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Nota prévia 
 

A apresentação dos Documentos é efectuada de acordo com as regras de 

transcrição do Professor Doutor Eduardo Borges Nunes. De acordo com essas 

normas, modernizou-se a união e separação de palavras, introduziu-se o uso de 

maiúsculas nos nomes próprios e não se transcreveram os reclamos. 

Todos os documentos que se apresentam neste anexo foram transcritos por nós. 

Nas indicações bibliográficas referentes aos documentos transcritos utilizou-se 

o seguinte critério: referido, significa que o documento foi anteriormente citado, 

sem contudo ser fornecida a sua fonte, publicado significa que o autor 

mencionado refere a fonte bibliográfica. Nos casos em que os documentos 

foram anteriormente publicados na íntegra, procedeu-se a nova leitura 

paleográfica dos mesmos. 

O presente anexo engloba transcrições referentes a documentos relacionados 

com a vida pessoal dos mestres entalhadores, nos quais se destacam 

casamentos, baptismos de filhos, apadrinhamentos, testemunhos, testamentos, 

entre outros, e documentos referentes a contratos de obra de talha e 

douramento. 

Como é evidente, este núcleo documental apresenta os registos mais relevantes 

no que concerne à vida pessoal e artística dos mestres entalhadores de Lisboa, 

revelando ainda alguns contratos de obras de douramento para as quais não 

dispomos dos respectivos contratos de entalhe. Assim, neste caso, estas 

escrituras notariais testemunham também da existência prévia de uma obra de 

talha, documentada por via indirecta. 

Outras referências documentais menos expressivas e que não se justificavam 

inserir neste elenco foram tratadas em texto no Vol. I. 

Para além da primeira parte deste anexo, que engloba os documentos, 

procedemos ainda à elaboração de quadros e gráficos que sintetizam e 

traduzem algumas das matérias tratadas em texto no Vol. I, possibilitando uma 

visão geral das mesmas. Neste âmbito, destacam-se os dois quadros centrais 

deste anexo referentes às obras de entalhe e douramento executadas pelos 
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mestres entalhadores e douradores de Lisboa. Nestes quadros, a informação 

geral que se explana em contratos de obra e outros registos documentais, foi 

tratada de modo a fornecer os dados essenciais de cada documento de forma 

sintética.  

Elaborámos igualmente um elenco documental que retrata a actividade 

profissional e pessoal dos vários mestres entalhadores referenciados no período 

de estudo por nós eleito. 

Optámos por introduzir em quadros algumas informações que julgamos 

essenciais no estudo da arte da talha de Lisboa. Referimo-nos concretamente 

àquelas constantes em obras incontornáveis como a História dos Mosteiros (...), o 

Santuário Mariano,  ou o Terramoto de 1 de Novembro de 1755 e um Estudo 

Demográfico (...) e as Memórias Paroquias de Lisboa (...).  

Através da leitura destes quadros, um panorama das existências da obra de 

talha na Lisboa da época em estudo, e daquelas que desapareceram com o 

terramoto de 1755, é-nos fornecido com bastante clareza. 

Para além destes suportes, optámos igualmente por introduzir plantas e mapas 

elucidativos da geografia do país e da cidade de Lisboa, aproximadas do 

período em estudo, relacionando-as quando possível com a localização de 

templos na capital e demonstrando a relação entre as existências antes e pós 

terramoto de 1 de Novembro de 1755. 
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1. Documentos - dados pessoais de mestres entalhadores 

 

 

 

I. Assento de baptismo de Teresa, filha do mestre entalhador Felipe 

Ramalho e de sua mulher Maria Ferreira. 18 de Outubro de 1660. 

ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO, Registos Paroquiais de 

Lisboa, freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 (1660-

1684), fl. 11. 

 

II. Assento de baptismo de João, filho do mestre entalhador Domingos 

Gonçalves e de sua mulher Maria dos Santos. 18 de Fevereiro de 1663. 

ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 

(1660-1684), fl. 39 v.º.  

 
III. Assento de baptismo de Mariana, filha do mestre entalhador Felipe 

Ramalho e de sua mulher Maria Ferreira. 25 de Março de 1663. ANTT 

R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 (1660-

1684), fl. 41. 

 

IV. Assento de baptismo de António, filho do mestre entalhador Domingos 

Gonçalves e de sua mulher Maria dos Santos. 27 de Setembro de 1665. 

ANTT R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 

(1660-1684), fl. 69 v.º. 

 

V. Testamento do mestre entalhador António Vaz de Castro. 13 de Outubro 

de 1667. ANTT, Registo Geral de Testamentos, L.º 23, fls. 62-64, publ. por 

João SIMÕES, Arte e Sociedade na Lisboa de D. Pedro II: ambientes de trabalho e 

mecânica do mecenato, Dissertação de Mestrado em História da Arte, 

Património e Restauro apresentada à Faculdade de Letras da Universidade 

de Lisboa, 2002, p. 195 (texto policopiado).  

 

VI. Assento de baptismo do mestre entalhador Francisco Lopes Ramalho. 13 

de Novembro de 1667. ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, 

microfilme n.º 1001 (1660-1684), fl. 96 v.º. 

  

VII. Assento de baptismo de Bernarda, filha do mestre entalhador Domingos 

Gonçalves e de sua mulher Maria dos Santos. 26 de Agosto de 1668. 
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ANTT R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 

(1660-1684), fl. 106.  

 

VIII. Assento de baptismo de José, filho do mestre entalhador Felipe 

Ramalho e de sua mulher Maria Ferreira. 31 de Outubro de 1675. ANTT, 

R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 (1660-

1684), fl. 71 v.º. 

 

IX. Assento de casamento do mestre entalhador e escultor Manuel Machado 

com Clara Pereira. 7 de Janeiro de 1681. ANTT, R.P.L., freguesia de Santa 

Catarina, casamentos, microfilme n.º 1072, livro 6, fl. 200 v.º. 

 

X. Assento de baptismo do mestre entalhador Santos Pacheco de Lima, 

filho de Pascoal Rodrigues e de sua mulher Ana Maria da Fonseca. 21 de 

Novembro de 1684. ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, 

microfilme n.º 1001 (1684-1703), L.º 9B, fl. 4 v.º, publ. por Ayres de 

CARVALHO, ―Novas Revelações para a História do Barroco em 

Portugal‖, (separata de Belas-Artes, nº 20), Lisboa, 1964‖, p. 59.  

 

XI. Assento de casamento do mestre entalhador António da Costa com 

Maria do Espírito Santo. 3 de Junho de 1686. ANTT, R.P.L., freguesia da 

Encarnação, casamentos, microfilme n.º 1006 (1684-1694), fl. 34, publ. por 

Francisco LAMEIRA e Sílvia FERREIRA, ―Os antecedentes artísticos de 

Caetano da Costa: a fase lisboeta‖, Laboratorio de Arte. Revista del 

Departamento del Historia del Arte, n.º 20, Universidad de Sevilla, 2007, p. 

199. 

 

XII. Testamento de Manuel Ramalho, entalhador, e pai de José Rodrigues 

Ramalho. 26 de Dezembro de 1687. ANTT, R.G.T., L.º 102, fls. 1v.º-2 v.º, 

publ. por João SIMÕES, op. cit.,p. 206. 

