000 

 
3$000 
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     Soma 12$660 
Pode pagar doze mil seiscentos e sessenta  
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
 
 
Fabrica da Telha Cemana que findou em 29 de Mayo de 1773 [fl.3-4] 

Carreiros Nomes      
Entulho [envolveu um total de 

47 trabalhadores, 
pagos a 50 reis a 
carrada] 

     

     9$650  
Baro das 

Alpenduradas 
[envolveu um total de 
11 trabalhadores, 
pagos a 100 reis a 
carrada] 

    
 

3$400 

 

       
Areia de Santa 

Clara 
[envolveu um total de 8 
trabalhadores, pagos a 
50 reis a carrada] 

    
 

$850 

 

     13$900  
Areia do 

Senhor dos 
Oleiros 

[envolveu um total de 
13 trabalhadores, 
pagos a 25 reis a 
carrada] 

    
 
 

$600 

 

       
Cal do cais de 

Baixo 
[envolveu um total de 
17 trabalhadores, 
pagos a 30 reis a 
carrada] 

    
 
 

1$770 

 

      16$270 
Pode Pagar dezasseis mil duzentos e setenta 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
 
 
Fábrica da Telha Semana que findou em 5 de Junho de 1773 [fl.5] 

 Nomes Dias Pressos    
Pedreiros Manoel de Moura 5 200 1$000   

 Antonio de Moura 5 200 1$000   
 Dominguos Luis 5 200 1$000   
 Dominguos José Luis 5 200 1$000   
 Manoel de Jezus 4 200   $800   
 Jose da Cunha 3 200   $800   
       

Trabalhadores João Tiranno 5 120  $600   
 Manoel Dias 5 120 $600   
 João Dias 5 120 $600   
 Gervazio Antunes 5 120 $600   
 Antonio Jorge 4 120 $480   
 Manoel dos Santos 1 ½ 120 $180   



 Jose Guilherme Calhão 1 ½ 120 $180   
 Manuel Fernandes 

Suprianno 
 

1 ½ 
 

120 
 

$180 
  

 Manoel Simoes Marques 1 ½ 120 $180   
 João Simoes Martinho 1 ½ 120 $180   
 João Jorge 3 120 $360   

Rapazes da 
Cal 

 
Manuel Corcovado 

 
5 

 
90 

 
$450 

  

 João Alves 5 70 $350 4$940  
       

Crapinteiros Luis Simoes 3 180 $540   
Apontador Dionizio de Moraes 5 240 1$200 1$740  

     Soma 12$080 
Pode pagar doze mil e oitenta reis 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
 
 
 
 
Fábrica da Telha Semana que findou em 5 de Junho de 1773 [fl.6-6v] 

Caretos Nomes Caras Pressos   
Pedra da 
Courassa 

[envolveu um total de 
23 trabalhadores, 
pagos a 50 reis a 
carrada] 

    

    4$550  
Baro das 

Aplenduradas 
[envolveu um total de 
12 trabalhadores, 
pagos a 100 reis a 
carrada] 

    

    3$000  
    7$550  

Areia da Rua 
das Pareiras 

[envolveu um total de 2 
trabalhadores, pagos a 
50 reis a carrada] 

    

Areia do 
Senhor dos 

Oleiros 

[envolveu um total de 2 
trabalhadores, pagos a 
25 reis a carrada] 

   
 

$200 

 

      
Carradas de 

Pinheiros 
[envolveu um total de 3 
trabalhadores, pagos a 
240 reis a carrada] 

    

    3$120  
    Soma 10$870 

Pode pagar des mil oitocentos e setenta  
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
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Fábrica da Telha Semana que findou em 12 de Junho de 1773 [fl.7-7v] 
 Nomes Dias Pressos    

Apontador Dionisio Morais 5 240 1$200  1$200  
Pedreiros Dominguos Luiz 5 200 1$000   

 Dominguos Joze Luis 5 200 1$000   
 Manoel de Jezus 5 200  1$000   
 Antonio Vieira 4  ½ 200   $900   
 Joze Antonio 4  ½ 200   $900   
 Manuel Ferreira 4  ½ 200    $900   
 Manuel Luiz 4  ½ 200    $900   
 José da Cunha 4 200    $800   
 Antonio de Moura 3 200    $600   
 Manuoel de Moura 2 200    $400   
 João Batista 1  ½ 200    $300   
 João Gonssalves Torres 1  ½ 200 $300   
 João Vicente 1  ½ 200 $300   
 Batizar[sic] Martins 1  ½ 200 $300   
 Manoel Francisco 1  ½ 200 $300   
  1  ½ 200 $300 9$900  

Trabalhadores Geruvazio Antunes 5 120 $600   
 Antonio Jorge 5 120 $600   
 Manoel Dias 3  ½ 100 $350   
 João Dias 3  ½ 100 $350   
 Joze Guilherme 5 120 $600   
 Dominguos Antonio 5 100 $500   
 Antonio Ignacio ½ 100 $050   
 Joze de Mangualde 2  ½ 100 $250   
 João Simões 4  ½ 100 $450   
 Manuel Antonio Ferreira 4  ½ 100 $450   
 João Tiranno 2  ½ 120 $300   
 Joze Reis 1  ½ 110 $165   
 Antonio Francisco da 

Murta 
 

1  ½ 
 

110 
 

$165 
  

    4$830 11$100  
 Thomas Francisco 1 100 $100   
 Antonio da Cunha ½ 100 $050   
 Joze Carvalho ½ 100 $050   
 Joze Gomes Lial 1  ½ 100 $150   

Rapazes da 
Cal 

 
João Alves 

 
5 

 
80 

 
$400 

 
5$580 

 

       
Crapinteiro Luis Pinheiro 1 180 $180 $180  

      16$860 
Pode pagar dezasseis mil oitocentos e sessenta  
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
 
 
 
 
 



Fábrica da Telha Semana que findou em 12 de Junho de 1773 [fl.8-8v] 
Careiros Nomes Caras Pressos   
Pedra da 
Courassa 

[envolveu um total de 32 
trabalhadores, pagos a 50 
reis a carrada] 

    

    9$750  
Cal do Muzeo [envolveu um total de 16 

trabalhadores, pagos a 50 
reis a carrada] 

    

    1$850  
Baro das 

Alpendoradas 
[envolveu um total de 7 
trabalhadores, pagos a 
100 reis a carrada] 

    

    2$700  
Tigollo do 

muzeo 
[envolveu um total de  8 
trabalhadores, pagos a 50 
reis a carrada] 

   
 

$450 

 

    14$750  
      

Areia do 
Senhor dos 

Oleiros 

[envolveu um total de 5 
trabalhadores, pagos a 25 
reis a carrada] 

    

    1$525  
Cal das 
Ameias 

[envolveu um total de 5 
trabalhadores, pagos a 30 
reis a carrada] 

    

    $180  
Madeira da 
Emprenssa 

[envolveu um total de 2 
trabalhadores, pagos a 40 
reis a carrada] 

    

    $120  
    Soma 16$575 

Pode pagar dezasseis mil quinhentos setenta e sinco 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
 
 
 
 
Fabrica da Telha 12 de Junho [fl.10] 
Para a fabrica das Olarias fes o seguinte por hordem do Reverendissimo Frei Padre Mestre 
Lente Feleçiano Jardim 

Por 9 Macha Femias de Xumbar a 240 2160 
Por 46 pregos para as mesmas  305 

 Soma 2465 
[assinado] Caetano Lial 
Pode pagar dois mil quatrocentos e sesenta e sinco 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
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Semana que findou em 19 de Junho de 1773 [fl.11-11v] 
 Nomes Dias Pressos    

Apontador Dionisio Morais Ferreira 6 240 1$440    
Pedreiros Dominguos Luiz 5 200 1$000   

 Dominguos Joze Luís 5 200 1$000   
 Manuel de Sousa 3  ½ 180 $630   
 Antonio de Sousa 3 ½ 180 $630   
 João Batista 5 180 $900   
 João Gonçalves 2  ½ 200 $500   
 João Vicente 5 200 1$000   
 Manoel Francisco 2  ½ 200 $500   
 Antonio Vieira 2  ½ 200 $500   
 Manoel Luiz 2  ½ 200 $500   
 Jose Antonio 2  ½ 200 $500   
 Manoel Frncisco 2  ½ 200 $500   
 Batizar [sic] Martins 2  ½ 200 $500   
 Joze da Cunha 2  ½ 200 $500   
 Manoel de Jezus 5 180 $900   
 Fellicianno Alves 5 180 $900   
 Francisco Joze 1  ½ 200 $300   
 Joaquim Duarte 1 200 $200   
 Ignacio do Rego 1  ½ 200 $300   
 Joze Pedro 1  ½ 200 $300   
 Joze Duarte 1 200 $200 13$200  
       

Canteiros Antonio Gonçalves 1 200 $200   
 João de Oliveira 1 200 $200   
 Manoel de Oliveira 1 200 $200   
 Manoel dos Santos Mosso 1 200 $200   
 Dominguos Francisco 4 200 $800 1$600  
     14$800  
 José Guilherme 5 120 $600   
 Gervazio Antunes 5 120 $600   
 António Jorge 5 120 $600   
 João Tiranno 5 120 $600   
 Manoel Anriques 3 100 $300   
 Manoel Coreia 2  ½ 100 $250   
 Manoel de Oliveira 1  ½ 100 $150   
 João Batista 1 100 $100   
 Antonio Luis Contente 5 110 $550   
 Joze Gomes Lial 3  ½ 110 $385   
 João Alves 5 80 $400   
 Antonio de Oliveira 3 100 $300   
 Pedro Joaquim 1  ½ 100 $150   
 Mateus Fernandes ½ 100 $050   
 Antonio Rodrigues Biquio 1  ½ 100 $150   
 Antonio Joze 1  ½ 100 $150   
 Manoel Marques 1  ½ 100 $150   
 Manoel Francisco Ignacio 1  ½ 100 $150   
 João Jorge 4 120 $480   



 Dionizio Francisco ½ 100 $050 6$165  
      20$965 

Pode pagar vinte mil novecentos e sesenta e cinco 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
 
 
 
Fábrica da Telha Semana que findou em 19 de Junho de 1773 [fl.12-12v] 

Careiros Nomes Caras Precos   
Pedra da 
Courassa 

[envolveu um total de 33 
trabalhadores, pagos a 40 
reis a carrada] 

    

    6$620  
Entulho da 

Couraça 
[envolveu um total de 13 
trabalhadores, pagos a 25 
e 30 reis a carrada] 

    

    2$120  
Barro das 

Alpoderadas 
[sic] 

[envolveu um total de 8 
trabalhadores, pagos a 
100 reis a carrada] 

    

    2$400  
    11$400  

Cal do Museu [envolveu um total de 24 
trabalhadores, pagos a 30 
reis a carrada] 

    

    1$680  
Areia do 

Senhor dos 
Oleiros 

[envolveu um trabalhador, 
pago a 25 reis a carrada] 

    

    $050  
    12$870  

Areia da Rua 
das Padeiras 

[envolveu um total de 6 
trabalhadores, pagos a 50 
reis a carrada] 

    

    $950  
Caradas de 

Pinheiros 
[envolveu um trabalhador, 
pago a 200 reis a carrada] 

   
 

$200 

 

     14$020 
Pode pagar quatorze mil e vinte reis 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
 
 
 
Semana que findou em 26 de Junho de 1773 [fl.14-14v] 

 Nomes Dias Pressos    
Apontador Dionisio Morais Ferreira 5 240 1200    
Pedreiros João Gonçalves 5 200 1000   

 Antonio de Araújo 5 200 1000   
 Antonio de Souza 4 ½ 200 900   
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 Luis Pinheiro 5 200 1000   
 Costodio Rodrigues 5 200 1000   
 Manuel Luis Tores 5 200 1000   
 Manuel de Souza 5 200 1000   
 João Vilente 5 200 1000   
 Joze da Cunha 5 180 900   
 Joaquim Duarte 1 200 200   
 Manuel do Sensão o velho 5 180 900   
 Manuel do Sensão o novo 5 200 1000   
 Francisco Dias 3 200 600   
 Manuel de Jezus 5 180 900   
 João Batista 4 180 720   
 Joze da Cruz 5 200 1000   
 Joaquim Braz de Carvalho 3 200 600   
     15920  

Canteiros Dominguos Francisco 3 200 600 600 16520 
       

Trabalhadores Joze Guilherme 5 120 600   
 Antonio Joze 4 100 400   
 Gerivazio Antunes 3 120 360   
 João da Fonseca 1 100 100   
 Antonio de Oliveira 4 120 480   
 Caetanno do Sensão 5 100 500   
 Antonio Jorge 4 120 480   
 João Tiranno 5 120 600   
 Joze Francisco da Roza 4 ½ 100 450   
 Antonio Figueira 4 ½ 110 495   
 Francisco Gomes 2 110 220   
 Antonio Luis Contente 4 ½ 110 495   
 Patricio Marques 3 ½ 120 420   
 Joze Montemor 3 ½ 120 420   
 João Vicente ½ 100 50   
 Dominguos Joze 3 ½ 120 420   
 Antonio Joze de Abreu 1 ½ 120 180   
 Manoel Antonio Pereira 3 ½ 120 420   
 Joze Reis 3 ½ 120 420   
 Joze dos Santos da 

mialhada  
4 110 440   

 Manoel Gomes da 
mialhada 

3 ½ 110 385   

 Francisco veeira 2 100 200   
 Andre Francisco 3 ½ 100 350   
 Manoel Luis 2 100 200   
     9$095  
     Soma 25$505 

Pode pagar vinte se sinco mil seiscentos e sinco  
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
 
 
 



Semana que findou em 26 de Junho de 1773 [fl.15-15v] 
 Nomes Dias Precos    

Pedra da 
Courassa 

[envolveu um total de 
16 trabalhadores, 
pagos a 40 reis o dia] 

     

    3$000   
Entulho da 

Eira 
[envolveu um total de 
43 trabalhadores, 
pagos a 30 reis o dia] 

     

    6$805   
Cal do Muzeo [envolveu um total de 9 

trabalhadores, pagos a 
30 reis o dia] 

     

    $690   
Baro das 

Alpenduradas 
[envolveu um total de 8 
trabalhadores, pagos a 
100 reis o dia] 

     

    3$200   
Areia da Rua 
das Padeiras 

[envolveu um total de 5 
trabalhadores, pagos a 
100 reis o dia] 

     

    1$600   
Pinheiros do 

Muzeo 
[envolveu um total de 2 
trabalhadores, pagos a 
40 reis o dia] 

     

    $080   
Madeira da 

Universidade 
[envolveu um total de 2 
trabalhadores, pagos a 
40 reis o dia] 

     

    $080   
     15$455  

Pode pagar quinze mil quatrocentos e sincoenta e sinco 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
 
 
 
Semana que findou em 3 de Julho de 1773 [fl.16-16v] 

 Nomes Dias Preços    
Apontador Dionisio Morais  5 240 1200 1$200   

 Oficiais de Jornal      
Carpinteiros Joze Francisco Pereira 4 200 800   

 o seu aprendiz 4 80 320   
 Joze Pimentel da Cruz 4 200 800   
 Francisco Monteiro 4 200 800   
 Joze de Almeida 3 200 600   
     3$320  

Pedreiros Manuel de Asenssão vellho 3 180 0540   
 João Viçente 5 200 1000   
 O dito do caminho 2 ½ 200 500   
 Joaquim Braz de Carvalho 5 200 1000   
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 João Baptista 5 180 900   
 Luis Pinheiro 5 200 1000   
 O dito do caminho 2 ½ 200 500   
 Costodio Rodrigues 5 200 1000   
 O dito do caminho 2 ½ 200 500   
 Antonio de Araujo 3 200 600   
 Antonio Francisco 5 200 1000   
 João Gonçalves Torres 5 200 1000   
 O dito do caminho 2 ½ 200 500   
 Domingos Luis 4 200 800   
 Joze da Cunha 3 180 540   
 Manuel de Jezus 4 180 720   
 Manuel de Asenção novo 1  200   
 Manuel Luis 2 ½ 200 500   
     12$800  

Canteiros Tomas Lopes 3 200 600   
 Marçellino Terano 3 200 600   
     1$200  
    Soma 18$520  
       

Travalhadores Joze Guilherme Callao 5 120 600   
 Domingos Joze 2 ½ 120 300   
 Manuel Antonio Ferreira 4 ½ 120 540   
 João Tirano 5 120 600   
 Caetano de Asenssão 3 60 180   
 Joze dos Reis 5 120 600   
 Antonio Figueira 1 200 100   
 Antonio Luis Contente 5 110 550   
 Gervazio Antunes 5 120 600   
 João Alvarez 3 80 240   
 Antonio Joze 3 110 330   
 Luis Francisco 3 100 300   
 Antonio Ferreira Lamarosa 3 100 300   
 Antonio Guilherme 3 100 300   
 João Simois 3 120 360   
 Joze dos Santos Bordalo 2 80 160   
 Joze Simois do Valle 2 60 120   
     6$180  

Barcadas de 
Areia 

Manuel Gomes Gaviarra 1  1400   

 Francisco Broeiro 5 1700 8500   
     9$900  
     Soma 34$600 

Pode pagar trinta e quatro mil e seiscentos 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
 
 
 
 
 



 
Semana que findou em 3 de Julho de 1773 [fl.17-18] 
Careiros Nomes Caros Pressos   
Emtulho da 
Feira 

[envolveu um total de 42 
trabalhadores, pagos a 30 e 
25 reis a carrada] 

    

     6$900 
Pedra da 
Courassa 

[envolveu um total de 7 
trabalhadores, pagos a 40 
reis a carrada] 

    

     $520 
Cal do Muzeo [envolveu um total de 16 

trabalhadores, pagos a 30 
reis a carrada] 

    

     $660 
     8$080 
Baro das 
Alpenduradas 

[envolveu um total de 7 
trabalhadores, pagos a 100 
reis a carrada] 

    

     1$900 
Areia de 
entrepontes 

[envolveu um total de 4 
trabalhadores, pagos a 40 
reis a carrada] 

    
 

$360 
     10$340 

Pode pagar des mil trezentos e quarenta 
[assinado] Frei Felliciano Jardim» 
 
 
[inédito] 
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DOCUMENTO 3 

Coimbra, 1773, 10.06-27.11 
Notas de despesa com as obras da Universidade 
Lanços relativos a obras de azulejaria no livro 1.º  
AUC, Fundo da Universidade de Coimbra, Obras, Livro 1.º da Despesa com as obras da 
Universidade, fls.74,194 
 
[Livro 1.º da Despesa com as Obras da Universidade, 1773] 
«[…] 
10 de Junho  

pintor de Azulejo Salvador de Sousa de 
por o azulejo na Salla do Palacio 

2 dias a 300 600 

hum oficial que andou no mesmo 2 dias a 240 480 
  1$080 

[…]» 
 
«[…] 
16 de Outubro  

Official que andou a assentar o azulejo, 
Manuel da Cruz 

10dias a 240 2$400 

O 1.º da semana com serões 4 dias a 120 480 
  2$880 

 
Azulejador Manuel da Cruz 6 ½ a 240 1$560 

   
[…]» 
 
«[…] 
27 de Novembro  

Azulejo de orelha para os torreões 
Salvador de Souza 

por 1480 a preço de 18$000 reis o 
milheiro 

 
 

26$640 
 2935 ditos roixo para a escada do 

corredor interno do Palácio a 22$000 
reis o milheiro 

 
 
 

64$570 
  91$210 

[…]» 
 
[Notas publicadas por Amadeu Ferraz Carvalho em 1933. Vd. CARVALHO, 1933:273-274] 
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DOCUMENTO 4 

Coimbra, 1773, 10.07-31.07 
Notas de Despesas com a Fábrica de Telha no mês de julho de 1773  
AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Documentos de Despesas de Obras,  
Cx.5 - Despesas de Obras da Fabrica da Telha, 1773, duas páginas não numeradas e fls.1-
12 
 
[duas páginas não numeradas] 
«Pague-se cento quarenta sete mil seiscentos vinte cinco reis de importancia da prezente folha. 
Em junta [  ] de Outubro de 1773 
Folha da despeza da Fabrica da  
Telha, por conta da Universidade,  
no mez de Julho de 1773 

Pela importancia dos carretos de pedra, entulho, barro, para adita 
Fabrica como consta dos documentos a folha 3 

 
14$490 

 

Por dita da feria dos officiaes que se occupao na mesma Fabrica como 
consta a folha 4 

 
29$575 

 
44$065 

Por dita aos ditos como consta dos documentos a folha 5 25$910  
Por dita de carretos como consta a folha 7 21$175 47$085 

Por dita da feria aos officiaes como consta dos documentos a folha 8 26$665  
Por dita de carretos como consta a folha 10 dos documentos 14$175 40$840 

Por dita da feria aos officiaes como consta a folha 12dos documentos   
15$635 

Importa esta Folha em cento e quarenta e sete mil seis centos vinte e 
cinco reis 

  
147$625 

   
Confere certa na importância acima. Contadoria 3 de Agosto de 1773   

 [assinado] Luis Joze Foucault   
O Recebedor  

[assinado] João José Cerqueira 
  

 
 
 
Fabrica da Telha Julho  Semana que findou em 10 de Julho de 1773 [fl.1-3] 

Careiros Nomes   
Pedra da 
Couraça 

[envolveu um total de 18 trabalhadores, pagos a 40 
reis a carrada] 

  
 

    
Careiros da 
Pampilhosa 

Pedra da 
Couraça 

 
 
[envolveu um total de13 trabalhadores, pagos a 40 
reis a carrada] 

  

  4$280  
Pedra da 
Couraça 

[envolveu um total de 3 trabalhadores, pagos a 40 
reis a carrada] 

  

    
Careiros dos 

Olivais 
[envolveu um total de4 trabalhadores, pagos a 40 reis 
a carrada] 

  



  4$920  
Careiros do 

Roxo 
Entulho 

 
[envolveu um total de18 trabalhadores, pagos a 30 
reis a carrada] 

  

  1$740  
Barro das 

Alpenduradas 
[envolveu um total de 9 trabalhadores, pagos a 100 
reis a carrada] 

  

  2$700  
Cal do Museo [envolveu um total de21 trabalhadores, pagos a 30 

reis a carrada] 
  

  1$230  
Madeira da 

Universidade 
[envolveu um total de3 trabalhadores, pagos a 30 reis 
a carrada] 

  

   $160  
  10$750  

Tijolo do 
Museo 

[envolveu um total de18 trabalhadores, pagos a 40 
reis a carrada] 

  

  $920  
Telha do 
Castello 

[envolveu um total de15 trabalhadores, pagos a 40 
reis a carrada] 

  

  1$120  
Areia de 

Entrepontes 
[envolveu um total de11 trabalhadores, pagos a 40 
reis a carrada] 

  

  1$120  
Areia do 

Senhor dos 
Oleiros 

[envolveu um total de 2 trabalhadores, pagos a 25 
reis a carrada] 

  

    
Mais entulho [envolveu um total de 8 trabalhadores, pagos a 30 

reis a carrada] 
  

  $580 14$490 
Pode pagar quatorze mil quatrocentos e noventa 
[assinado] Frei Felliciano Jardim  
 
 
 
Semana que findou em 10 de Julho de 1773 [fl.4-4v] 

 Nomes Dias Preços    
Apontador Dionizio Morais Pereira 6 240 1$440 1$440  
Crapinteiro Francisco Monteiro 6 200 1$200   

 Joze Pimentel da Cruz 6 200 1$200   
 Joze Francisco Pereira 6 200 1$200   
 e seu aprendiz 6 80   $480 4$080  

Canteiro Marsalinno Simoes ½ 200   $100   
 Thomas Simoes ½ 200   $100   $200  

Pedreiros Joao Vicente 5 200 1$000   
 Joao  Batista 4 ½ 180   $810   
 Joaquim Braz de 

Carvalho 
6 200 1$200   

 Manuel de Jesus 5 180   $900   
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 Dominguos Luis 6 200 1$200   
 Dominguos Joze Luis 6 200 1$200   
 Antonio Francisco 6 200 1$200   
 Antonio de Araujo 5 200 1$000   
 Joao Gonçalves Torres 6 200 1$200   
 Luis Pinheiro 6 200 1$200   
 Costodio Rodrigues 5 ½ 200 1$100   
 Joze da Cunha 4 ½ 200   $900   
 Manoel da Sensão 6 200 1$200   
 Joaquim Duarte 1 200   $200 14$310  

Trabalhadores Antonio Joze 5 120   $600   
 Joao Simoes 6 120   $720   
 Joze Reis 6 120   $720   
    2$040 20$030  
 Manoel Antonio 

Ferreira 
6 120 720   

 Antonio Luis Contente 6 110 660   
 Domingos Joze 5 ½ 120 660   
 João Tiranno 5 120 600   
 Joze Guilherme 4 120 480   
 Antonio Joze de Abreu 5 120 600   
    5$760   

Rapazes Joze dos Santos de 
Bordallo 

6 70 420   

 Francisco dos Santos 
de Bordallo 

5 60 180   

 Joze Simoes 5 60 300   
 João Alves 6 80 480   
 Antonio Rodrigues 5 70 350   
 Joze Rodrigues 5 90 450   
 Antonio da Silva 

Morais 
1½ 90 135   

 Manoel dos Santos 5 80 400   
 Goncallo da Rocha 4½ 80 360   
 Manoel Luis 4 90 360   
 Caetanno do Sensão 5 070 350   
     9$545  
      29$575 

Pode pagar vinte e nove mil quinhentos e setenta e sinco 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
 
 
 
Fábrica da Telha Semana que findou em 17 de Julho de 1773 [fl.5-5v] 

 Nomes Dias Preços    
Apontador Dionisio de Moraes 

Pereira 
 

6 
 

240 
 

1$440 
  

Crapinteiros Francisco Monteiro 6 200 1$200   
 Joze Pimentel da Cruz  6 200 1$200   
 Joze Francisco      



Ferreira 1 200  $200 
 Seo aprendiz 1 080  $080 2$680  
       

Canteiros Marsalino Simoes 3 200 $600   
 Joze Gomes 3 200 $600 1$200  

       
Pedreiros Dominguos Luis 6 200 1$200   

 Dominguos Joze Luis 6 200 1$200   
 Antonio Francisco ½ 200   $100   

 Joao Gonçalves Torres 6 200 1$200   
 Joaquim Bras de 

Carvalho 
 

5 ½ 
 

200 
 

1$100 
  

 Luis Pinheiro 1 200   $200   
 Manuel do Sensão 6 200 1$200   
 Antonio de Araujo 5 240 1$200   
 Joaquim Ferreira 4 240   $960   
 Fellipe de Carvalho 4 240   $960   

 Antonio de Carvalho 4 240   $960   
 Luis Antonio 4 240   $960   

 Manuel Esteves  3 ½ 240   $840 12$080  
     17$400  

Trabalhadores Joze Guilherme 6 120   $720   
 Antonio Joze de Abreu 6 120   $720   
 Antonio Luis Contente 6 110   $660   
 Joze Reis 6 120   $720   
 Manuel Antonio 

Pereira 
 

5 
 

120 
  

 $600 
  

 João Tiranno  5 120   $600   
 Manoel Francisco 5 ½ 120   $660   
 Antonio Jorge 5 120   $600   
 Dominguos Joze 5 120   $600   
       

Rapazes João Alves 6 080   $480   
 Francisco dos Santos 

Bordalo 
 

6 
 

060 
 

 $360 
  

 José dos Santos 
Bordallo 

 
5 

 
070 

 
 $350 

  

 Manoel dos Santos 2 090  $180   
 Goncallo da Rocha 5 ½ 070  $385   
 Caetano da Sensão 5 070  $350   
 Manuel Luis 4 070  $280   
 Manoel Ferreira 3 ½ 070  $245 8$510  
      25$910 

Pode pagar vinte sinco mil novecentos e dez 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
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Fábrica da Telha Semana que findou em 17 de Julho de 1773 [fl.6-6v] 

Careiros Nomes  Pressos   
Entulho da 

feira 
[envolveu um total de 35 
trabalhadores, pagos a 30 reis a 
carrada] 

  
 
8$580 

  

Tijolo do 
museo 

[envolveu um total de 11 
trabalhadores, pagos a 40 reis a 
carrada] 

  
 
  $920 

  

Barro da 
alpendurada 

[envolveu um total de 11 
trabalhadores, pagos a 100 reis a 
carrada] 

  
 
2$200 

  

Pedra da 
Couraça 

[envolveu um total de 3 
trabalhadores, pagos a 40 reis a 
carrada] 

  
 
  $120 

  
 

15$345 
Tijolo Silvestre Rodrigues da Marmeleira 

por 3072 tijolos a preço cada 
milheiro de 1900 

  
 
5$830 

  
 

5$830 
     21$175 

Pode pagar vinte e um mil cento e setenta e sinco 
[assinado] Frei Feliciano Jardim 
 
 
 
Semana que findou em 24 de Julho [fl.8-8v] 

 Nomes Dias Preços    
Apontador Dionisio de Moraes 4 ½ 240  1$080  

       
Carpinteiros Francisco Monteiro 6 200 1$200   

 Joze Pimentel da Cruz 6 200 1$200 2$400  
       

Canteiros Ignacio de Almeida 1 ½ 180   $270   
 Manuel Antonio 1 ½ 200   $300   

 Joze Francisco ½ 200   $100   $670  
       

Pedreiros Domingos Luís 6 200 1$200   
 Domingos Joze Luís 6 200 1$200   

 Joao Gonçalves Torres 6 200 1$200   
 Joaquim Bras de 

Carvalho 
 

5 ½ 
 

200 
 

1$100 
  

 Manoel dAssumssão 6 200 1$200   
 Antonio de Araujo 6 240 1$440   
 Joaquim Ferreira 5 240 1$200   
 Filipe Carvalho 6 240 1$440   
 Luis e Antonio 6 240 1$440   
 Manoel Esteves 6 240 1$440   

 Antonio Carvalho 3 ½ 240   $840 13$700  
       

Trabalhadores Joao Tiranno 5 120  $600   



 Joze Guilherme 6 120 $720   
 Antonio Luis Contente 6 120 $660   

 Manuel Francisco 5 120 $600   
 Joze Reis 6 120 $720   
 Antonio Jorge 4 ½ 120 $540   
 Antonio Joze de Abreu 3 120 $360   
 Joze Antonio 2 120 $240   
 Antonio Fernandes 

Pombeiro 
 

3 ½ 
 

120 
 

$420 
  

 Joze dos Santos 
Bordallo 

 
5 

 
80 

 
$400 

  

 Francisco dos Santos 
Bordallo 

 
6 

 
70 

 
$420 

  

 Joao Alves 4 ½ 80 $360   
 Caetano dAsumssão 6 70 $420   
 Manoel da Sylva 5 ½ 80 $440   
 Gonçalo da Rocha 5 80 $400   
 Joze de Souza  5 60 $300   
 Manuel Luis 2 ½ 80 $200   
 Manuel dos Santos 2 ½ 20 $225   
 Manuel Ferreira 6 80 $480 8$505 26$355 
       
 Caetano Leal de 

aguçar de ferramentas 
   

  
 

70 
 

 Huma carrada de 
azeite 

 
 

 
40 

 
160 

  

 Huma peneira de 
cabello 

 
 

 
 

 
80 

 
240 

 
310 

      26$665 
Pode pagar vinte seis mil seiscentos sessenta e sinco 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
 
 
 
Semana que findou em 24 de Julho [fl.9-10] 

Carreiros Nomes    
Entulho da 

feira 
[envolveu um total de 57 trabalhadores, 
pagos a 25 e 30 reis a carrada] 

  
11$365 

 

Areia de entre 
pontes 

[envolveu um total de 4 trabalhadores, 
pagos a 40 reis a carrada] 

  
 1$000 

 

Areia do 
Senhor dos 

Oleiros 

 
[envolveu um total de 2 trabalhadores, 
pagos a 25  reis a carrada] 

  
 

700 

 

     
Tijolo do 

muzeo 
[envolveu um total de 16 trabalhadores, 
pagos a  40 reis a carrada] 

  
 
 

 
 
 

Da 
universidade 

portas 

[envolveu um total de 1 trabalhadores, 
pagos a 40 reis a carrada] 

  
 

1$110 

 
 

14$175 
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Pode pagar quatorze mil cento e setenta e sinco  
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
 
 
 
Semana que findou em 31 de Julho de 1773 [fl.11-12] 

 Nomes Dias Preços    
Apontador Dionizio de Morais 4 ½ 240  1$080  

       
Carpinteiros Francisco Monteiro 5 200 1$000   

 Joze Pimentel da Cruz 2 200   $400   
 Joze Anacleto 3 200   $600   
 Joaquim Pimentel 2 ½ 200   $500 2$500  
       