 

XIII. Assento de baptismo de Eufrásia, filha do mestre entalhador Brás 

Ribeiro e de sua mulher Catarina de Gouveia. 27 de Março de 1690. 

ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 

(1684-1703), fl. 61.  

 

 

XIV. Assento de baptismo de António, filho do mestre entalhador Brás 

Ribeiro e de sua mulher Catarina de Gouveia. 19 de Abril de 1693. 

ANTT R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 

(1684-1703), fl. 100 v.º. 
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XV. Assento de casamento do mestre entalhador Francisco Lopes Ramalho 

com Antónia Maria. 25 de Julho de 1693. ANTT, R.P.L., freguesia da 

Encarnação, casamentos, microfilme n.º 1006 (1684-1694), fl. 134 v.º. 

 
 

XVI. Assento de baptismo de Manuel, filho do mestre entalhador Francisco 

Lopes Ramalho e de sua mulher Antónia Maria. 20 de Maio de 1694. 

ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 

(1684-1703), fl. 113 v.º.  

 

XVII. Assento de baptismo de Francisca, filha do mestre entalhador António 

da Costa e de sua mulher Maria do Espírito Santo. 15 de Agosto de 1694. 

ANTT R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 

(1684-1703), fl. 116, publ. por Francisco LAMEIRA e Sílvia FERREIRA, op. 

cit., p. 195. 

 

XVIII. Assento de baptismo de Teresa de Jesus, filha de José Rodrigues 

Ramalho e de sua mulher Antónia dos Santos. 4 de Fevereiro de 1696. 

ANTT, R.P.L, freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001, L.º 

9B, fl. 139. 4 de Fevereiro de 1696, publ. por Sílvia FERREIRA e Maria João 

Pereira COUTINHO, ―José Rodrigues Ramalho (c. 1660-1721): Um artista 

do Barroco Lusófono na Casa Professa de S. Roque‖, (separata de Brotéria, 

Vol. 159, 2004), p. 191. 

 

XIX. Assento de baptismo de Catarina, filha do mestre entalhador António da 

Costa e de sua mulher Maria do Espírito Santo. 21 de Novembro de 1697. 

ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 

(1684-1703), fl. 171, publ. por Francisco LAMEIRA e Sílvia FERREIRA, op. 

cit., p. 195. 

 

XX. Assento de baptismo de Pedro Ramalho, filho do mestre entalhador José 

Rodrigues Ramalho. 2 de Agosto de 1698. ANTT, R.P.L., freguesia da 

Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001, L.º 9B, fl. 190, publ. por Sílvia 

FERREIRA e Maria João Pereira COUTINHO, op. cit., p. 192. 

 

XXI. Assento de baptismo de Raimundo, filho do mestre entalhador 

Francisco Lopes Ramalho e de sua mulher Antónia Maria. 6 de Setembro 

de 1698. ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 

1001 (1684-1703), fl. 192.  
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XXII. Assento de baptismo de Sebastião, filho do mestre entalhador Brás 

Ribeiro e de sua mulher Catarina de Gouveia. 1 de Fevereiro de 1699. 

ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 

(1684-1703), fl. 201 v.º.  

 

XXIII. Assento de baptismo de Lourenço, filho do mestre entalhador Francisco 

Lopes Ramalho e de sua mulher Antónia Maria. 21 de Agosto de 1700. 

ANTT R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 

(1684-1703), fl. 234 v.º.  

 

XXIV. Assento de baptismo de José, filho do mestre entalhador António da 

Costa e de sua mulher Maria do Espírito Santo. 1 de Dezembro de 1700. 

ANTT R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 

(1684-1703), fl. 241 v.º, publ. por Francisco LAMEIRA e Sílvia FERREIRA, 

op. cit., p. 195. 

 

XXV. Assento de baptismo de Caetano, filho do mestre entalhador José 

Rodrigues Ramalho e de sua mulher Antónia dos Santos. 11 de Agosto 

de 1701. ANTT R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 

1001 (1684-1703), fl. 253.  

 

XXVI. Assento de baptismo de Francisco, filho do mestre entalhador Manuel 

João de Matos e de sua mulher Maria da Conceição. 10 de Outubro de 

1701. ANTT, R.P.L., freguesia de Santa Catarina, baptismos, microfilme n.º 

1065, L.º 8B, fl. 9.  

 

XXVII. Assento de casamento do mestre entalhador João Vicente com Francisca 

de Sequeira. 30 de Outubro de 1701. ANTT, R.P.L, freguesia de Nossa 

Senhora das Mercês, casamentos, microfilme n.º 1037, L.º 2C , fl. 25. 

 

XXVIII. Assento de baptismo de Caetano, filho do mestre entalhador João 

Vicente e de sua mulher Francisca de Sequeira. 30 de Julho de 1702. 

ANTT R.P.L., freguesia e Nossa Senhora das Mercês, baptismos, 

microfilme n.º 1032, L.º 2B, fl. 99 v.º. 

 

XXIX. Assento de baptismo de Caetano, filho do mestre entalhador e escultor 

Manuel Machado e de sua mulher Clara Pereira. 13 de Agosto de 1703. 

ANTT R.P.L., freguesia de Santa Catarina, baptismos microfilme n.º 1065, 

L.º 8B, fl. 31.  
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XXX. Assento de baptismo de António, filho do mestre entalhador António da 

Costa e de sua mulher Maria do Espírito Santo. 8 de Setembro de 1703. 

ANTT R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 

(1703-1720), fl. 4.v.º, publ. por Francisco LAMEIRA e Sílvia FERREIRA, op. 

cit., p. 195. 

 

XXXI. Assento de baptismo de Caetana, filha do mestre entalhador José 

Rodrigues Ramalho e de sua mulher Antónia dos Santos. 8 de 

Novembro de 1703. ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, 

microfilme n.º 1001, L.º 10B fl.7 v.º, publ. por Sílvia FERREIRA e Maria 

João Pereira COUTINHO, op. cit., p. 192. 

 

XXXII. Assento de baptismo de Antónia, filha do mestre entalhador João 

Vicente e de sua mulher Francisca de Sequeira. 24 de Fevereiro de 1704. 

ANTT R.P.L., freguesia de Nossa Senhora das Mercês, baptismos, 

microfilme n.º 1032, L.º 2B, fl. 109.  

 

XXXIII. Chancelaria régia investindo José Rodrigues Ramalho no cargo de 

medidor das obras reais. 6 de Julho de 1704. ANTT, Chancelaria de D. 

Pedro II, L.º 55, fls. 181 v.º- 182, ref. por Francisco de Sousa VITERBO, 

Dicionário Histórico e Documental dos Arquitectos, Engenheiros e Construtores 

Portugueses, Vol. III, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1988, pp. 

349-350 e publ. por Sílvia FERREIRA e Maria João Pereira COUTINHO, op. 

cit., p. 192. 

 

XXXIV. Assento de baptismo de Inês, filha do mestre entalhador João Vicente e 

de sua mulher Francisca de Sequeira. 31 de Janeiro de 1706. ANTT R.P.L., 

freguesia das Mercês, baptismos, microfilme n.º 1032, L.º 2B, fl. 118 v.º.  

 

XXXV. Assento de baptismo de Inácio, filho do mestre entalhador António da 

Costa e de sua mulher Maria do Espírito Santo. 28 de Abril de 1706. 

ANTT, R.P.L, freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 

(1703-1720), fl. 51, publ. por Francisco LAMEIRA e Sílvia FERREIRA, op. 

cit., p. 195. 

 

XXXVI. Assento de baptismo de Paula, filha do mestre entalhador José Pessoa e 

de sua mulher Teresa Maria. 20 de Janeiro de 1707. ANTT, R.P.L, 

freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 (1703-1720), fl. 71 

v.º.  
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XXXVII. Chancelaria de D. João V atribuindo a José Rodrigues Ramalho o cargo 

de supervisor dos jardins do Paço de Salvaterra de Magos. 2 de Abril de 

1707. ANTT, Chancelaria de D. João V, L.º 31, fls. 34 -34 v.º, ref. por SOUSA 

VITERBO, op. cit., s/ cota e publ. por Sílvia FERREIRA e Maria João 

Pereira COUTINHO, op. cit., p. 193. 

 

XXXVIII. Assento de baptismo de José, filho de João Vicente e de sua mulher 

Francisca de Sequeira. 18 de Fevereiro de 1708. ANTT R.P.L., freguesia de 

Nossa Senhora das Mercês, baptismos, microfilme n.º 1032, L.º 2B, fl. 130 

v.º.  

 

XXXIX. Assento de baptismo de Bernarda, filha do mestre entalhador José 

Rodrigues Ramalho e de sua mulher Antónia dos Santos. 2 de Fevereiro 

de 1709. ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 

1001, L.º 10B, fl. 97, publ. por Sílvia FERREIRA e Maria João Pereira 

COUTINHO, op. cit., p. 193. 

 

XL. Assento de baptismo de Caetano, filho do mestre entalhador António da 

Costa e de sua mulher Maria do Espírito Santo. 19 de Agosto de 1709. 

ANTT R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 

(1703-1720), fl. 105 v.º, publ. por Francisco LAMEIRA e Sílvia FERREIRA, 

op. cit., p. 195. 

 

XLI. Ajuste notarial entre José Rodrigues Ramalho e Jerónimo Nunes, seu 

futuro genro, a fim de ser entregue dote para o casamento de sua filha 

Teresa de Jesus. 6 de Janeiro de 1710. ANTT, C.N.L. n.º 12 A (actual n.º 1), 

Cx. 81, L.º 353, fls. 81-81v.º, publ. por Sílvia FERREIRA e Maria João 

Pereira COUTINHO, op. cit., p. 193. 

 

XLII. Testamento do mestre entalhador Matias Rodrigues de Carvalho. 1 de 

Março de 1710. ANTT, R.G.T., L.º 128, fls. 88-91, publ. por João SIMÕES, 

op. cit., pp. 175-177 e 219.  

 

XLIII. Quitação passada por Jerónimo Nunes, a José Rodrigues Ramalho, seu 

sogro sobre o dote da filha deste último, Teresa de Jesus. 20 de Outubro 

de 1710. ANTT, C.N.L., n.º 12 A (actual n.º 1), Cx. 82, L.º 356, fls. 71- 71 v.º, 

publ. por  Sílvia FERREIRA e Maria João Pereira COUTINHO, op. cit., p. 

194. 
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XLIV. Assento de óbito do mestre entalhador Francisco Lopes Ramalho. 22 de 

Novembro de 1710. ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, óbitos, 

microfilme n.º 1012, L.º 9, fl. 110. 

 

XLV. Assento de baptismo de António, filho de José Rodrigues Ramalho e de 

sua mulher Antónia dos Santos. 25 de Fevereiro de 1712. ANTT, R.P.L., 

freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 (1703-1720), fl. 

155 v.º.  

 

XLVI. Assento de baptismo de Policarpo, filho do mestre entalhador Manuel 

de Brito e de sua mulher Luísa Maria. 5 de Fevereiro de 1713. ANTT 

R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 (1703-

1720), fl. 160.  

 

 

XLVII. Assento de baptismo de Maria, filha do mestre entalhador António da 

Costa e de sua mulher Maria do Espírito Santo. 12 de Fevereiro de 1713. 

ANTT R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 

(1703-1720), fl. 173, publ. por Francisco LAMEIRA e Sílvia FERREIRA, op. 

cit., p. 195. 

 

XLVIII. Assento de baptismo de Jerónimo, filho do mestre entalhador Domingos 

da Costa Silva e de sua mulher Joana Maria da Assunção. 19 de Março 

de 1715. ANTT R.P.L., freguesia de Nossa Senhora das Mercês, baptismos, 

microfilme n.º 1032, L. 2B, fl. 175 v.º.  

 

XLIX. Assento de baptismo de Maria, filha do mestre entalhador José Pessoa e 

de sua mulher Teresa Maria. 14 de Abril de 1715. ANTT., R.P.L., 

freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 (1703-1720), fl. 

187 v.º.  

 

L. Chancelaria régia ordenando o aumento das remunerações de José 

Rodrigues Ramalho, enquanto supervisor dos jardins do Paço de 

Salvaterra de Magos. 11 de Julho 1719. ANTT., Chancelaria de D. João V, L.º 

55, fls. 57 -57 v.º, publ. por Sílvia FERREIRA e Maria João Pereira 

COUTINHO, op. cit., p. 194. 

 

LI. Contrato ajustado entre José Rodrigues Ramalho e a Abadessa do 

mosteiro das religiosas capuchas francesas de Lisboa, a fim de que a sua 

filha Caetana professasse nesse mesmo mosteiro. 30 de Setembro de 

1719. ANTT, C.N.L., n.º 12 A (actual n.º 1), Cx. 89, L.º 395, fls. 8-10 v.º, publ. 
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por Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico do Primeiro Quartel 

de Setecentos, Exarado nas Notas dos Tabeliães de Lisboa‖, (separata de 

Bracara Augusta, Vol. XXVII, Fasc. 63(75), 1973, p. 59. 

 

 

LII. Assento de baptismo de Teresa, filha do mestre entalhador Manuel de 

Brito e de sua mulher Luísa Maria. 17 de Novembro de 1720. ANTT 

R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 (1703-

1720), fl. 279.  

 

LIII. Testamento do mestre entalhador José Rodrigues Ramalho. 4 de Maio 

de 1721. ANTT, R.G.T., L.º 165, fls. 79-82 v.º, publ. por Sílvia FERREIRA e 

Maria João Pereira COUTINHO, op. cit., p. 194. 

 

LIV. Assento de óbito do mestre entalhador José Rodrigues Ramalho. 27 de 

Setembro de 1721. ANTT, R.P.L, freguesia da Encarnação, óbitos, 

microfilme n.º 1012, L.º 10, fl. 40, publ. por Sílvia FERREIRA e Maria João 

Pereira COUTINHO, op. cit., p. 194. 

 

LV. Assento de óbito do mestre entalhador Domingos da Costa Silva. 28 de 

Abril de 1724. ANTT., R.P.L., freguesia de Nossa Senhora das Mercês, 

óbitos, microfilme n.º 1039, (1718-1745), fl. 18 v.º.  

 

LVI. Assento de baptismo de Luís, filho póstumo do mestre entalhador 

Domingos da Costa Silva e de sua mulher Joana Maria da Assunção. 10 

de Julho de 1724. ANTT R.P.L., freguesia de Nossa Senhora das Mercês, 

baptismos, microfilme n.º 1032, L.º 2C, fl. 235 v.º. 