Pedreiros Filipe de Carvalho 3 240  $720   
 Joaquim Ferreira 3 240  $720   
 Antonio de Araujo 5 240 1$200   
 Manoel Esteves 5 240 1$200   

 Domingos luis 3 200   $600   
 Domingos Joze Luis 3 200   $600   
 Joaquim Doarte 1 200   $200   
 Luis Antonio 3 240   $720 5$960  
       

Tralhadores Manoel Francisco 5 120 $600   
 Antonio Jorge 5 120 $600   
 Joze Guilherme 4 120 $480   

 Antonio Luis Contente 5 110 $550   
 Antonio Fernandes 

Pombeiro  
 
5 

 
110 

 
$550 

  

 Joze Reis 4 120 $480   
 Joao Batista 1 120 $120 3$380  
       

Rapazes Manuel Borro 3 90 $270   
 Joze dos Santos do 

Bordalo 
 
3 

 
80 

 
$240 

  

 Francisco dos Santos 
do  Bordalo 

 
3 

 
70 

 
$210 

  

 Gonçalo da Rocha 3 80 $240   
 Manuel Pereira 3 80 $240   
 João Alves 3 80 $240   
 Joze de Souza 2 ½ 60 $150 4$970 14$510 
       

Careiro       
Cal do 
Muzeu 

Manoel Marques dos 
Reis 

 
2 

 
40 

  
080 

 

Tigolo do 
Museu 

Antonio Bernardes 
dagrela 

 
1 

 
40 

   

       
Pedra do 

Mozeu 
Manoel Luis da Lagoa 
Manoel da Costa da 

1 
 

40 
 

 
 

  



Lagoa 1 40 $120 
       
 Consertos que fes o 

Sarralheiro Alberto 
Manoel para a porta 
principal da rua hum 

ferolho com hum laute 
novo e coatro armelas 
apontadas e conserto 

da fichadura 

  
 
 
 
 
 
 

110 

   

       
 Para a porta da caza 

da [?] as armelas do 
ferolho apontadas e 

huma nova e a chave 
asertada 

  
 
 
 

100 

   

       
 Para a porta da caza 

do engenho as 
armelas do ferolho 

concertadas e 
asertadas 

  
 
 
 

100 

   

       
 Hum gato para a 

sisterna acrecentado 
  

40 
   

       
 Dois mariquais novos e 

groços hum para a 
cancella e outro para a 

porta da caza da 
chamine 

  
 
 
 

100 

   

       
 Hum afemia 

comsertada e duas 
aldravaz aguçadas 

para a ginela da Rua 
da Caza do Engenho 

  
 
 
 

30 

   

   480 200   
       
 Mais nove tigollos dos 

grandes que vierao de 
Catarina Soares para a 
fornalha da queima do 

chumbo 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

360 

   

       
       
 Huma cabaça para 

agoa da gente da obra 
 
 

 
35 

   

       
 Mais de Bacouras de      
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palma que se 
comprarão para a dita 

obra 

 
 
 

 
 

50 

 
 

925 

 
 

1$125 
     15$635  

Pode pagar quinze mil seiscentos e trinta e sinco 
[assinado] Frei Felliciano Jardim» 
 
 
[inédito] 
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DOCUMENTO 5 

Coimbra, 1773, 07.08-03.09 
Notas de Despesas com a Fábrica de Telha no mês de agosto de 1773  
AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Documentos de Despesas de Obras,  
Cx.5 - Despesas de Obras da Fabrica da Telha, 1773, duas páginas não numeradas e fls.1-
8 
 
[duas páginas não numeradas] 
«Pague-se noventa nove mil trezentos e quarenta cinco reis importancia desta folha em junta de 
[  ] de [  ] 1773 
Folha da despeza da Fabrica da  
Telha por conta da Universidade  
no mez de Agosto de 1773 

Pela importancia da feria de huma semana paga aos officiaes de 
pedreiro e carpinteiro, e os que trabalhão na preparação do barro 

como consta dos documentos a folhas 1 

5$040  

Por dita da compra de hum quintal para acomodaçoens da mesma 
fabrica como consta a folhas 1 dos referidos documentos 

30$000  

Por dita de ferrage que veyo da loge de Jozé Fernandes Viana como 
consta a folhas 1 

$960  

Por dita da feria dos trabalhadores que se ocupao na preparação do 
barro como consta a folhas 2 dos documentos  

1$750  

Por dita de condução de entulho como consta do mesmo documento 
folhas 2 

$570  

Por dita de condução de área como consta do dito documento folhas 
2 

$075  

Por dita de sete peneiras para a dita fabrica como consta do mesmo 
documento folhas 2 

$520  

Por dita de condução de pedra como consta a folhas 2 $800 4$515 
Por dita de hum pizão como consta do mesmo documento folhas 2 $800  

Por dita da feria dos officiaes e trabalhadores e gasto com huma 
diligencia para beneficio da fabrica como consta a folhas 3 

6$080  

Por dita da condução de barro como consta a folhas 4 18$400 24$480 
  64$995 
   
Pela importancia da feria paga aos officiaes, e serventes, e condução 

de cal como consta a folhas 5 dos documentos 
18$595  

Por dita da feria dos officiaes, e condução de pedra, como consta a 
folhas 6 

9$035  

Por dita de condução de pinheiros como consta a folhas 7 dos 
documentos 

4$740  

Por dita de ferrage como consta a folhas 8 1$980 15$755 
Importa esta Folha de despeza Fabrica de Telha na quantia de 

noventa e nove mil trezentos quarenta e cinco reis 
  

99$345 
Confere certa na importância acima. Contadoria em 4 de Setembro de 1773 
[assinado] Luis Joze Foucault 

 
Recebi o importe asima destas folha para pagamento della 
O recebedor  



[assinado] João Jozé Cerqueira 
 
 
 
 
Fabrica da Telha Agosto de 1773 
Fabrica da Telha Semana que findou em 10 de Agosto [fl.1 e vs.] 

 [Nomes] [Dias] [Preços]    
Pedreiros Antonio de Araujo 1  200 200  

       
Carpenteiros Jose Pimentel da Crus 1½ 200 300   

 Joaquim Pimentel 1  200 500  
        

 Oficiaes que andam no 
barreiro 

     

 Joze Guilherme 6 120 720   
 Antonio Contente 6 110 660   

 Manuel Francisco 6 120 720   
 Antonio Fernandes 

Pombeiro 
 

4 
 

110 
 

440 
  

 Joao dos Santoz 
Pimentao 

 
4 

 
120 

 
480 

  

 Antonio Jorge 3½ 120 420   
 Domingos Luis da 

Costa 
 

3 
 

120 
 

360 
  

 Jose Ferreira 3 120 360   
 Goncallo da Rocha 2 90 180 4 340 5 040 
       
 Fliciana Simoens viúva 

de Antonio da Rocha 
pela compra de hum 
quintal,  em o qual se 
fez a caza para lenha e 
fez coz fornoz 

    
 
 
 
 

30 000 

 
 
 
 
 

30 000 
      35 040 

Ferrage da 
loge de 

Joze Fernandez Viana 
que é o seguinte 

     

 100 pregos de moeda   240   
 100 dos ditos   240   
 100 dos ditos   240   
 3 Candeias de ferro  80 240 960      960 
      36 000 

Pode pagar trinta e seis mil reis. 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
 
 
 
 
 
Fabrica da Telha Semana que findou em 14 de Agosto de 1773 [fl.2 e vs.] 
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 [Nomes] [Dias] [Preços] [Soma]   
Trabalhadores 

que andam 
fazendo tizolo, 
e lidando com 
o barro para a 

telha 

Joze Guilherme 5 120 600   

 Antonio Contente 5 120 550   
 Manuel Francisco 5 120 600 1 750  

       
       

Entulho que 
veio da feira 

para entular a 
serventia dos 

carros do barro 
da telha 

Joze rodrigues de 
Salgueiro 

1  030   

 Feleciano do Reis do 
Corvo 

1  030   

 Joam Fernandes de 
Taboa 

4  120   

 Joam rodrigues de 
Taboa 

5  150   

 Manoel Pereira 5  150   
 Manuel Rodrigues .3    90    570 2 320 
       

Areia do 
Senhor dos 

Oleiros para o 
barro do tizollo 

Jose rodrigues 
Marroas 

3 25   75    075  

 [assinado] Salvador de Souza Carvalho 15 2320 
 3:Peneira de cabello  80 240   
 4: Peneiras de seda 

para peneirar o 
chumbo 

   
 

280 

 
 

    520 

 

       
Carregamento 

de pedra de 
bordallo 

4 Pedras para os 
caxorros das 
chamines dos fornos 
que tinhao 22 palmos 
a  25 o palmo 

   
 
 
 

550 

  

 2 Pedras ditas para 
os mesmoz que 
tinhao 10 palmoz a 
25 o palmo  

   
 

250 

 
 

    800 

 

 1 pizao que tem 4 
palmos e meio de 
alto  e 3 em volta 
para se pizar o vidro 

   
 
 

800 

  
 
 

    800 

 
 
 

2 195 
      4 515 



Pode pagar quatro mil quinhentos e quinze 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
 
 
 
Fabrica Semana que findou em 21 de Agosto de 1773 [fl.3] 

 [Nomes] [Dias] [Preços]    
Carpinteiros 

que andam no 
solho da casa 

dos fornos  

Joze Anacleto 6 200 1 200   

 Francisco Monteiro 6 200 1 200   
 Antonio Oliveira 6 200 1 200 3600  

       
Trabalhadores 
que andao ao 

barro da telha, 
e com o tijolo 

Joze Guilherme 3½ 120 420   

 Antonio Luis 
Contente 

4½ 120 340   

 Manuel Francisco 6 120 720 1 680 5 280 
       

 Aluguel de huma 
besta em que foy 

Joze Nunes  homem 
da vara notificar os 

juízes de varas 
concelhios para a 

condução da lenha 
para a fabrica 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 

300 

 
 
 
 
 
 

600 

  

 Apenso da mesma   200 800 6 080 
Pode pagar seis mil e oitenta 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
 
 
 
Fabrica da Telha Barro para a mesma prençipiou em10 de Agosto athe 21 do mesmo [fl.4] 

 [Nomes] [Carradas] [Preços] [Soma]   
Barro para a 

fatura da telha 
Luis das Neves 36 80 2:880   

 Joze Rodrigues 
Marroa 

21 80 1:680   

 Manuel Semois 39 80 3:120   
 Joam Carvalho 15 80 1:200   
 Antonio Joze 8 80    :640   

 Manoel Martins 16 80 1:280   
 Joam Correia 20 80 1:600   

 Manoel Joze 5 80   :400   
 Mathias Gomes 12 80   :960   
 Joze Bernardes 5 80   :400   
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 Joam Alves 12 80   :960   
 Joam Marques 12 80   :960   
 Joam Semoins 20 80 1:600   
 Manoel Rodrigues 9 80   :720 18 400  

Pode pagar dezoito mil quatrocentos 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
[assinado] Salvador de Souza Carvalho 
 
 
 
 
Fabrica da Telha Semana que findou em 28 de Agosto [fl.5] 
 [Nomes] [Dias] [Preços]    

Carpinteiros Jose Anacleto 6 200 1 200   
 Francisco Monteiro 6 200 1 200   
 Antonio de Oliveira 2 200   400 2 800  

       
Lavrantes Joze do Couto 2 200   400   

 Manuel Gomes de São 
Martinho 

 
2 

 
200 

  
  400 

  

 Joao Rodrigues 
Nugueira 

 
2 

 
200 

  
  400 

 
1 200 

 

       
Pedreiros Ignacio do Rego 4 200   800   

 Antonio de Araujo 3 200   600 1 400  
       

Serventes Joze Guilherme 3 120   360   
 Manuel Francisco 5 120   600    960  
       

Carreto de 
cal que veio 

de Museu  

Antonio Gonçalo 
Santiva 

 
 

1 

   
 

    30 

  
 

    30 

 
 
 

  Soma..  6:390 
Tijollo Andriao Simoens da 

Marmeleira por 4:680 
tijolloz o Milheiro 

 
 

2000 

  
 

9 360 

  

 Sylvestre Rodriguez 
1:672…………………. 

 
1700 

  
2 845 

  
12 205 

      18 595 
Pode pagar dezoito mil quinhentos e noventa e cinco 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
 
 
 
 
 
Fabrica da Telha Semana que findou em 04 de Setembro de 1773 [fl.6 e vs.] 

 [Nomes] Dias Preço Soma   



Crapinteiros que 
acabarão o solho 

dos fornos e 
formas da telha  

Joze Anacleto  
 
 

6 

 
 
 

200 

 
 
 

1200 

  

 Antonio Monteiro 6 200 1200 2 400  
Lavrantes que 

estiveram 
aparehando as 

lajes para a fatura 
da telha 

 
 
 
 
Jose de Couto 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

200 

 
 
 
 

400 

  

 Manuel Gomes 2 200 400   
 Joam Rodrigues 2 200 400 1 200  

       
Pedreiros para 

acabra deasentar 
as lajes adonde 
sehade fazer a 

telha 

 
 
 
 
Antonio de Arauio 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

200 

  
 
 
 

   200 

 

       
Trabalhadores 

que vam 
trabalhando na 

fabrica 

 
 
 
Manuel Francisco 

 
 
 

4 ½ 

 
 
 

120 

 
 
 

540 

  

 Joze Guilherme 6 120 720   
 Joze da a Nobra 6 120 720   
 Manuel Braboza 1   80 080 2 060 5 860 
  

[assinado] Salvador de Sousa Carvalho 
 

  
Tanoeiros Jose Pedro pelo 

feitio de duas 
tinas para 
Agoa……………a 

   
 
 

360 

 
 
 

720 

 

 O dito pelo feitio 
de um caldeirao 
para tirar agoa da 
sisterna 

    
 
 

160 

 

 Eu Aro e duas 
Aras tudo de ferro 
para o dito 
caldeirão 

    
 
 

360 

 
 
 

1 240 
   carradas   

Carreto de Lajes  
Lages para Lagiar 
a loge para fazer 

a telha 

 
 
 
Francisco Luis 

  
 
 

3 

   
 
 

1 025 

 

 Manuel Lopes  2     420     840 1 935 
      9 035 

 
Fabrica da Telha Pinheiros que vieram para os andames da mesma,  
e teve seu prencipio em 16 de Agosto athe 3 de Setembro de 1773 [fl.7] 
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 [Nomes] [Dias] [Preços]  
Nome dos carreiros 

que troxeram  os 
ditos 

Joze da Veigua 1 em 1 carrada a 200 0200 
Manuel Ferreira 2 em 2 carradas a 200 0400 
Joam da Veigua 1 em 1 carrada a 200 0200 
Francisco da Silva 1 em 1 carrada a 200 0200 

 Manoel da Costa 6 em 6 carradas a 200 1200 
 Domingos Pereira 1 em 1 carrada a 200 0200 
 Este mesmo 1 carrada de rrama a 180 0180 
 Antonio Francisco 2 em 2 carradas a 200 0400 
 Este mesmo 1 carrada de rama a 180 0180 
 Hum carro da casa 1 em  1 carrada   
 Antonio Fernandes 2 em 2 carradas a 200 0400 
 O mesmo 1 carrada de rama a 180 0180 
 Francisco Semoim 3 em 3 carradas a 200 0600 
 Manoel Fernandes 2 em 2 carradas a 200 0400 

Os Pinheiros sam 
20 que vieram mas 

dois vieram em dois 
carros, he a rezam 
porque fas a soma 

de vinte e duas 
carradas, por serem 

estes mais grosos 
doque os mais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Importa a soma em fronte 

 4 740 
 
 
 
 
 
 
 

9 035 
 [assinado] Salvador de Sousa Carvalho 13 775 

 
Fabrica da Telha 
Da loga de Joze Fernandes Vianna [ fl.8] 
Agosto 12 1773 

1 coarto de manicórdio para cortar o barro para a telha      80 
1 serra de mão      80 

1 eixo [sic]     360 
3 candeias de ferro grandes a 160     480 

   1000 
Mais 6 arcoz de ferro para 2 tinas com agoa a 150     900 

Mais 25 pregos para os cravar       80 
Soma a folhas 2   1980 

 13 775 
 15 755 

Pode pagar quinze mil setecentos sincoenta e sinco 
[assinado] Frei Felliciano Jardim» 
 [inédito] 
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DOCUMENTO 6 