 

LVII. Assento de óbito do mestre entalhador João Vicente. 22 de Abril de 1750. 

ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, óbitos, microfilme n.º 1013, fl. 252.  
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DOCUMENTO n.º I 

 

Assento de baptismo de Teresa, filha do mestre entalhador Felipe Ramalho e 

de sua mulher Maria Ferreira. 18 de Outubro de 1660 

 

 

―Aos dezoito de Outubro de seycentos E sesenta Eu licenciado Ignacio da 

Cunha coadiutor desta igreja de Nossa Senhora do Loreto baptizei a Theresa 

filha de Filippe Ramalho E de sua mulher Maria Ferreira, padrinhos Manoel 

Mendes e Catarina Cardoza1 

 

 

  

                                                 
1 Ms. à margem direita: ―Thereza‖. 
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DOCUMENTO n.º II 

 

Assento de baptismo de João, filho do mestre entalhador Domingos 

Gonçalves e de sua mulher Maria dos Santos. 18 de Fevereiro de 1663 

 

 

―Em dezoito de Feuereiro de sejcentos E sesenta e tres Eu o Licenciado Ignacio 

da Cunha coadiutor desta parochial Igreia de Nossa Senhora do Loretto 

baptizei a João filho de Domingos Gonçalvez e de sua mulher Maria dos Santos 

padrinho João de Sousa2 

       O Licenciado Ignacio da Cunha‖

                                                 
2 Ms. à margem esquerda: ―João‖. 
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DOCUMENTO n.º III 

 

Assento de baptismo de Mariana, filha do mestre entalhador Felipe Ramalho 

e de sua mulher Maria Ferreira. 25 de Março de 1663 

 

 

―Aos uinte e sinco dias de Março de seiscentos e sesenta e tres Eu o Padre 

Roque Leite cura nesta igreia Baptizei a Marianna filha de Felipe Ramalho e de 

sua molher Maria Ferreira padrinho Bento Rois1 

          Roque Leite‖

                                                 
1 Ms. à margem direita: ―Marianna‖. 
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DOCUMENTO n.º IV 

 

Assento de baptismo de António, filho do mestre entalhador Domingos 

Gonçalves e de sua mulher Maria dos Santos. 27 de Setembro de 1665 

 

 

―Aos uinte e sete dias do mes de Septembro de seiscentos sesenta e sinco Eu o 

Padre Roque Leite da Costa coadiutor nesta igreja de Nossa Senhora do Loreto 

baptizei a Antonio filho de Domingos Gonsalvez e de sua molher Maria dos 

Santos padrinho Antonio Pereira de Abreu madrinha D. Thereza Arrais de 

Mendonsa1 

 

        Roque Leite da Costa‖

                                                 
1 Ms: à margem esquerda: ―Antonio‖. 
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DOCUMENTO n.º V 

 

Testamento do mestre entalhador António Vaz de Castro. 13 de Outubro de 

1667 

 

 

―Testamento de Antonio Vas Crasto herdeira sua molher Nataria Francisca 

Jesus Maria Joseph 

 

Em nome da Santissima Trindade Pai Filho E Espirito Santo tres pessoas e hum 

so Deos uerdadeiro criador dos Ceos e da terra o qual confeso por meu 

uerdadeiro Deos e Senhor e por tal o adoro como elle seia a suma E eterna 

Sabedoria a Elle chamo E emvoco para não errar e comfiado na sua imfinita 

meziricordia e piedade espero me perdoe as grandes ignorançias e afrontas e 

pecados que como humano e pecador cometi injustamente contra sua Deuina 

Magestade. Saibão quantos esta carta de testamento uirem em como no anno do 

naçimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1667 annos em 13 dias do mes de 

Outubro da dita era estando eu Antonio Vas Crasto doente de huma doença 

que Deos me deo1 do tribunal da Deuina Justica temendo a morte que a todos 

he comua suposto que grande pecador comtudo pela bondade e meziricordia 

de Deos fiel estão e asj para descargo de minha conçiencia e dezembaraçar 

minha alma das couzas temporais estando em meu perfeito juízo E 

entendimento como Deos mo deu roguej ao Antonio Esteues de Gois morador 

nesta cidade de Lisboa a nossa freguesia do Alecrim pessoa que uiue de sua 

fazenda sem officio me fizese estas regras em forma de testamento na maneira 

seguinte Primeiramente declaro que sendo Deos seruido leuar me para sj quero 

que meu corpo seia enterrado na capela de Nossa Senhora da Doutrina cita na 

Igreja de São Roque aonde estão enterrados meus pais porquanto sou Irmão da 

mesma Congregação da Senhora= I mando que me acompanhem os meninos 

órfãos aos quais se darão a esmola costumada = I mando que me acompanhem 

os Relegiozos de São Francisco aos quais darão de esmola de acompanhamento 

e abito quatro mil reis = mando2 a acompanhem /fl. 62 v.º/ os Relegiozos da 

Santissima Trindade a quem darão de esmola tres mil reis = I mando que me 

acompanhem o padre cura e tizoureiro e coadjtor da minha freguesia e dar se 

lhe a de oferta ao padre cura mil e quatrosentos reis e aos mais hum tostão a 

cada hum = mando me acompanhem a crus do Senhor e a de Nossa Senhora e a 

de Santo Antonio da minha freguesia a que se dará a cada hum de esmola hum 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
2 Ms. rasgado. 
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tostão = Mando que se de de esmola a Santa Meziricordia por me enterrar seis 

tostões = Mando se digão pela minha alma as missas de São Vicente Ferrer = 

Declaro eu Antonio Vas Crasto que eu fui cazado primeira ves com minha 

primeira molher Maria Manoel que Deos tem em gloria da qual me ficou hum 

filho o qual he hoie de noue annos por nome Aleixo = Declaro que auendo de 

cazar segunda ves com a molher com que oie sou cazado Nataria Ferreira se 

fiserão partilhas como consta da carta que em meo poder esta das quais 

partilhas se apartou logo a parte que cahio ao dito meu filho Aleixo da legitima 

de sua maj = Declaro que sou cazado segunda ves com minha segunda molher 

Nataria Ferreira Barroza da qual minha molher Nataria Ferreira tenho dous 

filhos legitimos de legitimo matrimónio o mais velho que he de tres annos per 

nome Antonio o segundo que he de quinze mezes por nome Jose = Declaro que 

deixo per minha testamenteira a dita minha molher Nataria Ferreira Barroza a 

qual será iuntamente será tambem erdeira como os ditos meus filhos dos bens 

que per minha morte forem achados e que per justiças lhe tiuerem e pesoas3 

menistros per que serem julgados e aião com propriedade e fauorecam a dita 

minha molher Nataria Ferreira per mo assim ter merecido pelas boas obras que 

sempre della recebi e recebo e ser esta a minha ultima uontade = Declaro que eu 

sou contente que a dita minha molher Nataria Ferreira seia tutora dos ditos 

meus filhos assim os que della tenho Antonio e Jose como tambem do dito meu 

filho Aleixo o que4 na prouisão como he costume e fio da dita minha molher 

Nataria Ferreira os criara e doutrinara como ate agora o tem feito e peso a dita 

minha molher faça muito per este meu filho Aleixo seia Relegiozo da Relegião 

que elle mais se afeiçoar = Declaro eu Antonio Vas Crasto que eu tenho feito 

dous retabolos para a Igreja de São Lourenço de Alhos Vedros dos quais me 

aiustei com o prior Sebastião Pais de Matos da los acabados e asentados na dita 

Igreja por preso de setenta mil reis de que confeso ter recebido a conta delles 

uinte e seis mil reis sem outro mais dinheiro nenhum da mão do dito prior = 

Declaro mais que eu fis huma obra para a capella do Santo Cristo dos Passos 

que esta cita no Real Couento de Bellem per mandado do procurador da 

Irmandade do dito Santo Christo Pedro Soares escriuão da Torre de Bellem 

achando se prezente ao contrato Manoel Correa escriuão da dita Irmandade da 

qual / fl. 63/ obra se me esta deuendo sete mil reis como consta de hum 

conhecimento de contrato que em seu poder esta = Declaro mais que eu tenho 

hum cazal em Loures cito no lugar do Pinheiro o qual cazal me trás arendado 

Vicente Leal por preço de tres mil e quinhentos reis cada hum anno o qual me 

esta deuendo este anno proximo pasado que se comprio em dia de Nossa 

Senhora de Agosto deste anno de mil e sejsentos e sesenta e outo = Declaro mais 

                                                 
3 Ms. uma palavra ilegível. 
4 Ms. duas palavras ilegíveis. 
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que Esteuão da Silua do lugar do Barro me esta deuendo tres mil e duzentos 

reis de resto de contas de mais que elle deuia = Declaro que meu cunhado 

Manoel Pinheiro me emprestou uinte e dous mil reis per uezes para o que tem 

em seu poder hum castiçal de prata de boxo o qual terá de pezo treze mil reis 

mais tem em seu poder o dito meu cunhado Manoel Pinheiro duas facas de 

cabo de prata as quais terão de pezo de prata mil e duzentos reis = Declaro que 

eu tenho outro castiçal empenhado em seis mil reis ao irmão do dito acima = 

Declaro mais que todas as obras em que em meu poder tenho tomado como 

assim de dinheiro que a conta delas tenho recebido se achara a clareza de tudo 

nos mesmo liuros em que costumo asenta las com a fidelidade conhecida 

Declaro que não deuo mais nada a nimguem e sendo cazo que eu deua alguma 

couza constando a minha esta mentira faca por descargo de minha alma = E por 

que hei por acabado este meu testamento e quero que este ualha e tenha uigor 

por esta ser minha ultima uontade e se outro algum5 por reuogado e anulo para 

que não ualha nem tenha uigor e por não estar em estado para este poder fazer 

roguei a Antonio Esteues de Goes este per mim fizese e como testemunha o 

asinase = Declaro mais eu dito Antonio Vas Crasto que eu fui digo tomei com 

mais sinquo companheiros a saber Manoel Francisco Pheliphe Ramalho 

Francisco Ferreira Francisco Lopes declaro que são quatro digo os sinquo com 

Joseph Antunes tambem praseiros todos com que fis a dita obra digo a obra que 

se fes para a capela Real de que eu dito Antonio Vas Crasto fui tisoureiro e 

pagador dos ofeciais da dita obra a qual despendio se achara no meu liuro 

donde costumo fazer os asentos das obras que faço = Declaro que desta dita 

obra da dita Capela Real se ha de fazer aualiação e se me dem huma das partes 

com que meos ditos companheiros deuem sahir sendo julgada em mais do que 

temos recebido o que a dita minha erdeira a recebera como tudo o mais que 

atrás fica dito = Declaro mais que do retabolo que fis para a Igreja de Nossa 

Senhora das Necessidades me faltão so seis colunas per alimpar com mais a 

coroa que remata o zimbório para o que tenho /63 v.º/ em6 disto seis ou sete 

mil reis = Declaro mais que eu fis debacho de pala (sic) com o mordomo Manoel 

Pais hum painel de mejo releuado e na7 charola com seus pedrestaes laurados 

tudo debaixo da dita minha conçiencia acho qual despesa onze mil reis por ser 

isto fora da obrigação da minha amostra Declaro que eu deuo a Manoel Mendes 

pintor morador a Setuual dois mil reis que lhe fiquei deuendo do arco triunfal 

os quais lhe não tenho dado per mos não ter pedido e quero que per descargo 

de minha conçiencia se lhes paguem = Declaro que sendo eu tizoureiro das 

                                                 
5 Ms. manchado. 
6 Ms. uma palavra ilegível. 
7 Ms. uma palavra ilegível. 
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decimas da freguesia de Nossa Senhora das Merces desta cidade auera outra8 

na contadoria geral donde paguei tudo o que deuia a sua Magestade sem 

descargo de minha conciencia não recebi de então a esta parte dinheiro algum 

nem de tal se pode achar recibo algum meu = Declaro que sem embargo do que 

atrás tinha fechado este meo testamento roguei eu dito Antonio Vas Crasto ao 

dito Esteues de Gois de nouo me puzese os capitolos atrás escritos o que não 

tinha feito antes por me não lembrar sem que per isso não faça duuida alguma 

que esta he minha ultima uontade e para descargo de minha conçiencia rogei ao 

dito Antonio Esteues de Gois de nouo me escreuese e quero que todo este meu 

testamento se aia per bem E eu Antonio Esteues de Goes o fis a rogo do dito 

Antonio Vas Crasto 

Declaro que instituo por meus erdeiros aos ditos meus filhos atrás declarados 

no que lhe tocar de meus bens em suas legitimas e a minha terça compridos os 

meus legados a deixo a dita minha molher Nataria Ferreira Barroza e folgara 

que a dita terça será de grande consideração para com isso lhe pagar parte do 

muito que lhe deuo e sou obrigado pelo grande amor com que me tratou = E 

per aqui hei per acabado este meu testamento muito que delle rogej ao dito 

Antonio Esteues de Gois que este me fizese comigo o asinase E eu com o dito 

testador no dito dia atrás declarado 13 de Outubro de 1667  Antonio Vas Crasto 

Antonio Esteues de Gois 

 

Aprouação 

 

Sajbão quantos este instromento de aprouação uirem que no anno do nacimento 

de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e seisentos e sesenta e sete em quatorze 

dias do mês de Outubro na cidade de Lisboa na Rua da Roza das Partilhas por 

sima do Cunhal das Bolas nas cazas em que uiue Antonio Vas de Crasto 

marcineiro escultor de sua Magestade estando elle ahi prezente doente em 

cama em todo seu perfeito juizo e entendimento e9 das suas mãos as de min 

tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas me foj dado o testamento 

acima e atrás escrito e as preguntas / fl. 64 / que lhe fis me respondeo que si era 

seu e que a seu rogo lho escreuera Antonio esteues de Goes morador nesta 

cidade a Nossa Senhora do Alecrim e que depois de escrito lho lera e per estar a 

sua uontade como elle testador o ditara o asinara com o dito Antonio Esteues de 

Goes e que por tanto o aproua e ratefica o dito testamento e pede que se cumpra 

e guarde em juízo e fora delle como testamento sedolas ou codecilho qual mais 

firme em direito seia e que reuoga e anulla todos os mais testamentos sedolas 

ou codecilhos que antes deste aia feito e so este quer que ualha tenha forsa e 

                                                 
8 Ms. rasgado. 
9 Ms. rasgado. 
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uigor como nelle se comthem per esta ser sua ultima uontade testemunhas que 

forão prezentres chamadas e rogadas per parte delle testador o dito Antonio 

Esteues de Gois e Domingos Antunes marcineiro morador na Rua dos Ouriues 

da Prata Lourenço Coelho irmão delle testador morador na Rua da Roza das 

Partilhas e João Aluares outro sj marcjneiro morador na Rua Noua Dalmada 

Francisco de Matos Surgião morador ao Rosio e Manoel Nunes meu criado e 

Francisco Rodrigues marcineiro morador nas Domingas e todos conhecemos ao 

dito testador he o próprio aqui contheudo que com as testemunhas asinou esta 

aprouação a qual eu Bernardo Cardozo tabaliam publico de notas por El Rej 

nosso senhor nesta cidade de Lisboa e seu termo fis e asinei de meu publico 

sinal interlinhei chamadas rogadas por parte delle testador lugar de sinal 

publico 

Antonio Vas Crasto Francisco de Matos Antonio Esteues de Goes Domingos 

Antunes João Aluares Francisco Rodrigues de Manoel Antunes uma crus 

Loureço Coelho 

 