Coimbra, 1773, 11.09-09.10 
Notas de Despesas com a Fábrica de Telha no mês de Setembro de 1773  
AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Documentos de Despesas de Obras,  
Cx.5 - Despesas de Obras da Fabrica da Telha, 1773, duas páginas não numeradas e fls.1-
9 
 
[duas páginas não numeradas] 
«Paguem-se outenta cinco mil quinhentos setenta reis desta folha. Em Junta 29 de Novembro de 
1773 
Folha da Despesa com as obras  
na Fabrica da Telha no mez de Setembro  
de 1773  

Setembro 11. Pela importância de feria paga a os officiaes e serventes como consta 
do documento a f. 1 vº  

 
3$860 

Dito 18. Por dita como…….….a f 3……………………… 11$160 
Dito 25. Por dita como……………a f 6……………………… 20$000 

              Outubro 2.Por dita como……a f 7……………………… 8$330 
Dito 9. Por dita com………a f 8,e 9………………….. 42$220 

R.. 85$570 
Importa a presente folha oitenta cinco mil quinhentos e setenta reis   

Confere certa na importância acima. Contadoria 
20 de Outubro de 1773 
[assinado] Luis Joze Foucault 
Recebi o importe desta folha para pagamento della 
O recebedor 
[assinado] José Cerqueira 
 
 
 
Setembro 1773// 
Fabrica da Telha Semana que findou em 11 de Setembro de 1773 [fl.1] 

 [Nomes] [Dias] [Preços]    
Crapinteiros Joze Anacleto 2 200 400   

 Antonio Monteiro 1 200 200 600  
       

Lavrantes que 
acabaram as lajes 

Joaquim 
Francisco 

 
1 

 
200 

 
200 

  

 Costodio 
Rodrigues 

1 200 200   

 Joze de Couto 1 200 200 600  
       

Trabalhadores 
que andaram 

dando serventia 
ao preciso da 

fabrica 

 
 
 
 
Jose Guilherme 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 

120 

 
 
 
 

600 

  

 Jose da Nobra 3 ½ 120 420   
 Manuel Francisco 5 120 600   



 Caetano Ferreira 4 120 480   
 Joam Baptista 4 120 480 2 580 3 780 
       

Carradas de 
taboas para por a 

telha 

 
 
Joaquim Gomes 

Carradas 
1 

   
 

   040 

 

 Antonio Lourenço 1      040    080 
[assinado] Salvador de Sousa Cravalho 
Pode pagar três mil  oitocentos sessenta 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
 
 
 
Fabrica da Telha Semana que prencipiou em 18 de Setembro [fl.2] 

 [Nomes] Dias Preço Soma    
Carpinteiro que 

anda fazendo 
huma porta e i 

jenela e i banca 

 
 
 
Joze Anacleto 

 
 
 

6 

 
 
 

200 

 
 
 

 
 
 

1200 

  

        
Pedreiros que 

andavam 
acabando de 

assentar as lajes 
e fazer hum 

bocado de muro 
que cahio coando 

vieram os 
pinheiros para o 

pateo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joaquim Alves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

540 

   

 Manuel da Silva 3 180 540    
 Antonio de Araujo 2 200 400 1 480   

        
Trabalhadores 
que lhe deram 
serventia aos 

mesmos e 
andavam com os 
pinheiros a polos 

em seu lugar 

 
 
 
 
 
Joze da Nobra 

 
 
 
 
 

2 ½ 

 
 
 
 
 

a 120 

 
 
 
 
 

300 

   

 Joze Guilherme 4 a 120 480    
 Manoel Francisco 3 a 120 360 1 140   
 Soma 

 
[assinado] Salvador de Sousa Cravalho 

3 820  

    
Cabouqueiros Francisco de Oliveira para 194 palmos de lages para 

lagear a loge aonde se faz a telha 
 

1 940 
 

 5760 
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Fabrica da Telha Semana em que se principiou a factura da telha em 23 de Setembro [fl.3] 
que consta dos trabalhadores para amassar o barro, e de ofeçiais para o fazer e lidar com o mais 

 [Nomes] Dias Preço Soma   
     5760  

Oficiais da dita 
fatura 

 
Mathias da Costa 

 
3 

 
a  200 

 
600 

  

 Bernardo 2 a  200 400 1 000  
       

trabalhadores  
Caetano Ferreira 

 
6 

 
160 

 
960 

  

 Joam Baptista 6 160 960   
 Manuel França 5 ½ 160 880   
 Manuel Francisco 3 160 480   
 Antonio Joze 4 140 560   
 Joze Guilherme 2 140 280   
 Joze da Nobra 2 140 280   
                   Soma    4 400 11 160 

Pode pagar onze mil cento sessenta 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
[assinado] Salvador de Sousa Cravalho    
 
 
 
Fabrica da Telha Semana que findou em 25 de Setembro de 1773 [fls.4-4v] 

 [Nomes] [Dias] [Preços] [Soma]   
Crapinteiro que 

fez a porta para a 
caza do barro, e 

esta fazendo uma 
janela e hum 

empoladoiro para 
andar no sobrado 

em que se hade 
fazer telha de 

enverno 

Joze Anacleto 4 ½ 200 900   

       
Pedreiro que 

andou assentando 
os tizolos das 

bocas dos fornos, 
e fazendo a 

ramatacam da 
porta que se 

meteu na caza do 
barro 

Antonio de Araujo 1 200 200   

    Soma 1100  
[assinado] Salvador de Sousa 
 
 



 
Fabrica da Telha Semana que findou em 25 de Setembro de 1773 [fls.5-5v] 

 [Nomes] Dias Preços Somas  
Ofeciais de  Mathias da Costa 6 200 1 200  

Fazer a telha Bernardo Ferreira 5 200 1 000  
 Dionizio Joze 1 ½ 200   300  

 Aires Pereira 4 180 0720  
    Soma  3 220 
      

Trabalhadores da 
fatura da telha 

 
Joze Novo 

 
3 

 
120 

 
360 

 

 Joze Guilherme 5 140 700  
 Joze da Nobra 5 ½ 140 770  
 Antonio Joze 2 140 280  
 Manoel Francisco 6 160 960  
 Manoel Franca 5 160 800  
 Joam Baptista 6 160 960  
 Caetano Ferreira 6 160 960  
    Soma..  5 790 
      

De dois alqueires 
de azeite para se 

fazer seram na 
fatura da telha 

esta na caza do 
ponto da fabrica 

 
 
 
 
Cada Alqueire custou 

   
 
 
 

900 
900 

 
 
 
 
 

      1 800 
     10 810 
 Soma a lauda emfronte  1100 
     11 910 

 
 
 
Rol da ferraze que fez Alberto Manoel sarralheiro desta cidade para esta fabrica da telha, no mês 
de Setembro de 1773 [fl.6] 

Aguços de pilois para os canteiros lavrarem as lajes para a telha e para se 
amassar o barro, sam 60 

 
0300 

Huma picadoira caldiada para os mesmos 0050 
Huma chave consertada para a caza adonde esta a areia do mar 0030 

Huma fixadura e chave consertada para a caza do ponto 0100 
Duas femias consertadas para a jenella do barreiro 0020 

Dua emxadas consertadas para se trabalhar no barro 0150 
Hum rodo que se fez de huma emchada da caza para se trabalhar no barreiro  0240 

Huma rapadoira de ferro para alimpar o barro das lajes 0080 
Huma faca de alimpar as grades da telha 0100 

Huma aldraba para huma jenella do barreiro 0100 
Huma fixadura e chave comsertada para a casa adonde se escolhe os barros 0120 

Huma colher de queimar o xunbo para se fazer o vidro 1050 
Hum malho de ferro para pizar o vidro para a telha 1350 
Hum forcado grande para cozer os fornos grandes 0800 
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Hum mais pequeno, para cozer o forno pequeno 0600 
Hum ferro grande de cortar o barro 0300 
Hum mais pequeno para o mesmo 0200 

Coatro grades de ferro, todas higuoais para se fazer a telha 2500 
Soma pagouçe  8 090 

Soma a lauda emfronte 11 910 
 20 000 

Pode pagar vinte mil reis 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
[assinado] Salvador de Souza 
 
 
 
 
Fabrica da Telha Semana que findou em 02 de Outubro de 1773 [fl.7] 
 [Nomes] [Dias] [Preços]   
Ofeciais de fazer 
a telha 

Mathias da Costa 5 a 200 1 000  

 Brenardo Ferreira 2 ½ a 200 0 500  
 Dionizio Joze 2 a 200 0400  
 Aires Pereira 5 a 180 0900  
      
Crapinteiro Joze Anacleto 4 ½ a 200 0900  
     3 700 
      
Trabalhadores de 
dar serventia a 
fatura da telha e 
amassar os 
barros 

Caetano Ferreira 3 a 160 0480  

 Manoel França 5 a 160 0800  
 Joam Baptista 5 a 160 0800  
 Manoel Francisco 5 a 140 0700  
 Joze da Nobra 5 a 160 0800  
 Joze Guilherme 5 a140 0700  
 Antonio Joze 2 ½ a140 0350  
     4 630 
  Soma 8 330 

Pode pagar oito mil trezentos e trinta 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
[assinado] Salvador de Souza 
 
 
 
 
Fabrica da Telha Semana que findou em 09 de Outubro de 1773 [fl.8] 

 [Nomes] [Dias] [Preços]   
Ofeciais de 

fazer a telha 
Mathias da Costa 6 a 200 1 200  

 Aires Pereira 5 a 180 0 900  



 Bernardo Ferreira 4 a 200 0 800  
     2 900 

Trabalhadores Caetano Ferreira 6 a 160 0960  
 Manoel França 3 ½ a 160 0560  
 Joam Baptista 6 a 160 0960  
 Manuel Francisco 6 a 150 0900  
 Jose Guilherme 6 a 150 0900  
 Manoel de Matos 2 a 120 0240  
 Joze da Nobra 2 a 160 0320  
     4 840 
 2 Almeigenas [?] para vidrar 2 800  1 600 
     9 340 

Pode pagar nove mil trezentos quarenta 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
[assinado] Salvador de Souza 
 
 
 
 
Fabrica da Telha 
De Adeministrar a dita fabrica e da factura da mesma que teve seu principio em 17 de Maio de 
1773 de que se me paguao Domingos e dia [sic] santos, a preco cada hum dia 240 rs. [fl.9]  
 [Dias] [Preços]   
Nomes de Maio 15 a 240 3 600  
Nomes de Junho 30 a 240 7 200  
Nomes de Julho 31 a 240 7 440  
Nomes de Agosto 31 a 240 7 440  
Nomes de Setembro 30 a 240 7 200  
    32 880 

Pode pagar trinta dois mil oitocentos oitenta 
[assinado] Frei Felleciano Jardim 
[assinado] Salvador de Souza Cravalho» 
 
 
 [inédito] 
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DOCUMENTO 7 

Coimbra, 1773, 04.09-24.12 
Notas de Despesas com a Fábrica de Telha entre setembro e dezembro de 1773  
AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Documentos de Despesas de Obras,  
Cx.5 - Despesas de Obras da Fabrica da Telha, 1773, Papéis soltos, folhas não numeradas 
 
«Fabrica da Telha – 1773 – Documentos de Obras, N.º16,  
Lançados no Livro 1.º desde fl25 até fl.26 
Fabrica da Telha Semana que findou em 04 de Setembro de 1773 [frente] 

 [Nomes] [Dias] [Preços] [Soma]  
Ofecial de carpinteiro 
para fazer huma arca 

e dois meios 
alqueires 

 
 
 
Luis Pinheiro 

 
 
 
2 

 
 
 

a 200 

 
 
 

0400 

 
 
 

   400 
      

Ofeciais de vidrar e 
emfornar os fornos 

 
Manuel de Santiaguo 

 
6 

 
a 200 

 
1 200 

 

 Bernardo Ferreira 6 a 180 2 080  
 Aires Pereira 6 a 180 2080  

      3 360 
  telha o sento soma  

Ofeciais que fazem a 
telha por sua conta 

 
Matias da Costa fez 

 
900 

 
a 60 

 
540 

 

 Jose da Nobra fez 750 a 60 450  0 990 
      

Trabalhadores que 
dam aviamento 

 
Guilherme 

 
6 

 
150 

 
900 

 

 Caetano 6 140 140  
 Joam Batista  6 140 140  
 Manuel Francisco 6 150 900  
 Joze Pereira 6 150 900  
 Antonio da Silva 6 150 900  
 Joze Gomes 6 150 900  
 Costodio 6 150 900  
 Joaquim 6 080 480  7 560 
     12 310 

Segue 
[assinado] Salvador de Sousa Cravalho 
 
Fabrica da Telha Mês que findou em 04 de Setembro de 1773 [verso] 
 [Nomes] Dias Preço Soma  
 Soma a lauda antecede 12 310  

Dias do 
adeministrador da 

fabrica 

 
 
Salvador de Sousa Cravalho 

 
 

30 

 
 

a 240 

  
  

7 200 

 
 

19 510 
Pode paga dezanove mil quinhentos e dez 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
[assinado] Salvador de Sousa Cravalho 



 
 
 
Fabrica da Telha Semana que findou em 11 de Setembro de 1773 [frente e verso] 

 [Nomes] Dias Preços Soma  
Oficiais de vidrar 

e emfornar 
 
Aires Pereira 

 
5 

 
180 

 
0900 

 

 Manuel de Santiguoa 5 200 1000  
 Bernardo Ferreira 5 180 0900  

 Dionizio Joze 5 200 1000 3 800 
      

Oficial que faz a 
telha e canudo 
por sua conta 

 
 
Joze da Nobra fez 

Canudos 
 

500 

o sento 
 

a 60 

Soma 
 

300 

 

 fez de telha 300 a 70 210     510 
      

Trabalhadores de 
dar aviamento 

 
Manuel Francisco 

Dias 
5 

 
a 150 

 
750 

 

 Caetano Ferreira 5 a150 750  
 Joam Batista 5 a 150 750  
 Joze Pereira 5 a 150 750  
 Antonio da Silva 5 a 150 750  
 Costodio 5 a 150 750  
 Joaquim 5 a  80 400 4 900 
     9 210 
 [assinado] Salvador de Sousa Cravalho  
   

Caetano Lial pelo pezo que fez para esta o aratel 
que sam 7 arates e três coartos 

 
a  100 

 
775 

 

    
Manuel de Brito por huas conchas para as 

balancas 
  

300 
 

1 075 
   10 285 

Pode pagar dez mil duzentos oitenta e sinco 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
[assinado] Salvador de Sousa 
 
 
 
Fabrica da Telha Semana que findou em 18 de Setembro de 1773 [frente] 

 [Nomes] [Dias] [Preços] [Soma]  
Ofeciais de vidrar 

e emfornar e 
cozer 

 
 
Aires Pereira 

 
 

6 

 
 

180 

 
 

1 080 

 

 Manoel de Santiaguoa 6 200 1 200  
 Bernardo Ferreira 6 200 1 200  

 Dionizio 6 200 1 200 4 680 
      

Ofeciais de fazer 
telha por sua 

 
 

 
Canudo 

 
a 60 o 
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conta Joze da Nobra 950 sento 0570 570 

      
Trabalhadores Guilherme 6 150 0900  

 Caetano 6 150 0900  
 Manoel Francisco 3 120 0360  
 Joam Baptista 6 150 0900  
 Joze Pereira 6 150 0900  
 Antonio da Silva 6 150 0900  
 Costodio 6 150 0900  
 Joaquim 6 080 0480 6 240 
 Coatro pedras que vieram de Sabogua, 

que as trose Joze Rodrigues a 400 
cada huma 

  
 

1 600 

 
 

1 600 
     

Ofecial de 
pedreiro para 
gornercer os 

fornos de barro 

 
 
 
Joam  Vincente 

 
 
 
6 

 
 
 

200 

 
 
 

1 200 

 
 
 

1 200 
      
 Sinza que se foi bascar a 

caza de Sabastiana Maria 
 
 

50 
alqueires 

 
 

a 20 

 
 

1 000 

 
 

1 000 

     15 270 
Pode pagar quinze mil duzentos e noventa 
[assinado] Frei Felleciano Jardim 
[assinado] Salvador de Sousa Cravalho 
 
 
 
Fabrica da Telha Semana que findou em 24 de Setembro de 1773 [frente e verso] 

 [Nomes] Dias Preços Soma  
Operarios de 

vidrar e emfornar 
e cozer 

 
 
Aires Pereira 

 
 
4 

 
 

180 

 
 

720 

 