Abertura 

 

Certifico eu padre Antonio Vieira Neto parocho coadiutor desta freguesia de 

Nossa Senhora das Merces desta cidade de Lisboa que eu abri bem e fielmente 

este testamento de meu freguês Antonio Vas Crasto o qual consta de sete meas 

folhas com aprouação o qual não tem uiçio algum nem borrão e por uerdade 

pasei a prezente Lisboa 23 de Outubro de 1667 e asinou tambem o padre cura 

Antonio Vieira Neto o padre cura Simão Lopes de Abreu, e não dizia mais o 

dito testamento aprouação e abertura delle que eu Manoel Bandeira Monis 

escreuão do registo dos testamentos desta cidade de Lisboa e seu termo por El 

Rej nosso senhor aqui registei, e tresladei bom e fielmente do próprio a que me 

reporto 

Lisboa 2 de Janeiro de 1668 

      Manoel Bandeira Monis‖ 
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DOCUMENTO n.º VI 

 

Assento de baptismo do mestre entalhador Francisco Lopes Ramalho. 13 de 

Novembro de 1667 

 

 

―Ao treze dias do mes de Novembro de Seiscentos e sesenta e sete Eu Francisco 

da Fonseca coadiutor nesta Igreja de Nossa Senhora do Loreto baptizei 

Francisco filho de Manoel Ramalho, e de sua mulher Maria Rodrigues padrinho 

Francisco Lopes 

Francisco da Fonseca‖1 

 

 

                                                 
1 Ms. à margem esquerda: ―Francisco‖. 
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DOCUMENTO n.º VII 

 

Assento de baptismo de Bernarda, filha do mestre entalhador Domingos 

Gonçalves e de sua mulher Maria dos Santos. 26 de Agosto de 1668 

 

 

―Em os uinte e seis dias do mes de Agosto de seiscentos e sessenta e outo Eu o 

Padre Manoel Soares coadjutor nesta igreia baptizei a Bernarda filha de 

Domingos Gonçalvez e de sua molher Maria dos Sanctos, padrinho Antonio 

Gomes1 

 

        Manoel Soares da Silua‖ 

 

  

                                                 
1 Ms. à margem direita: ―Bernarda‖. 
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DOCUMENTO n.º VIII 

 

 

Assento de baptismo de José, filho do mestre entalhador Felipe Ramalho e de 

sua mulher Maria Ferreira. 31 de Outubro de 1675 

 

 

―Aos trinta e hum dias de Outubro de mil seiscentos setenta e cinco Baptizei a 

Joseph filho de Phelippe Ramalho e de Maria Ferreira padrinhos o Padre Jorge 

Martins Ingles e Maria Freire2 

 

       O cura Manoel Ferreira Lobatto‖ 

                                                 
2 Ms. à margem esquerda: ―Joseph‖. 
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DOCUMENTO n.º IX 

 

Assento de casamento do mestre entalhador e escultor Manuel Machado com 

Clara Pereira. 7 de Janeiro de 1681 

 

 

―Em sette de Janeiro de mil seyscentos oitenta e hum corridos os banhos usa 

ordinaria recebi à porta da Igreja de manhã por marido e molher na forma 

ordinaria a Manoel Machado natural da villa de Setuual onde foi bautizado na 

freguesia de S. Julião filho de Pedro Machado ja defunto e de Anna Martins 

com Clara Pereira filha de Domingos Manoel e de Maria Correia ja defunta1 

moradora nesta freguesia onde foi bautizada, e elle contrahente tambem 

morador nesta freguesia testemunhas que prezentes estauão o Padre 

thezoureiro Manoel de Figueiredo, e Belchior da Fonseca Escultor morador na 

Trauessa da Cequeira desta freguesia, e outras muitas pessoas que prezentes se 

acharão de que fis este termo, que asinei com as mesmas testemunhas no 

mesmo dia mes e anno ut supra2 

   O cura Manoel Rodrigues de Macedo‖ 

  

                                                 
1 Ms. repete a expressão: ―ja defunta‖. 
2 Ms. à margem esquerda: ―Manoel Machado com Clara Pereira‖. 
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DOCUMENTO n.º X 

 

Assento de baptismo do mestre entalhador Santos Pacheco de Lima, filho de 

Pascoal Rodrigues e de sua mulher Ana Maria da Fonseca. 21 de Novembro 

de 1684 

 

 

―Aos uinte e hum de Nouembro de mil seiscentos e outenta e quatro Baptizei a 

Sanctos filho de Pascoal Rodrigues e de sua molher Anna Maria da Fonseca foi 

padrinho Bras de Sousa Valadares1 

 

      O cura Bras Ribeiro‖ 

                                                 
1 Ms. à margem esquerda: ―Sanctos‖. 
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DOCUMENTO n.º X I 

 

Assento de casamento do mestre entalhador António da Costa com Maria do 

Espírito Santo. 3 de Junho de 1686 

 

 

―Aos tres de Junho de mil seiscentos e oittenta e seis na Igreja de Nossa Senhora 

do Alecrim de Lisboa com banhos correntes estando eu cura da ditta freguesia 

Bras Ribeiro prezente e por testemunhas Bras Ribeiro entalhador morador na 

Trauessa da Espera e Antonio João carpinteiro da Ribeira das Naos, morador na 

Rua da Barroca e Jozeph de Oliueira carpinteiro morador na Rua da Attalaia se 

cazarão por palaura de prezente Antonio da Costa filho de Domingos 

Gonçalvez e de Maria dos Santos Baptizado nesta freguesia e morador na Rua 

da Barroca e Maria do Espírito Santo filha de Sebastião Ferreira e de Brizida 

Francisca Baptizada e moradora nesta freguesia na Rua da Attalaia e por 

uerdade fiz este assento que assinej com as testemunhas o Cura Bras Ribeiro 

 

       Joseph de Oliueira 

       Antonio João 

Bras Ribeiro‖ 
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DOCUMENTO n.º XII 

 

Testamento de Manuel Ramalho, entalhador, e pai de José Rodrigues 

Ramalho. 26 de Dezembro de 1687 

 

 

―Testamento de Manoel Ramalho testamenteiro seo filho Joseph Rodrigues 

Ramalho morador na Rua da Talaja 

 

Em nome de Deos amem. Saybão quantos este instrumento de meo testamento 

virem em como estando doente e não sabendo a hora em que Deos será seruido 

leuar me para Sy eu Manoel Ramalho natural desta cidade de Lisboa querendo 

tratar de minha saluação e pór minhas couzas em via ordenei de fazer este meo 

testamento o qual faço pella maneira seguinte. Primeiramente encomendo a 

minha alma a Santissima Trindade Padre Filho Spirito Santo que he hum só 

Deos uerdadeiro e nesta fee protesto viuer e morrer como fiel e uerdadeiro 

christão e tomo por minha aduogada a Virgem Maria e a todos os Santos e 

Santas da corte do Ceo queirão ser meos aduogados diante da Diuina Justica 

pera que quando minha alma deste mundo partir alcanse o gozar da gloria 

amem // Declaro que sendo Deos seruido leuar me para Sy meo corpo será 

amortalhado no habito dos Relligiozos de Nossa Senhora do Monte do Carmo 

donde sou 3.º e me acompanharão os seos relligiozos com os meos Irmãos 3.ºs e 

se dará de habito e acompanhamento aos ditos Religiozos o que he estillo e serei 

sepultado no jazigo dos ditos meos Irmãos 3.ºs e me acompanharão mais des 

clérigos da minha freguesia e se dará de esmola a cada hum cento e sincoenta 

reis e de offerta deixo ao meu Parocho 20 reis hirej a sapultura da tumba da 

Santa Mizericordia e lhe darão de esmolla hum cruzado // Mando se digão por 

minha alma vinte missas de corpo prezente com a esmolla de tostão cada huma; 

quero que se digão mais por minha alma sincoenta missas de esmolla de quatro 

vinténs cada huma // Declaro que Joseph Ramalho meo filho gouerna a minha 

logea há annos e sustenta a casa em rezão de há muitos annos estar incapas por 

meos achaques de poder fazer assim que tudo o que deuer os meos bens ficarão 

obrigados ao pagamento // Declaro que sou cazado com Maria Rodrigues de 

que tenho filhos o dito Joseph Ramalho, Pedro Ramalho Francisco Lopes 

Manoel Ramalho e Antonio e Maria da Encarnação e Antonia de Jesus casada 

com /fl. 2/ Francisco Delgado a qual ao tempo que a casei lhe dei em dotte 

duzentos mil reis em dinheiro e moueis os quais meos filhos são meos herdeiros 

forsados e por tais os instituo e somente de meos bens separo a minha terça no 

melhor parado delles a qual depois de comprido este meo testamento deixo a 

dita minha filha Maria da Encarnação e a faço herdeira da dita terça e pesso a 
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meo filho Joseph Ramalho queira ser meo testamenteiro e fazer dar 

comprimento a este meo testamento o qual hey por acabado e por não poder 

escreuer roguei a Joseph da Fonseca que este por mim fizesse e a meo rogo o 

asinaçe o que eu sobredito fis e asinei em Lisboa 26. de Dezembro de 1687. 

annos // a rogo do testador Joseph da Fonseca 

Aprouação 

Saybão quantos este instromento de aprouação virem que no anno do 

nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1687. em 26. dias do mes de 

Dezembro na cidade de Lisboa na Rua da Talaya nas casas de morada de 

Manoel Ramalho mestre do officio de entalhador estando elle ahi prezente 

doente em cama mas em todo o seu perfeito juízo e entendimento logo por elle 

de sua mão alem de tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas me 

foi dado o testamento atrás escrito respondendo me as preguntas que lhe fizera 

se o que a seo rogo lho escreuera Joseph da Fonseca morador a Esperança e 

depois e escrito lho lera e por estar a sua uontade lhe rogara que por elle asiaçe 

por estar muito fraco e não poder asinar portanto dice elle testador que aproua 

ratefica o dito seo testamento e o há por seo bom firme e ualiozo e por este 

reuoga todos os mais testamentos que antes deste haja feito e só este quer que 

ualha tenha força e uigor em juízo e fora delle por esta ser sua ultima e 

derradeira uontade testemunhas que forão prezentes chamadas e rogadas por 

parte delle testador o dito Joseph da Fonseca que asinou a rogo delle testador 

pello não poder fazer Antonio Manoel dos Reis pedreiro morador na Rua da 

Barroca freguesia dos Martires Manoel Matheus marsineiro morador na Rua do 

Trombeta Joseph Aluares pedreiro morador na dita Rua Manoel Rodrigues 

morador na dita Rua da Talaya em caza do cyrurgião mor e Pedro Bernardes 

aprendis delle testador que diserão ser elle o próprio contheudo neste 

instrumento o qual eu Francisco Trauaços de Attayde Tabaliam de nottas por 

sua Magestade na cidade de Lisboa fis e asiney em publico // Lugar do sinal 

publico // a rogo do outorgante Joseph da Fonseca // Da testemunha Manoel 

Rodrigues huma crus // Antonio Francisco // Joseph Aluares // Manoel dos 

Reis do Coutto// Manoel Matheus // Pedro Lobo Bernardes 

 

 

 

Abertura 

Francisco Trauaços de Attayde taballião de nottas por sua Magestade na cidade 

de Lisboa certefico que por Antonio Francisco marsineiro morador nesta cidade 

me foi prezentado o testamento com que diçe fallesera Manoel Ramalho pera o 

abrir e se dar comprimento a elle o qual abri que estaua cozido com linhas 

brancas feito e asinado a rogo do testador por Joseph da Fonseca e aprouado 
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por mim taballião escrito em sinco paginas de papel em que entra o 

instrumento de aprouação no fim da ultima comesei esta e a achei sem risco 

borrão entrelinha nem couza que duuida faça e para constar do sobredito pacey 

a prezente certidão de abertura que asiney em razo em Lisboa 9. de Janeiro de 

688. annos // Francisco Trauaços de Attayde; e não dezia mais o dito 

testamento aprouação e abertura a que me reporto o qual consertei com o 

próprio e com escriuão dos orfaoens Antonio Barboza da Matta aonde o fui 

registar e de como o1 a reçeber asinou juntamente comigo escriuão em Lisboa 

aos uinte quatro dias do mês de Setembro de mil setecentos e tres annos e eu 

Amador Ferreira da Sylua escriuão de registos dos testamentos / fl. 2 v.º/ desta 

cidade de Lisboa e seo termo por sua Magestade que Deos guarde o escreui------ 

concertado por mim escriuam 

E comigo escriuão 

Antonio Barboza da Matta   Amador Ferreira da Sylua‖ 

 

                                                 
1 Ms. rasgado. 
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DOCUMENTO n.º XIII 

 

Assento de baptismo de Eufrásia, filha do mestre entalhador Brás Ribeiro e 

de sua mulher Catarina de Gouveia. 27 de Março de 1690 

 

 

―Aos uinte sete de Marco de seissentos e nouenta baptizej a Eufrazia filha de 

Bras Ribeiro e de sua molher Catherina de Gouueia foi padrinho Pedro 

Ramalho e Madrinha Clara Pereira tocou em seu nome com procuração seu 

marido Manoel Machado1 

 

      O Cura Bras Ribeiro‖ 

                                                 
1 Ms. à margem direita: ―Eufrazia‖. 
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DOCUMENTO n.º XIV 

 

Assento de baptismo de António, filho do mestre entalhador Brás Ribeiro e 

de sua mulher Catarina de Gouveia. 19 de Abril de 1693 

 