 Manoel de Santiaguo 4 200 800  
 Bernardo 4 200 800  

 Dionizio 4 200 800  
     3 120 
 

Oficial da telha 
 
Joze da Nobra fez 

Sento 
600 

o sento 
a 600 

 
360 

 
   360 

      
Trabalhadores Guilherme 4 150 600  

 Caetano 4 150 600  
 Joam 4 150 600  
 Joze Pereira 4 150 600  
 Antonio da Silva 4 150 600  
 Costodio 4 150 600  
 Francisco Joze 4 150 600  



 Manoel Dias 4 150 600  
 Joaquim 4 080 320 5120 
      
  Alqueires    

Dois moios e 5 alqueires de sal 
a saber 

mais 

33 
 

92 

a 20 o 
alqueire 

a 25  

  660 
 

2300 

 
 

  2 960 
Huma trempe que fez Caetano Lial  

que pezou 6 arrates e meio a 
feito com ferro da caza 

 
 

40 

 
 

o arratel 

 
  

 260 

 

         260 
     11 820 

[assinado] Salvador de Sousa Carvalho 
 
 
 
Fabrica da Telha Semana que findou em 16 de Outubro de 1773 [frente e verso] 

 [Nomes] Dias Preços Soma  
Ofeciais que 
fazem telha 

 
Bernardo Ferreira 

 
½ 

 
200 

 
0 100 

 

 Mathias da Costa 6 200 1 200  
 Dionizio Joze 2 200 0 400  

 Aires Pereira 6 200 1 200  
 Joze Marques 1 200 0 200 3 100 

      
Trabalhadores de 

porparar [sic] o 
barro para a 

mesma 

 
 
 
Manoel França 

 
 
 

3 ½ 

 
 
 

a 160 

 
 
 

0560 

 

 Joam Baptista 6 a 160 0960  
 Joze da Nobra 5 ½ a 160 0880  
 Caetano Ferreira 4 a 160 0640  
 Joze Guilherme 6 a 150 0900  
 Manuel Francisco 5 a 150 0750  
 Antonio Joze 4 a 140 0560  
 Manoel de Matos 4 a 120 0480 5 730 
     8 830 

[assinado] Salvador de Sousa 
 

Carradas de barro 
branco 

 
Luis das Nevez 

 
4 

 
130 

  
5 720 

     14550 
 
 
 
Fabrica da Telha Semana que findou em 23 de Outubro de 1773 [frente] 

 [Nomes] Dias Preços Soma  
Ofeciais da telha Mathias da Costa 6 a 200 1 200  

 Aires Pereira 6 a 200 1 200  
 Joze Marques 1 a 200 0 200  
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Carpinteiro que 
andou fazendo 

gurades e formas 

 
 
Luis Pinheiro 

 
 
4 

 
 

a 200 

 
 

0 800 

 
  

3 400 
      

Trabalhadores Manoel França 6 a 160 960  
 Joam Baptista 6 a 160 960  

 Joze da Nobra 6 a 160 960  
 Caetano Ferreira 6 a 160 960  
 Guilherme Joze 6 a 160 960  
 Manoel Francisco 6 a 150 900  
 Antonio da Silva 6 a 150 900  
 Joze Pereira 1 a 150 150  
 Antonio Joze 6 a 140 840  7 590 
     10 990 

[assinado] Salvador de Sousa Cravalho 
 
 
Fabrica da Telha Semana que findou em 06 de Novembro de 1773 [frente] 

 [Nomes] Dias Preços Soma  
Ofeciais Aires Pereira 5 180   900  

 Matias da Costa 5 180   900  
 Joze Marques 5 200 1000  

 Bernardo 3 200   600  
 Antonio Lopes 4 200   800   4 200 

      
Trabalhadores Joam Batista 4 ½ 150 675  

 Manoel Francisco 4 ½ 150 675  
 Caetano 5 150 750  
 Joze Pereira 5 150 750  
 Joze da Nobra 4 ½ 160 720  
 Antonio da Silva 5 160 800  
 Joze Guilerme 5 160 800  
 Antonio Semoins 5 140 700  

 Joam Nunes 5 120 600  
 Joaquim 5 080 400   6 870 
     11 070 

Pode pagar onze mil e setenta 
[assinado] Frei Felleciano Jardim 
[assinado] Salvador de Souza Cravalho 
 
 
Semana que findou em 13 de Novembro de 1773 [frente] 

 [Nomes] Dias Preços Soma  
Ofeciais da telha Antonio Lopes 5 200 1 000  

 Bernardo Ferreira 5 200 1 000  
 Joze Marques 5 200 1 000  

 Mathias da Costa 5 180 0900  
 Aires Pereira 5 180 0900  4 800 

      
Trabalhadores Antonio Joze 3 a 120 0360  



 Guilherme 6 160 0960  
 Joam Nunes 1 120 0120  
 Caetano 5 ½ 140 0770  
 Antonio da Silva 6 160 0960  
 Joze Pereira 6 140 0840  
 Manoel Francisco 5 ½ 140 0770  
 Joze da Nobra 5 150 0750  
 Joam Baptista 2 140 0280  
 Custodio 1 130 0130  
 Antonio Semoins 3 120 0360  
 Joaquim 5 ½ 80 440   6 740 
     11 540 

Pode pagar onze mil quinhentos e quarenta 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
[assinado] Salvador de Souza 
 
 
Fabrica da Telha Semana que findou em 20 de Novembro de 1773 [frente] 

 [Nomes] Dias Preços Soma  
Ofeciais da 

mesma 
 
Mathias da Costa 

 
6 

 
a 180 

 
1 080 

 

 Aires Pereira 6 a 180 1 080  
 Joze marques 6 a 200 1 200  

 Bernardo 6 a 180 1 080  
 Joze Guomes 6 a 200 1 200  

 Antonio Gomes Pinheiro  
4 

 
a 200 

 
0 800 

 
  6 440 

      
Trabalhadores Antonio Joze 1 a 100 0100  

 Guilherme 6 a 150 0900  
 Caetano 6 a 140 0840  
 Joam Baptista 2 a 140 0280  
 Antonio da Silva 6 a 160 0960  
 Jose Pereira 6 a 150 0900  
 Manoel Francisco 6 a 150 0900  
 Joze da Nobra 6 a 150 0900  
 Joaquim 6 a   80 0480   6 260 
     12 700 

Pode pagar doze mil setecentos 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
[assinado] Salvador de Sousa Cravalho 
 
 
 
Fabrica da Telha Semana que findou em 27 de Novembro de 1773 [frente] 

 [Nomes] Dias Preços Soma  
Oficiais de vidrar 
emfornar e cozer 

 
Aires Pereira 

 
6 

 
a  180 

 
1 080 

 

 Bernardo Ferreira 6 a  180 1 080  
 Manoel de Santiaguoa 6 a  180 1 080 3 240 
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Oficial de pedreiro 
que andou 

fazendo huma 
xemine na 

fornalha do 
xumbo, e 

metendo huns 
paos para 
andames  

 
 
 
 
 
 
 
 
Joam Vicente 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
a  200 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 200 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 200 
      

Ofeciais que 
fazem a telha por 
cua conta a preço 
cada sento de 60 

reis 

 
 
 
 
Mathias da Costa fez 

 
 
 

Telha 
1025 

 
 
 
a 60 reis o 
sento 

 
 
 
 

615 

 

 Joze da Nobra fez 1050 a   60 630 1 245 
      

Trabalhadores 
dos barros 

 
Guilerme [sic] 

 
1 

 
a 150 

 
150 

 

 Caetano 6 a 140 840  
 Antonio da Silva 6 a  160 960  
 Joze Pereira 6 a 150 900  
 Manuel francisco 6 a 150 900  
 Joam 6 a 140 840  
 Joaquim 6 a 150 480   5 070 
      

Dois peneiros de seda para coar o xumbo 
custaram 

   
400 

 

Hum alqueire de azeite   820  
Três alguidares grandes   240  

Hum pote e dois alguidares pequenos   170   1 630 
     12 385 

Pode pagar doze mil trezentos oitenta sinco 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
[assinado] Salvador de Souza Cravalho 
 
 
 
Rol da obra que fez Alberto Manoel Sarralheiro desta cidade para esta fabrica, em 29 de 
Novembro athe 24 de Dezembro de 1773 [frente] 

Soma a Lauda em fronte    11820 
  [o arratel]   

Huma guarganta de ferro para huma roda de 
fazer loussa pezou  

 
6 arates 

 
a  100 

 
0600 

 

Huma fixadura para para a porta adonde se 
derrete o xumbo 

   
0360 

 

Hum piam e mancal de ferro para a roda de 
lousa pezou 

 
1 aratel 

  
0100 

 

Hum ferro para se por a telha coando se vidra 
pezou 

2 arates  0200  



Hum barço de ferro para a balança   0600  
Huma forquilha de ferro para coando sederrete 

o xumbo, meter lenha pezou 
 

2 arates 
  

0200 
 

Hum espeto de ferro de tirar as amostras aos 
fornos grandes coando se coze pezou 

4 ½ 
arates 

  
0450 

 

Huma arguola de ferro para segurar as prensas 
do forno pequeno pezou 

2 ½ 
arates 

  
0250 

 

Tres facas de ferro calcadas de asso    0300  
Mais de calçar huma   0050  

Mais duas escaporas de ferro para seporem os 
forcados e mais ferramenta pezou 

 
2 arates 

  
0200 

 

Mais 4 guardes que consertou o alarguo, de 
fazer a telha e canudo 

   
0960 

 
 4 270 

    16 090 
Pode pagar dezasseis mil e noventa 
[assinado] Frei Feliciano Jardim 
[assinado] Salvador de Souza Cravalho» 
 
 
[inédito] 
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DOCUMENTO 8 

Coimbra, 1773, 23.08-04.09 
Notas de Despesas com o fornecimento de carqueija para a Fábrica de Telha entre agosto 
e setembro de 1773  
AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Documentos de Despesas de Obras,  
Cx.5 - Despesas de Obras da Fabrica da Telha, 1773, Papéis soltos, folhas não numeradas 
 
«Fabrica da Telha Carqueija que tem vindo do dia 23 de Agosto athe 31 do mesmo  
[frente e verso] 

  Coantia fexes precos soma  
      18 661 
 Conselho de 

Blasfemia 
     

Em 23 de Agosto Manuel Francisco 35 1 a  4 Reis 140  
No mesmo dia Antonio Rodrigues 107 1 a  4 Reis 428 568 

       
 Conselho de Botam      

Em 25 de Agosto Joam Pedro 110 1 a  4 Reis 440  
Em 28 do mesmo Joam Pedro 75 1 a  4 Reis 300  

 Joam Pedro 88 1 a  4 Reis 352 1 092 
       
 Conselho de S. Paulo      

Em 26 de Agosto Joaquim Francisco 100 1 a  4 Reis 400  
       
 Conselho de Monte 

Redondo 
     

Em 28 de Agosto Joze Semoins 105 1 a  4 Reis 420 820 
       
 Conselho de 

Lourovam 
     

Em 28 de Agosto Antonio Francisco 80 1 a  4 Reis 320  
Em o mesmo dia Joze Semoins 110 1 a  4 Reis 440  

Em 29 do mesmo Joze Francisco 85 1 a  4 Reis 340  
Em o mesmo Antonio Semoins 110 1 a  4 Reis 440  

Em 31 do mesmo Manuel Rodrigues 130 1 a  4 Reis 520  
Em o mesmo Bernardo Francisco 100 1 a  4 Reis 400  
Em o mesmo Antonio Semoins 110 1 a  4 Reis 440 2 900 

[assinado] Salvador de Sousa Cravalho    
 

 Soma a lauda antecedente   24 041 
       

Pode pagar vinte quatro mil quarenta hum 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
 
 
 
 
 



 
 
Fabrica da Telha Carqueija que tem vindo do dia 1 de Setembro athe 4 do mesmo  
[frente e verso] 

 Conselho de 
Lourovam 

Coantia fexes precos soma  

Em 1 de Setembro Joze luis Solteiro 110 1 a 4 Reis 440  
Em 1 do mesmo Joze Semoins 120 1 a 4 Reis 480  
Em 3 do mesmo Joam Rodrigues 150 1 a 4 Reis 600  
Em 3 do mesmo Joze Gomes 125 1 a 4 Reis 500  
Em 3 do mesmo Joze Rodrigues 110 1 a 4 Reis 440  
Em 3 do mesmo Joam Rodrigues 135 1 a 4 Reis 540  
Em 3 do mesmo Manuel Rodrigues 130 1 a 4 Reis 520  3 520 

       
 Conselho de 

Blasfemia 
     

Em 4 de Setembro Antonio Rodrigues 97 1 a 3 Reis 291  
Em 4 do mesmo Bernardo de Oliveira 100 1 a 3 Reis 300     591 

 Soma a lauda emfronte  14 550 
  [assinado] Salvador de Souza Cravalho   
      18 661 

 
 
 
Fabrica da Telha Comsseilho de Val de Canas  
Carqueija que tem vindo para a mesma prençipiou em 27 de Agosto athe 4 de Setembro de 1773 
[frente] 

  Coantia fexes precos soma 10 990 
Em 27 de Agosto Antonio Joze dos 

Paleiros 
436  a 4 Reis 1 744  

Em 28 do mesmo Manuel Francisco 
solteiro 

205  a 4 Reis 0 820  

Em 28 do mesmo Estevam Francisco 200  a 3 ½ 0700  
Em 30 do mesmo Manuel Francisco 275  a 3 Reis 0825  

 de carreto da mesma    0095  
Em 31 do mesmo Pedro Semoins 605  a 4 Reis 2420  

 De metade do carreto 
da mesma 

   0090  

Em 31 do mesmo Manoel Vieira 95  a 3 Reis 0285  
Em 31 do mesmo Mathias Francisco e 

seu filho 
240  a 3 ½ 0840  

Em 2 de Setembro Joze Martins 352  a 4 Reis 1408  
Em 2 de Setembro Antonio Francisco 116  a 3 Reis 0348  
Em 3 de Setembro Antonio Joze 421  a 4 Reis 1684  
Em 4 de Setembro Joze Martins 610  a 4 Reis 2440  
Em 4 de Setembro Brenardo Francisco 283  a 3 Reis 0849  

 Conta dos fexes 3 838  Soma 14 548 14 548 
       
 Conselho de 

Penacova 
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  Contia fexes preço soma  
Em 27 de Agosto Manoel Pereira 525  a 4 Reis 2100  

 De carreto da mesma    0150  
Em 28 de Agosto Joze Ferreira 515  a 4 Reis 2060  

 De carreto da mesma    0150  
Em 30 de Agosto Luis Francisco 467  a 4 Reis 1868  

 de carreto    0140  
Em 29 de Agosto Antonio Francisco 260   1040  

  1767   7508  
Em 4 de Setembro 

mais 
 
Antonio Ferreira 

 
665 

  
a 4 Reis 

 
2660 

 

 Conta dos feixes 2432  Soma 10168 10168 
 [assinado] Salvador de Sousa   35700 

 
 
 
«Comselho de Lourovam - Carqueija que tem vindo para a mesma em 4 de Setembro de 1773 
[frente] 

  Coantia preco o fexe soma 35 106 
Em 4 de Setembro Manoel Semoins 105 a 4 Reis  420  
Em 4 de Setembro Joze da Silva 120 a 3 Reis  360  

Em 4 Joam Rodrigues 120 a 3 Reis  360  
Em 4 Joam rodrigues 185 a 4 Reis  740  
Em 4 Antonio Semoins 100 a 3 Reis  300  
Em 4 Manoel Francisco o 

Remelado  
 

090 
 

a 3 Reis 
  

270 
 

Em 4 Manuel Francisco 110 a 4 Reis  440  
Em 4 Joze de Almeida 115 a 4 Reis  460  
Em 4 Joam Deniz Damata 160 a 3 Reis  480  
Em 4 Manuel Rodrigues 

Soldado 
 

135 
 

a 4 Reis 
  

540 
 

Em 4 do mesmo Joam da Costa 125 a 3 Reis  375  
Em 4 do mesmo Joze Luis 105 a 4 Reis  420  

 Conta dos fexes 1470   5 165 5165 
      40 871 

Pode pagar quarenta mil oitocentos setenta e hum 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
[assinado] Salvador de Sousa» 
 
 
[inédito] 
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DOCUMENTO 9 

Coimbra, 1774, 02.01 
Notas de Despesas com a Fábrica de Telha em ínicios de janeiro de 1774  
AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Documentos de Despesas de Obras,  
Cx.5 - Despesas de Obras da Fabrica da Telha, 1773, Papel solto, folha não numerada 
 
«Semana que findou em 2 de Janeiro de 1774 

 [Nomes] Dias Preços Soma  
Dias do adeministrador Salvador de Souza 

Carvalho 
32 240 7440 7 $440 

Ofeciais de cozer e dar 
aviamento aos fornos 

 
Aires Pereira 

 
4 

 
200 

      
      0800 

 

 Bernardo Ferreira 4 200 0800  
 Francisco 4 200 0800  
 Dionizio 4 200 0800  
 Joam Nunes 4 200 0800     4$000 

      
Ofecial que emforna os 

fornos e vidra a telha para 
os mesmos, por sua conta 

Manoel  de 
Santiaguoa 
Em preco cada hum 
frono 

   
 
 

1650 

 
 
 

1$650 
      

Trabalhador,  que toma 
conta na fabrica 

 
Guilerme Joze 

 
4 

 
160 

 
0640 

 

 Joaquim 4 80 0320 0$960 
      

Ofecial de pedreiro para 
consertar os fornos 

 
Antonio de Arauio 

 
4½ 

 
200 

 
0900 

 
0$900 

      
Carquejia que se compro, 

em 30 dezembro 
 fexes 

1200 
o fexe 

a 4 Reis 
 

4800 
 

4$800 
     19$750 

Pode pagar dezanove mil setecentos cincoenta 
[assinado] Frei Felliciano Jardim 
[assinado] Salvador de Sousa Cravalho» 
 
[inédito] 
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DOCUMENTO 10 

Coimbra, 1774, 11.06 
Nota de Despesa com a Fábrica de Telha a propósito das obras de reparação da mesma  
AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Documentos de Despesas de Obras,  
Cx.5 - Despesas gerais com obras 1773-1777 - Documentos de Despesas Diversas, 
incluindo obras (Laboratório Químico, Jardim Botânico, Fábrica da Telha, obras em 
diversas casas da universidade) 1774-1776 (documentos avulsos), fl.3 
 
«Fabrica // Despeza do conçerto das cazas por conta do senhorio, n.1 n.º3 
 Por conta do senhorio das casas Semana que findou em 11 de Junho de 1774 
  dias preço soma   
Ofeciais de 
carpinteiro 
que andam 
no solho 
das casas 

Luis Pinheiro 6 200 1200   
Manoel Ferreira 6 200 1200 
Joze Simoins 5 200 1000 
Thomas Marques 3 1/2 200 700 
Antonio Rodrigues da Eira 3 1/2 200 700   
Antonio de Azevedo 3 1/2 200 700   
António Rodrigues 2 200 400   

     5$900  
Sarradores 
que andam 
a sarrar a 
madeira 
para o dito 
solho 

Antonio Francisco 6 240 1440   
Alexandre Nunes 6 240 1440   
Alexandre Cardozo 6 240 1440   
Manoel Cardozo 6 240 1440   
    5$760  

      11$660 
Pode pagar onze mil seiscentos e sessenta 
[assinado] Feliciano Pereira Jardim 
[assinado] Salvador de Souza Carvalho» 
 
 
[inédito] 
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DOCUMENTO 11 

Coimbra, 1774, 15.01-12.11 
Notas de despesa com as obras da Universidade 
Lanços relativos a obras de azulejaria no Livro 2.º.  
AUC, Fundo da Universidade de Coimbra, Livro de obras, Livro 2.º, fls.8,16,145v,156v, 
171,178v  
 
[Livro de obras, Livro 2.º, 1774] 
 
«[…]15 de Janeiro 

 Salvador de Souza por 3500 azulejos para a gallaria do 
Pallacio  

a 22$000 reis  
o milheiro 

 
77$640 

[…]» 
 
«[…]5 de Fevereiro 

 Carreto de azulejos que veio da Fábrica para as obras:    
Antonia Caminha 10 dias a 25 250 

Anna de Jesus 6 dias a 25 150 
Luiza Maria 6 dias a 25 150 

Maria Bexiga 6 dias a 25 150 
   700 

[…]» 
 
«[…]12 de Março 

 Pedreiros a por azulejo no torreão     
3 240 720  
3 240 720  
   1$440 

[…]» 
 
«[…]28 de Maio 

Salvador de Souza por 1250 azulejos para huma sala que fica 
ao pé da Livraria de S. Ex.ª  

 
1250 

 
32$000 

 
40$000 

[…]» 
 
«[…]8 de Outubro 

Salvador de Souza por 3 milheiros e 40 azulejos para as 
sallas do Palácio  

a 22$000  
cada milheiro 

 
67$120 

[…]» 
 
«[…]15 de Outubro 

Azulejador Manuel da Cruz de assentar 4059 azulejos nas 
sallas do palácio  

 
350 o cento 

 
14$200 

[…]» 
 
«[…]12 de Novembro 

Manuel da Cruz de assentar 657azulejos  350 cada cento 2$229 
 

Salvador de Sousa por 167 azulejos para as salas do Palácio  a 22$000 reis o  



milheiro 3$674 
[…]» 
 
 
[Notas publicadas por Amadeu Ferraz Carvalho em 1933. Vd. CARVALHO, 1933:273-274] 
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DOCUMENTO 12 

Coimbra, 1775, 07.01-15.06 
Notas de despesa com as obras da Universidade. 
Lanços relativos a obras de azulejaria no Livro 5.º.  
AUC, Fundo da Universidade de Coimbra, Livro de obras, Livro 5.º, fl.29,60.  
 
[Livro de obras, Livro 5.º, 1775] 
 
«7 de Janeiro 

Azulejador Manuel da Cruz de assentar 459 azulejos na sala de 
estuque assima da escada interior  

a 350 cada 
cento 

1$606 

[…]» 
 
«13 de Maio 

Salvador de Sousa por 3110 azulejos para a casa de Ducel e 
dous Gavinetes do Pallácio  

a 32$000 reis 
cada milheiro 

 
 

Azulejo 99$722  
[…]» 
 
«15 de Junho 

Manuel da Costa Briozo por 1035 azulejos que fez 
para a Sala do Palácio mediata à Capela  

 
1035 

 
a 12$000 reis 

 
12$420 

 Pintura do 
milheiro 

 
a 8$000 reis 

 
8$250 

 Cortar e 
recortar 

  
6$725 

   27$425 
 

Assento do dito:   
Salvador de Sousa por assentar o dito azulejo O milheiro a 

4$000 
 

4$000  
 Carreto do dito     330 
  4$470 

[…]» 
 
 
[Notas publicadas por Amadeu Ferraz Carvalho em 1933. Vd. CARVALHO, 1933:273-274] 
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DOCUMENTO 13 

Coimbra, ?, 07.09 
Despesas com a Fábrica da Telha – Semana que findou em 7 de setembro, n.4  
AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Documentos de Despesas de Obras,  
Cx.5 - Despesas gerais com obras 1773-1777 - Documentos de Despesas Diversas, 
incluindo obras (Laboratório Químico, Jardim Botânico, Fábrica da Telha, obras em 
diversas casas da universidade) 1774-1776 (documentos avulsos), Fólio numerado 4 
 
«Fabrica da Telha Semana que findou em 7 de Setembro  
Enfornador Aires Pereira por enfornar 

hum forno grande vidrado 
    

1$650 
 

  [dias] [preço] [soma]   
Trabalhadores Caetano ferreira 6 160 960   
 Joze Guilherme 6 140 840   
 Manoel Thomas 6 120 720   
 João Dias 6 120 720   
 Antonio Guilherme 6 110 660   
 Jozé Carvalho 4 120 480   
 Manoel de Meloz 6 90 540 4$920  
      6$570 

Pode pagar seis mil quinhentos e setenta reis 
[assinado] Feliciano Pereira Jardim» 
 
[inédito] 
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DOCUMENTO 14 

Coimbra, sem data 
Nota de Despesa com o barro de Barcouço para o fabrico da telha do Laboratório Químico 
AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Documentos de Despesas de Obras,  
Cx.5 - Despesas gerais com obras 1773-1777 - Documentos de Despesas Diversas, 
incluindo obras (Laboratório Químico, Jardim Botânico, Fábrica da Telha, obras em 
diversas casas da universidade) 1774-1776 (documentos avulsos), Fólio não numerado  
  
«Rol da despeza com as carradas de barro que veyo de Barcouço para a telha de Chimica 

Conduçao de coatro carros que conduzio 1$600 
pelo o arranco do ditto barro  $160 

Somma rs. 1$760 
São mil e setecentos e sessenta reis. 
[assinado] Manoel das Neves 
[assinado] Domingos Vandelli»  
 
[inédito] 
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DOCUMENTO 15 

Coimbra, 1774-1776 
Nota de Despesa com areia e barro para o Laboratório Químico 
AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Documentos de Despesas de Obras,  
Cx.5 - Despesas gerais com obras 1773-1777 - Documentos de Despesas Diversas, 
incluindo obras (Laboratório Químico, Jardim Botânico, Fábrica da Telha, obras em 
diversas casas da universidade) 1774-1776 (documentos avulsos), Fólio não numerado 
 
«Despeza que se fez na areia desta vila de Soure para a sidade de Coimbra; e juntamente do 
Barro = Tudo para o Laboratorio Quimico 

Emporta o carreto de quatro carradas de barro para o Rio em 0300 
Emporta o arranque do dito 0360 

Emporta o carreto do Barco a 300 reis cada carrada 1200 
Emporta 4 carradas de areia a carreto dellas para o rio 0640 

Emporta o arranque a dois Homens 0240 
Emporta a Barcaje a 300 reis cada huma 1200 

 3940 
[assinado] Joze Joaquim da Costa 
 
Três mil novecentos e quarenta 
[assinado] Domingos Vandelli» 
 
[inédito] 
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DOCUMENTO 16 

Coimbra, 1776, 06.04. 
Despesas com a Fábrica da Telha da Universidade na semana que findou em 6 de abril de 
1776, sob a administração de Manuel da Costa Brioso 
AUC, Fundo da Universidade de Coimbra – Documentos de Despesas de Obras,  
Cx.5 - Despesas gerais com obras 1773-1777 - Documentos de Despesas de obras, 1774-
1776 (documentos avulsos), Fólio numerado 6-6v. 
 
«Fábrica da Telha  Semana que findou em 6 de Abril de 1776, n.6  

  [Dias] [Preço] [Soma]   
Administrador Manuel da Costa Brioso 5 480 2400 2$400  

       
Carpinteiro 
que fez as 

paletas para a 
telha 

Jozé Simois 2 200 400 $400  

       
Infornador por 

impreitada 
Manuel de Sam Tiago por 
infornar 3 fornos piquenos 
vidrados 

3 800 2400 2$400  

       
Travalhadores Luis Antonio 5 180 900   

 Aires Pereira 5 180 900   
 Antonio dos Santos 5 180 900   
 Manuel Francisco 4 180 900   
 José Ribeiro 5 180 900   
 José das Neves 5 180 900   
 Matias da Costa 5 180 900   
 Francisco Lopes 5 180 900   
 Francisco Perada 4 160 640   
 Antonio de Miranda 2 1/2 160 400 8$060  
      13$260 

Azeite Para alumiar os oficiais nos 
fornos 

3 35 105   

Carqueija que 
se comprou 

Manuel Luis por 2845 
Feixes a preço – 4 reis – 2845 

  11380   

Antonio Simois por 620 feixes 
a preço de 3 reis - 620 

  1860 13$240 13$345 

Carqueija que 
se gastou 

Gastouce com 3 fornos 
pequenos vidrados – 2555 
feixes 

    26$605 

Chumbo que 
se gastou 

Gastouce com 3 fornos 
pequenos vidrados – 15 –
arobas 8 arates 

  

Pode pagar vinte e seis mil e seiscentos e sinco reis 
[assinado] Feliciano Pereira Jardim 
 
[assinado] Manuel da Costa Brioso» 
 
[inédito] 
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SECÇÃO 3 
 

OUTROS DOCUMENTOS 
 

DOCUMENTO 1 
Coimbra, 1760, 18. 09 
Contrato de arrendamento de umas tendas de olaria branca, situadas em Coimbra, 
pertencentes por herança às filhas de Agostinho de Paiva [†1757], pela Madre Superior do 
Colégio das Chagas da Vila de Pereira e por Manoel Gomes Figueira Mestre de Tendas de 
Olaria a Salvador de Sousa pintor de azulejo 
AUC - Fundo Notarial de Coimbra, Lv.88, fls.116-119v. 
 
«Arendamento que faz por seu poder a Madre Supriora do Collegio das Orsullinas da vila de 
Pereira, e o Tutor das Orphas educandas no dito collegio que ficaram de Agostinho de Paiiva de 
humas tendas de olaria branca citas nesta cidade a Salvador de Souza, por tempo de nove 
annos em preço cada hum delles de 30§000 
 
Saibão quantos este publico instromento de contrato de arendamento por tempo de nove annos 
compridos e acabados e mais não obrigação ou como em direito milhor dizer se possa e mais 
firme e valioso for virem que no Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e 
seteçentos e seçenta annos aos dezoito dias do mes de Setembro do dito anno nesta cidade de 
Coimbra, e moradas do Bacharel Costodio Pacheco de Rezende onde eu taballiao ao diante 
nomeado vim, e ahi se achava elle presente, e como procurador que dise em o theor ser da 
Madre Supriora e mais relegiozas do Collegio das Orsullinas da villa de Pereira o que me fez 
serto por huma procuração que dellas [fl.116v] me apresentou, e bem assim estavao prezentes 
Manoel Gomes Figueira Mestre de Tendas de Olaria como Tutor das Orphas e educandas no 
dito Collegio das Orsullinas filhas que ficarão de Agostinho de Paiva desta mesma cidade, e 
Salvador de Souza Pintor de Azuleijo moradores na mesma pessoas que reconheço, e as 
testemunhas deste instrumento ao diante nomeadas e asignadas de que dou fée serem os 
proprios e ahi me foi apresentado o bilhete da destrebuissam cujo theor he o seguinte § ALopes 
Arendamento que faz  por nove annos a Madre Supriora do Collegio das Orsullinas da villa de 
Pereira, e o Tutor das Orphas filhas que ficarao de Agostinho de Paiva desta cidade de humas 
tendas de olaria citas no Terreiro de Sam Miguel que partem com a veuva do dito Agostinho de 
Paiva, e  com tendas dos herdeiros de Antonio Denis de Carvalho a Salvador de Souza Pintor de 
Azulejo em trinta de julho de mil e Seteçentos e Seçenta destrebuida no livro a folhas cento e 
setenta e duas ´´ De Jesus ´´ e nao se continha mais em o dito bilhete que aqui copiei na 
verdade. E logo por elles Bacharel Costodio Pacheco de Rezende, e Manoel Gomes Figueira foi 
dito que entre os mais bens de rais que pertençiao as ditas orphas, e ao dito Collegio por cabeça 
de huma relegiosa Irman das mesmas Orphas e educandas no mesmo Collegio que lhe ficarão 
por morte seu paii Agostinho de Paiva bem assim herao humas tendas de olaria branca citas no 
Terreiro de Sam Miguel das mesmas olarias que partem de huma banda com os Erdeiros de 
Antonio Denis de Carvalho, e da outra com a Maii das sobreditas educandas e religiosa, e com 
quem mais devao e hajao de partir, e que assim e da maneira que lhe pertençiao estava elle dito 
procurador por parte de suas constituintes, e elle Tutor por parte das ditas orphas educandas, 
ajustados e contratados com o sobredito Salvador de Souza em lhas arendar por tempo de nove 
annos como com efeito por este publico instromento diserao que arendado tinhao por tempo de 
nove annos em preço cada hum delles de trinta mil reis pagos em dois pagamentos iguais a 
saber matade por dia de Natal deste presente anno e outra pello São João do anno que hade vir 



de mil e setecentos e seçenta e hum forros e livres de qualquer tributo novo ou velho para o dito 
Collegio, e orphas educandas, e que na mesma forma se hirão fazendo os pagamentos nos 
annos deste contrato de arendamento, cujo teve seu principio por dia se Sam João Baptista 
deste presente anno, e hão de findar por outro tal dia do anno que há de vir de mil e setecentos, 
e seçenta e nove ou tempo que na verdade for de sorte que sejão os ditos nove annos 
compridos, e acabados e mais não [fl.117] com condisam que havendo mister as ditas tendas 
alguns consertos neses anos serão estes feitos por conta da mesma renda, e senao poderao 
fazer sem ordem da dita Madre Supriora onde seu bastante procurador por ser todo o 
rendimento para o mesmo Collegio por lhe estar detreminado por despacho que neste contrato 
ao diante vai copiado para alimento das ditas orphas educandas Benta e Luiza, por conta do 
qual rendimento será elle arendatario outrosim obrigado a dar todo o Azuleijo que for precizo 
para a Igreja do mesmo Collegio feito com toda a primoroza prefeição como elle costuma 
pondolhe bom vidro fino, e azul, o qual será descontado na dita renda a vinte e nove mil reis por 
milheiro, e outrosim posto e açente no seu lugar the o fim de Novembro deste presente anno 
sendo somente este Collegio digo [sic] sendo somente o dito Collegio obrigado alem do dito 
desconto, a mandallo conduzir para elle, e dar a cal para o dito acento, e de comer ao offeçial 
que o açentar, ficando por conta delle arendatario toda a mais despeza que for presiza the o dito 
azuleijo ficar asentado na dita Igreja, e que todo o emporte delle, pello referido preço de vinte e 
nove mil reis por milheiro, só se entrará a descontar no produto deste arendamento depois de 
pago Marcos de Oliveira da divida que lhe devem as ditas orphas educandas como Erdeiras do 
dito seu paii, e que alem disto será mais obrigado a tratar e estimar as ditas tendas de forma que 
andem milhoradas, e não pioradas e que faltando as referidas condisoins, e deixando de fazer os 
ditos pagamentos em cada hum dos ditos annos pellos ditos dias e tempos asima declarados the 
ser cabalmente satisfeito o dito Marcos de Oliveira para dai em diante se descontar no emporte 
todo do dito Azuleijo poderia o dito Collegio ou quem seu poder tiver remover este arendamento 
no ponto e estado em que estiver, cometerse logo desposse das ditas tendas sem que para 
hisso possa haver contenda de juízo, e arendallas a quem por ellas mais ou menos der de sorte 
que havendo acresimo será para o mesmo Collegio, e orphas educandas, e havendo 
demenuisão será por conta risco, e despeza delle arendatario, e ao que de novo forem 
arendadas poderá entrar logo na admenistração dellas sem que elle arendatario se possa 
chamar forçado nem esbulhado nem alegar embargos de retenção ou que tem feito algumas 
bem feitorias ou pagamento adiantado com seu dinheiro, e que não fará deixação nem 
emcampação das ditas tendas sem finalizar o tempo deste contrato, e que querendoo fazer lhe 
não será aseite, e cumprindo elle arendatario na satisfação do que dito fica, e com todas as 
clausullas condisoins, e obrigasoins aqui declaradas se obrigava [fl.117v] elle procurador em 
nome de suas constituintes a fazerlhe este arendamento bom durante o tempo delle, e da 
mesma forma elle tutor por authoridade do juízo na forma dos rquerimentos e despachos com 
resposta do curador geral que tudo ao diante vaii copiado; E logo por elle Salvador de Sousa me 
foii dito em prezença das mesmas testemunhas que elle aseitava este contrato de arendamento 
pello tempo referido delle em preço cada hum anno de trinta mil reis que se obrigava a pagar 
pellos ditos dias e tempos asima declarados, e outrosim a comprir todas as clausullas, e 
condiçoins aqui expresadas para satisfação do que dise obrigava sua pessoa, e todos seos bens 
assim moveis como de raiz havidos e por haver onde quer que estiver, e lhe forem achados e 
que para tudo assim haver de cumprir disse que renunciava o juis e juises de seu foro que hora 
tem e pello tempo ao diante possa vir a ter quer seja por previlegio ou por direito e que se 
obrigava a responder pello contheudo neste todas suas devidas, e dependençias parante o 
Doutor Juiz de fora desta cidade que hora he, e ao diante for ou parante que mais o queirao 
obrigar, e demandar sem poder declinar para outro foro ou juizo algum por que tudo renunciava, 
e [?] gerais e expeçiais, e todos os mais previlegios leis direitos condemnasoins que per sii, e em 
seu favor alegar posam que de nada poderiao usar nem gozar antes em tudo ter e comprir este 
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instromento assim, e da maneira que nelle se contem e declara, o que querendo mover alguma 
duvida ouvir a este com alguma couza que cumprido seu devido comprimento, e plenario efeito 
dise não queria ser ouvido em juízo nem fora delle sem primeiro e com efeito depositar na mão 
das ditas relegiozas e seu Collegio ou na de quem seo poder tiver tudo o que por este lhe for 
pedido sem para o haver de receber lhe ser nesesario dar fiança ou abonassam alguma por 
quanto sem ella já desde agora para então o havia por abonado, e esta clausulla depositaria 
escrevi eu aqui publico Taballião de requerimento, e consentimento delles partes em presença 
das mesmas testemunhas para se haver de comprir na forma da leii novisima, e que emquanto 
não fizese o dito depozito lhe seria renegada a audiência, e todo o mais remédio de direito, e de 
demandar com couza alguma, e que outrosim se obrigava mais a dar e pagar a pessoa que 
andar na cobrança do que dito fica ou em execussão de alguma sentença no cazo que a haja a 
duzentos reis por dia que lhe serão contados de penna convencional do dia da primeira çitaçao 
the a real entrega, e a procuração, requerimentos, despachos, resposta do curador [fl.118] Geral 
de que aqui se faz menção o seu theor he o seguinte § Diz a Madre Supriora do Collegio das 
Orsullinas da villa de Pereiira que por morte de Agostinho de Paiiva desta cidade lhe ficarão três 
filhas no mesmo Collegio huma professa e duas educandas de idade de menos de des annos, e 
como rogou sua Maii pasou a segundas nunçias ficando as ditas educandas orphas sem 
açistencia tanto para o alimento como para o vestido, o que a suplicante tem suprido; pois o 
rendimento de suas legitimas se aplicou para pagamento de huma divida que ficou devendo seu 
paii a Marcos de Oliveira para o qual se lhe manda dar o rendimento como consta do despacho 
incluso, e porque entre os bens do rendimento das orphas e da religiosa são humas tendas de 
olarias que pertende arendar por nove annos Salvador de Souza cujo arendamento he util a 
suplicante, e sua comonidade, e o Tutor duvida asignar o arendamento sem despacho de vossa 
merçe que assim o detremine Pede a vossa merçe seja servido mandar se faça o arendamento 
das ditas tendas pello referido tempo e que o tutor asigne ficando o arendatario obrigado a 
satisfazer a suplicante o rendimento emquanto por este juizo se não mandar o contrario, e as 
educandas orphas existirem no dito collegio ´´ E Reçeberá Merçé ´´ Despacho ´´ Responda o 
Tutor ´´ Asesor Alves ´´ Saraiiva ´´ Resposta do Tutor § Mandame nossa merçé responder sobre 
o requerimento retro da Madre Supriora de Pereiira que pertende se arendem as tenças das 
orphas e da religioza filhas que ficarao de Agostinho de Paiiva, e se achao no referido Collegio 
de Pereira, e com efeito se lhe nao tem dado couza alguma para o alimento das ditas orphas 
nem para vestir depois da morte de seu paii por se cazar a Maii segunda vez, e se ter o 
rendimento aplicado para pagamento da divida de Marcos de Oliveira que ainda não esta 
cabalmente satisfeito, e pello que respeita ao arendamento das tenças nenhuas desutilidade se 
segue as orphas nem eu tenho duvida asignar a escriptura detreminandoo vossa merçé assim 
por seu despacho pois como se lhe tem mandado dar o rendimento depois de pago Marcos de 
Oliveira cobrandoo ellas por sua conta lhe fará alguma utelidade o arendatario; vossa merçe o 
detreminará com milhor aserto Coimbra vinte e oito de Maiio de mil e Seteçentos e seçenta ´´ o 
tutor Manoel Gomes Figueiira ´´Despacho § Reponda o Doutor Curador Geral ´´ Asesor Alves ´´ 
Saraiiva ´´ Replica § Senhor Juis pella ordemnação, o Doutor Curador Geral achase fora da terra 
á muitos dias e se dis com demora de muito mais; termos em que [fl.118v] espera vossa merçe 
nomeiie qualquer advogado que como tal responda ´´ E recebera merçe ´´ Despacho § O Doutor 
Manoel Antunes dos Reis ´´ Saraiiva ´´ Asesor Alves ´´ Resposta do Curador Geral § Fazendose 
o arendamento pella penção justa, e em que andavao no tempo do Paii das menores com as 
seuranças nesesarias nao duvido se faça Coimbra de Maiio vinte e dois de mil Seteçentos e 
Seçenta ´´ o Curador Manuel Antunes dos Reis ´´ Despacho § Declarem e quanto andavao 
arendadas as tendas no tempo do paii das orphas, e quanto o condutor quer dar cada anno, e 
informe o escrivao se já em algum se arendarao por este juizo em quantia ´´ Asesor Alves ´´ 
Saraiiva ´´ Replica ´´ As tendas nunca se arendarao mais do que por trinta mil reis, e nesse 
presso se tem conservado the o presente, e he o mesmo que ofrese o arendatario que sempre 



nas mesmas se conservou e nunca se arendarao pello juizo quanto mais que das ditas tendas só 
sam duas partes das orphas, e a terseira he da suplicante, e sua comonidade por cabeça se sua 
relegiosa Irmãa das orphas educandas ´´ Informação do escrivão § Senhor juiz veriador ´´ Estas 
tendas ainda se nao arendarao por este juízo porque não posso informar a este respeito vossa 
merçé mandará o que for justo Coimbra de Março vinte e dois de mil e Seteçentos e seçenta ´´ 
Francisco Ferreira da Silva ´´ Despacho § Façaçe o arendamento na forma que se pede e 
declara o Curador geral ´´ Asesor Alves ´´ Saraiiva ´´ Petição § Diz a Madre Supriora do Collegio 
das Orsullinas da villa de Pereiira que sendo vivo Agostinho de Paiiva desta cidade recolheo no 
dito Collegio por educandas duas filhas huma por nome Benta e outra Luiza estipullando dar lhe 
alimentos, e como faleseo, e sua mulher se cazou segunda vez ficarão as ditas educandas sem 
alimentos pois o rendimento se suas legitimas se consignou para pagamento de huma divida que 
o defunto seu paii ficou devendo a Marcos de Oliveira, e como está quazi satisfeita pertende a 
suplicante que vossa merçe lhe arbitre o rendimento das ditas legitimas paga que seja a referida 
divida para alimentos das educandas emquanto existirem no dito collegio; Pede a vossa merçe 
seja servido determinallo na referida forma visto redundar em proveito das ditas orphas por ainda 
não serem sufecientes os rendimentos para se alimentarem estando a suplicante sustentandoas 
e vistindoas de todo o necessário ´´ e receberá merçé ´´ Despacho § Informe o Tutor ´´ 
Quintanilha ´´ Informação § Senhor Doutor Juiz dos Orphaos ´´ Mandame vossa merçe informar 
sobre o requerimento da Madre Supriora do Collegio de Pereiira o qual he verdadeiro pois lá se 
achao as duas educandas a quem [fl.119] a mesma trata de todo o nesesario sem que sua Maii 
que pasou a segundas nunçias lhe concorra com couza alguma nem depois da morte do Paii se 
lhe deu rendimento algum das suas legitimas por estar este consignado para pagamento da 
divida de Marcos de Oliveira, e como só o pertende depois de paga a referida divida parese se 
lhe deve arbitrar por ser tao somente o rendimento das duas orphas educandas a quantia de 
trinta mil e seiscentos e seçenta e seis reis em cada hum dos annos pagandose da dita os foros, 
e consertos das propriedades he o que posso enformar a nossa merçe que mandará o que for 
servido Coimbra vinte e dois de Outubro de mil e Seteçentos e Sincoenta e nove, o tutor Manuel 
Gomes Figueira ´´ Despacho § Deselhes rendimento ´´ Quintanilha ´´ Procuração da madre 
Supriora e mais relegiosas § Nosa Madre Supriora e mais Religiosas do Governo deste Collegio 
das Orsulinas desta villa de Pereiira fazemos e constituhimos nosso Procurador Geral para todas 
as dependençias de todos os bens, e rendas do mesmo Collegio para poder cobrar dar pagas, e 
quitaçoins fazer quaisquer contratos que ao mesmo forem úteis, e obrigar a segurança dellas as 
ditas rendas tudo com livre e geral admenistração ao Senhor Doutor Costodio Pacheco de 
Resende da cidade de Coimbra para o que lhe consedemos todos os nossos poderes, e os de 
sobestaballeser, e poderá em todas as nossas couzas jurar em nossas almas, e de calumnia, ou 
outro qualquer licito juramento appelar aggravar embargar, e fazer tudo o mais que entender a 
bem da nossa justiça, e só para nos reservamos toda a nova citação Pereiira Collegio das 
Chagas des de Maiio de mil seteçentos e seçenta ´´ Dona Luiza Maria das Chagas Supriora ´´ 
Dona Maria Ignacia das Chagas asistente ´´ Dona Catrina Maria das Chagas Conselheira ´´ 
Dona Ignacia Maria das Chagas Conselheira ´´Dona Isabel Maria das Chagas Conselheira ´´ 
Dona Maria das Chagas Conselheira digo [sic] das Chagas discreta ´´ e não se continha mais em 
os ditos requerimentos despachos informasoins, e procuração que tudo aqui copiei na verdade 
cuja procuração tornei a entregar ao dito procurador que de coo a recebeu asignou em fee e 
testemunho de verdade assim o outorgarão, e rogarão a mim taballiao lhe fizese este 
instromento neste meu livro de notas em que asignarao de que consederao dois deste theor e os 
mais que delle comprirem que aseitarao, e eu como pessoa publica estipullante e aseitante o 
estipullei e aseitei em nome de quem tocar possa quanto em direito devo e posso ao que forao 
testemunhas presentes Carllos de Souza solicitador de cauzas, e Antonio Dias Ribeiro 
Solicitador do Santo Officio moradores nesta mesma cidade, e em prezença [fl.119v] das 
mesmas declararão elles contrahentes que o quatro e meio por cento que fose lançado as ditas 
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tendas seria por conta dos senhorios e nesta forma asignarao depois que este lhe foii lido por 
mim Antonio Lopes da Cruz Freire Taballiao que o escrevi 
[Assinado:] Custodio Pacheco de Resende // recebi a procuraçam  
[Assinado:] Salvador de Souza  
[Assinado:] Manuel Gomes Figueira  
[Assinado:] Carlos de Souza  
[Assinado:] Antonio Dias Ribeiro» 
 
 
 
[Vd. Atores da produção cerâmica de Coimbra para o século XVIII, a partir das fontes notariais, 
Quadro 7, N.º 2; Documento publicado em 2009 na Revista da Faculdade de Letras – Ciências e 
Técnicas do Património. I série, Vol.VII-VIII (SANTOS, 2008-2009: 394-398). 
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DOCUMENTO 2 

Coimbra, 1784. 11.03 
Confissão de ajustamento do azulejo da nave da Igreja da Santa Casa da Misericórdia da 
vila de Pereira, preço do fornecimento e seu assentamento 
Arquivo Histórico Municipal de Montemor-o-Velho - Fundo da Santa Casa da Misericórdia 
de Pereira. Caixa 17.  
 
«Comfeço eu Dionizio Joze de Souza Carvalho ter justo com o Snr. Bernardo Antonio o azoleijo 
da capela da mezericordia de Pereira isto he o corpo da igreja da dita Santa Caza em preço 
cada milheiro de trinta e seis mil reis os cuais se contaram despois de estar a dita obra asente 
cuzo asento sera feito a minha custa dando de comer e bober ao asentador e so sera obrigada a 
dita Santa Caza a dar lhe caza e cama e pora tambem a sua custa a cal carretos e hum ofeçial 
de pedreiro que piqe as paredes e me obirguo [sic] a dar esta obra finda e asente athe o miado 
do mês de Junho do prezente anno na forma de outra obrigação que fica em meu poder feita 
pelo Senhor Pervedor [sic] da mesma Santa Casa o Snr. Bernardo Antonio Amado de 
Vasconsellos e por tudo ser verdade fis o presente que me asinei. Coimbra 11 de Março de 1784 
 
 
[assinado] Dionizio Joze de Souza Carvalho»  

 
 
 
[Documento publicado em 2011 nas Actas do Seminário internacional A Misericórdia de Vila Real 
e as Misericórdias no Mundo de Expressão Portuguesa (SANTOS, 2011a:211)] 
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DOCUMENTO 3 

Lorvão, Enfermaria do Mosteiro de Lorvão, 1791 
Elogio fúnebre a D. Bule de Barros, recitado por Soror D. Ignez Benedicta, freira do 
mosteiro de Lorvão 
 

(ELOGIO FÚNEBRE A D. BULE DE BARROS 
RECITADO POR SOROR D. IGNEZ BENEDICTA,  

FREIRA DE LORVÃO) 
 
«Soror Barbara Leonor era grande chazista, e possuía um predilectíssimo bule que um dia se lhe 
quebrou. A freira chorava consternadamente sobre os cacos do seu amigo da mocidade, ao 
passo que as travessas noviças e professas em verdura de annos tramavam solemnisar 
dignamente o defunto e as lagrimas de Barbara Leonor.  
D. Ignez Benedicta, religiosa das mais novas, gozava fama de superior engenho para trovas de 
inteiro e chacotas em prosa, assim que se lhe ajeitava azo de ostentar suas prendas. Entrou-se 
logo a perliquiteta senhora do animo de honrar com solemnes exéquias o bule, sendo ella 
mesma a autora e pregadora do sermão funeral. Proposto  o alvitre, estrondearam os applausos, 
apesar das  monjas velhas que entendiam a sinceridade das  lagrimas de D. Barbara Leonor.  
Chegado o dia aprazado, no mez de Abril de 1791, reuniram-se as jovialíssimas filhas de S.  
Bernardo na «Enfermaria velha», onde suffragaram o bule, e d'ahi passaram á «Assembleia 
das Musicas» onde a snr.ª D. Ignez Benedicta  pregou deste feitio:  
 
Pulvis es, et in pulverem reverteris.   
Es pó, e em pó te has-de tornar.  
 
«Até quando, religiosas e amadas irmãs, até quando haveis de suffocar dentro em vosso peito a 
dor acerba, que vos martyrisa? Se o motivo, que espalha a tristeza em vossos semblantes, e 
afoga (para assim o dizer) vossos corações em um mar de saudades, é tão poderoso, que 
apenas permitte, que as lagrimas assomem vossos olhos, sem vos facultar o desafogo de todo o 
intenso pezar, que vos atormenta; como quereis confiar da débil eloquência d'uma parcial das 
vossas penas, e unida por innumeráveis títulos ao objecto das vossas lagrimas, a triste, a fatal 
narração das brilhantes, mas caducas qualidades de quem faz o assumpto d'este fúnebre 
apparato, e torturosa scena? Ah! as minhas lagrimas, e os vossos suspiros seriam mais fieis 
interpretes, do que sentem os vossos e  o meu coração. Que sinta o Mosteiro, a provincia,  o 
reino e o mundo todo na irreparável falta do  ill.mo e exc.mo snr. D. Bule de Barros, tenente-
general do chá da Índia, presidente dos taboleiros, e príncipe das chávenas de toda a casta. 
Este nome, só pronunciado excita á nossa lembrança a idéa das mais gloriosas façanhas: mas a 
funesta queda, que o roubou ás nossas vistas, deve com mais forte desengano acabar de 
persuadir-nos do quanto são frágeis, e caducas as coisas d'este mundo, que formadas do pó, 
vem ultimamente a reduzir-se n’elle — Pulvis es, et in pulverem reverteris.  
 
Escutai-me pois, senhoras, que se eu for tão feliz, que possa ter pendente de minhas palavras a 
vossa attenção, eu farei (sem perder de vista o nosso heroe) que seja útil esta oração, com que 
celebramos suas últimas e funeraes honras.  
 

PRINCIPIO. 
 

Não foi, senhoras, no distante clima da China, ordinária pátria dos Bules, que nasceu o meu 
heroe: Coimbra, esta Athenas de Portugal lhe serviu de berço, e para que nascesse logo com 



avultados brios, contam os historiadores que foi brioso seu augusto progenitor. Brioso este 
homem, que desprezou a alliança com a Ill.ma Fabrica de Vandili que o pretendeu para consorte, 
e só achou na exc.ma snr. ª D. Oleria digna esposa a seus altos merecimentos, sendo 
innumeravel a descendência, que deu a todo o reino, e fora d'elle.  
 
Foi sempre o ill.mo snr. D. Bule de Barros (de quem choramos hoje a perda) o filho mais dilecto 
do seu coração, vendo-se desde sua infância tão melindroso, como vidrento, e fazendo biquinho 
a tudo quanto via. Elle receou embarcal-o com os mais irmãos para a America, ou expôl-o nas 
lojas á censura do público; quando, porém, meditava dar-lhe uma accommodação digna da sua 
esclarecida prosápia, achando-o um dia enfermo do estomago, e appiícando-lhe o melhor chá ao 
mesmo tempo que o escaldou pelo interior, esteve a pontos de o ver acabar com uma 
suspensão de águas, se lhe não valesse o específico remédio de rede: obra que bastou, e 
recommenda o sábio, e paternal Artífice.  
 
Restabelecido o nosso heroe, eram muitas as snr.as, que, captivas do seu explendor, o 
desejavam possuir, e como elle era ousado agradar-lhes, não padeceu pouco seu pai para o 
conter nos justos limites da moderação. Pensando pois, que o socegaria tratando de o casar nas 
mais ricas e distantes casas do mundo, já offerecendo-o á princeza D. Salva de prata, já á 
esclarecida Bendeja de cobre, já a outras muitas fidalgas. Elle, como mancebo de pouca 
consideração, se tinha namorado de sua prima D. Cafeteira, que havia herdado o dote, e 
importante herança de seu tio Assucareiro de Barros.  
 
Não vos occulto, senhoras, esta ainda divertida acção do snr. D. Bule, para que os pais de 
família conheçam o mal que fazem em tratar com tanto melindre aos filhos de menos annos: 
porém, que scena se abre a meus olhos! Conhecida pelo grande brioso a desvantajosa alliança, 
abrasado em ira, manda escaldar o invencível Bule, persuadido que com tão atroz castigo o 
moveria a acceitar a sereníssima esposa, que com tantas vantagens lhe propozera; porém foi 
inútil o castigo, porque a paixão por D. Cafeteira tinha chegado a ponto de fazer antes tudo em 
cacos, de que mudar de projecto, não deixando de formar algum objecto das suas adorações: 
Oh! paixão dos mortaes! Paixão mais forte! a que precipício não conduzes um coração tão 
amante, como o do ill.mo snr. Bule de Barros!  
 
Sim, senhoras, elle soffre o desprezo da sua família, que chora occultamente o desacerto do 
fogoso e apaixonado Bule. Sua avó D. Terrina se ensopou em lagrimas, sua mãe D. Olaria perde 
o exercício de obrar, sua prima D. Chicara Pires ficou de aza cahida e os mais parentes lhe 
deram com os pratos na cara: porém tudo soffreu intrépido, e casando clandestinamente foi 
obrigado a fugir para longe da pátria, onde com socego podesse disfructar a doce herança, que 
do Brazil tinha vindo a seu tio Assucareiro de Barros, e fazia principal dote de sua amada prima 
D. Cafeteira.  
 
Postos de noite ao caminho, levando comsigo toda a herança, um infausto successo (não sei 
amadas irmãs, como tenho animo para referi-lo), uma infelicidade (estala-me o coração de 
pena), um acaso (perde-se-me a voz na garganta), sim é forçoso dizel-o, D. Cafeteira cahiu no 
chão com a pressa, com que fugia, e por mais que o amante esposo corre a soccorrel-a, já a 
dura, e inexorável parca tinha feito em pedaços aquelle idolatrado emprego do nosso heroe. O 
doce, mas pesado ímpeto foi a causa de sua ruina. É esta a condição das riquezas, que 
apegado o interior a ellas, vem a motivar perda a quem as adora.  
Aqui, senhoras, devo eu passar em silêncio o sentimento do ill.mo e exc.mo snr. D. Bule de 
Barros, nome, caie será sempre respeitado entre nós; faltam-me as expressões; á nossa 
imaginação, ainda mais á nossa dor cumpre supprir a falta da mesma eloquência. Eu nem ao 
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menos posso representar-vos bem as idéas que rolam em sua cabeça, e a saudade que lhe fere 
o íntimo do coração. Ah! foi precisa toda a sua constância para não estalar de pena. Já lhe 
lembra tornar, como filho pródigo, para casa de seu pai; já projectava desterrar-se 
voluntariamente para ver se com a variedade d'objectos suavisava a tyranna dôr, que na 
ausência da amada esposa lhe convertia em desgostos a própria existência; um dia, porém, que 
entregue á sua magna, reflectia na mísera sorte dos mortaes, desenganado das falsas 
apparencias do mundo, elle forma o heróico desígnio de recolher-se a uma clausura, onde, 
depois de dar o ultimo adeus ao mundo, e ás brilhantes honras do século, se exercitasse nas 
obras de caridade, para com ellas expiar as desordens, que tinha commettido. Elle executa este 
grande e louvável projecto, que sendo a segunda epocha da sua vida, formará igualmente a 
segunda parte do meu discurso.  
 
Não fluctuou muito tempo o nosso heroe sobre a escolha do sitio, e muito menos sobre a eleição 
da pessoa, a quem devia sujeitar-se: tudo tinham prevenido os fados. A amargura do seu 
interior, e a perda da doce herança que tivera, lhe destinou para castigo uma irmã mão só 
barbara, mas declarada inimiga do assucar no chá: nestas circumstancias tão repugnantes ao 
seu génio, entra o paciente Bule no exercício do seu ministério; mas que violência não faz a seus 
briosos e elevados espíritos! O ver-se reduzido aos mais humildes, e cruéis desprezos! Ah! 
religiosas senhoras, se eu passar pela imaginação a atribulada conducta de tão illustre 
personagem eu sinto, não só enternecer-me, mas edificar-me: vós o sabeis, senhoras, mas eu 
não posso dispensar-me de o referir. Que insoffriveis fumos envoltos em agoa lhe introduziu a 
Escolástica! Que nauseas não tolerou entre os descarnadas dedos de Maria da Conceição! Que 
pragas não ouviu! Que tombos não levou! E tudo isto sem queixar-se! Nós mesmas não 
fazíamos caso d'elle, e agora somos obrigadas a confessar seu merecimento e a chorar a sua 
perda!  
 
Devoto sem hypocrisia, elle apparecia muitas vezes à porta do coro: vigilante sem afectação, elle 
ia a todos os leitos, onde a caridade o chamava. Depois de tolerar sem queixar-se do duro 
tratamento que soffria, já posto sobre o tijollo, já deixado na cosinha, já descoberto á janella, já  
perdido na capoeira das gallinhas, e mais que tudo vendo outros bules, que não podiam competir 
com elle em nobreza, postos em pintados anuários, sobre brunidas commodas, no meio do finas 
chávenas, com logar destinado, em acroados taboleiros; ao collo de delicadas e formosas 
damas, providos de precioso chá pérola, e elle desprezado, abatido, o quasi destinado a servir 
unicamente a tintura de papoilas.  
 
Que heroísmo não é preciso para tolerar em silencio tantas e tão repetidas affrontas? Barbara 
irmã, se as lagrimas, que correm de teus olhos não fossem mudas vozes do teu sentimento, eu 
deveria arguir-te da crueldade que executaste com tão edificante Bule. Chora, pois, chora a 
perda, que experimentaste e expõe a toda esta religiosa assembleia o muito que lhe deveste. 
Ah! quantas vezes, antes de tocar o segundo sino, o achaste á cabeceira para te compor o 
estômago? Quantas te não foi acompanhar á cerca? Quantas te não foi visitar no zimbório? 
Quantas…Faltam-me, senhoras, faltam-me os termos, para descrever o préstimo, a caridade, e 
o soffrimento do nosso heroe, que, cheio cie tão avultados merecimentos, viu approximar-se sem 
susto o termo da sua duração, Ó dia deplorável, de cuja lembrança grita o sangue em nossas 
veias! Ó momento terrivel da fatal queda, que arruinou e fez em pedaços o precioso composto, 
que servirá de modelo a todas as idades! Tristes despojos, que fostes victimas do culpável 
descuido! Depois de receberdes as copiosas lagrimas da affectiva e saudosa Thomasia, depois 
de serdes chorados por todo o mosteiro, por toda a província, e por todo o reino, vós mereceis 
em todo o tempo a saudosa lembrança das apaixonadas do chá; e as vossas edificantes acções 



servirão para persuadir-nos do quanto é frágil tudo o que o mundo encerra; que tudo é pó, e em 
pó se há-de tornar - Pulvis es, et in pulverem reverteris.  
 
Descançae, descançae agora em paz; e se no sitio em que jazeis, podem servir-vos de allivio as  
nossas saudosas memorias, tende a certeza de que jamais se fará merenda de caldo de unto á 
noite, que não lembreis a todas; jamais se fará meia noite, que não tributemos enternecidas e 
amantes suspiros, como suffragios á vossa lembrança; jamais passará bule algum para qualquer 
parte do mosteiro, sem que deixe de renovar-se a terna saudade. que hoje nos opprime, que 
sempre nos magoa, e que tem de acompanharmos além da morte.  
 
E vós, illustres senhoras, a quem tão lastimoso objecto junta hoje n’este logar, se até agora com-  
migo formáveis doces e alegres consonancias, trocae as vozes em lagrimas, a melodia em 
suspiros, pois acabou o ill.mo e exc.mo snr. D. Bule de Barros, único attractivo dos nossos 
respeitos, e dos nossos affectos: convertei agora esta capella em musica lúgubre: ouça este 
mosteiro real os tristes ecos da nossa dor: tributemos os últimos obséquios á sua memoria, 
dizendo todas, em vozes enternecidas, a seguinte quadra, que ha-de servir de epitaphio á sua 
sepultura, e de desafogo á nossa justa e eterna saudade.  
 
Cahiu o galante Bule,  
Quebrou-se no duro chão,  
Deixou-nos em seus pedaços,  
Restos da nossa paixão.» 
 
FIM» 
 
Levou-me a curiosidade a indagar do fim das personagens d'este episodio cómico, as quaes, 
mercê do grande nome e do inimitável estylo do mestre prosador, já agora passarão á historia; e 
eis o que consta dos livros officiaes do mosteiro.  
 
D. Barbara Leonor de Avellos da Cunha e Mello, falleceu a 14 de novembro de 1797, seis anos 
depois que o famigerado bule ficou reduzido a cacos. Foi excellente música e eximia bordadora; 
destinando todas as preciosidades que as suas mãos produziam a adornos cultuaes. Padeceu 
toda a vida d'um mal crudelissimo do estômago; o qual lhe repellia os alimentos quaesquer que 
elles fossem. Saiu para usar de agoas thermaes; mas em tal estado se achou, que não pode 
voltar ao mosteiro, e falleceu em Taveiro, em casa de seus paes.  
 
D. Ignez Benedicta morreu octogenária, a 27 de Dezembro de 1855; tinha portanto dezasseis ou 
dezassete annos quando pronunciou o celebrado discurso, que Camillo Castello-Branco 
compara em chiste e saynete com D. Francisco Manuel de Mello, o que dada a edade da 
oradora, é muito de suppor que não seja da sua lavra. Ali andou dedo de bacharel. Diz a 
chronica que foi sempre religiosa de vida exemplar e devota, e insigne na arte da música e no 
toque do órgão, tendo formado muitas gerações de boas discípulas. Morreu d'uma pequena 
queda, que não deixou o mais leve vestígio externo.  
 
Quanto às servas citadas: a primeira a largar este valle de lagrimas foi a Escolástica, que morreu 
victima das malinas que atacaram o mosteiro em 1810, e que causaram vinte e duas mortes. 
Treze annos depois, em 10 d'agosto de 1823, finou-se com uma apoplexia a Thomasia; e a 10 
de novembro de 1831 deu a alma a Deus a Maria da Conceição.» 
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[LINO D'ASSUMPÇÃO, Tomás, 1899 – As freiras de Lorvão. Coimbra: França Amado, pp.178-
188.citando: CASTELLO BRANCO, Camilo, 1868 – «Divertimento das freiras de Lorvão», in 
Mosaico e Sylva de curiosidades históricas, litterárias e biográficas. Porto: Livraria Chradron. (2.ª 
edição, s.d.), pp.230-238. Também José Queiroz transcreveu o texto do Elogio Fúnebre de D. 
Inês Benedita na sua obra Cerâmica Portuguesa publicada pela primeira vez em 1907 
(QUEIRÓS, 2002:52-56). ] 
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