 

―Aos dezanoue dias de Abril de mil seiscentos e nouenta e tres baptizei Antonio 

filho de Bras Ribeiro e de sua molher Catarina de Gouueia foi Padrinho Luiz 

Perez madrinha Leonarda Jozepha Maria tocou na criança com procuração sua 

Izabel Ferreira1 

 

     O coadjutor Manoel Pereira‖ 

  

                                                 
1 Ms. à margem esquerda: ―Antonio‖. 
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DOCUMENTO XV 

 

Assento de casamento do mestre entalhador Francisco Lopes Ramalho com 

Antónia Maria. 25 de Julho de 1693 

 

 

―Aos uinte sinco dias do mes de Julho de mil e seiscentos e nouenta e tres 

Annos na Igreja de Nossa Senhora do Alecrim de Lisboa com papeis correntes 

estando eu o Padre Bras Ribejro cura da freguesia de Nossa Senhora do Alecrim 

de Lisboa prezente e por testemunhas o Padre Lourenso de Faria morador na 

Rua Direita do Loreto, e Bernardo Pereira cupeiro de Manoel da Cunha 

morador na Rua Larga de São Roque, e Antonio da Silua pastelleiro morador na 

Rua das Parrejras se cazarão por palauras de prezente Francisco Lopes filho de 

Manoel Ramalho baptizado na igreja do Loreto e de Maria Rodrigues Baptizado 

na freguesia do Alecrim de Lisboa e nella morador e Antonia Maria filha de 

Manoel Duarte natural de Sam Sebastiam da Pedreira e de Francisca da Silua 

baptizada na freguesia de São Jozeph, ella contrahente baptizada na freguesia 

do Alecrim e nella moradora por uerdade fis este assento que assinej com as 

ditas testemunhas o cura2 

   Bras Ribeiro 

   O Padre Lourenço de Faria 

Antonio da Silua 

  Bernardo Pereira‖ 

                                                 
2 Ms. à margem esquerda: ―Francisco Lopes‖. 
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DOCUMENTO n.º XVI 

 

Assento de baptismo de Manuel, filho do mestre entalhador Francisco Lopes 

Ramalho e de sua mulher Antónia Maria. 20 de Maio de 1694 

 

 

―A uinte de Maio de mil seiscentos e nouenta e quatro annos baptizei a Manoel 

filho de Francisco Lopes e de sua molher Antonia Maria foi padrinho Gonçalo 

Jozeph de Carualho1 

 

   O Padre coadjutor João Andre Valente‖ 

  

                                                 
1 Ms. à margem esquerda: ―Manoel‖. 
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DOCUMENTO n.º XVII 

 

Assento de baptismo de Francisca, filha do mestre entalhador António da 

Costa e de sua mulher Maria do Espírito Santo. 15 de Agosto de 1694 

 

 

―Aos quinze dias do mes de Agosto de mil seiscentos nouenta e quatro annos 

baptizei Francisca filha de Antonio da Costa e de sua molher Maria do Espirito 

Santo Padrinho Manoel Machado, Madrinha Domingas Baptista tocou na 

minina com procuração sua Antonio João1 

       O coadjutor Manoel Pereira 

  

                                                 
1 Ms. à margem direita: ―Francisca‖. 
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DOCUMENTO n.º XVIII 

 

Assento de baptismo de Teresa de Jesus, filha de José Rodrigues Ramalho e 

de sua mulher Antónia dos Santos. 4 de Fevereiro de 1696 

 

 

Aos quatro de Fevereiro de Seiscentos nouenta e seis baptizou o Padre João 

Andre coadjutor nesta Igreja Theresa filha de Jozeph Rodrigues Ramalho, e de 

sua molher Antonia dos Santos, padrinho o Padre Francisco Nunes1  

o cura Francisco Roiz‖ 

 

  

                                                 
1 Ms. à margem esquerda: ―Theresa‖. 
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DOCUMENTO n.º XIX 

 

 

Assento de baptismo de Catarina, filha do mestre entalhador António da 

Costa e de sua mulher Maria do Espírito Santo. 21 de Novembro de 1697 

 

 

―Aos uinte e hum dias do mes de Nouembro de mil seiscentos nouenta e septe 

baptizou a Catarina filha de Antonio da Costa e de sua molher Maria do 

Espirito Santo foi Padrinho João Ribeiro para o efeito baptizou o Padre Cura 

Francisco Rodrigues1 

 

       O Padre João André Valente‖ 

  

                                                 
1 Ms. à margem direita: ―Catarina‖. 
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DOCUMENTO n.º XX 

 

Assento de baptismo de Pedro Ramalho, filho do mestre entalhador José 

Rodrigues Ramalho. 2 de Agosto de 1698 

 

 

―Aos dois de Agosto de Seiscentos nouenta e oito baptizei a Pedro filho de 

Jozeph Rodrigues Ramalho e de sua mulher Antonia dos Santos padrinho 

Antonio Rabello da Fonseca1 

O vigario Francisco Costa‖ 

  

                                                 
1 Ms. à margem direita: ―Pedro‖. 
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DOCUMENTO n.º XXI 

 

Assento de baptismo de Raimundo, filho do mestre entalhador Francisco 

Lopes Ramalho e de sua mulher Antónia Maria. 6 de Setembro de 1698 

 

―Aos seis dias do mez de Septembro de mil seiscentos e nouenta e outo annos 

baptizej Raimundo filho de Francisco da Costa digo Francisco Lopes Ramalho e 

de sua molher Antonia Maria foi padrinho Jozeph Rodrigues Ramalho1 

 

      O Padre coadjutor Domingos Galrão‖ 

  

                                                 
1 Ms. à margem direita: ―Raimundo‖. 
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DOCUMENTO n.º XXII 

 

Assento de baptismo de Sebastião, filho do mestre entalhador Brás Ribeiro e 

de sua mulher Catarina de Gouveia. 1 de Fevereiro de 1699 

 

 

―Ao primeiro de Feuereiro de seiscentos nouenta sette digo noue baptizou o 

Reuerendo Padre Manoel Pereira coadjutor nesta Igreja a Sebastião filho de Bras 

Ribeiro e de sua molher Catarina de Gouueia Padrinho Luis Pais dos Santos1 

    

       O Vigario Francisco Rodrigues‖ 

 

  

                                                 
1 Ms. à margem esquerda: ―Sebastião‖. 
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DOCUMENTO XXIII 

 

Assento de baptismo de Lourenço, filho do mestre entalhador Francisco 

Lopes Ramalho e de sua mulher Antónia Maria. 21 de Agosto de 1700 

 

 

―Aos uinte e hum dias do Mez de Agosto de mil e settecentos puz os Sanctos 

oleos em Lourenço filho de Francisco Lopes Ramalho e de sua molher Antonia 

Maria pello hauer baptizado em caza; foi seu Padrinho Manoel Duarte1 

 

   O coadjutor Jacome Nogueira‖ 

  

                                                 
1 Ms. à margem esquerda: ―Lourenço‖. 



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

42 
 

DOCUMENTO n.º XXIV 

 

Assento de baptismo de José, filho do mestre entalhador António da Costa e 

de sua mulher Maria do Espírito Santo. 1 de Dezembro de 1700 

 

 

―Ao primeiro dia do mes de Dezembro de mil settecentos baptizei Jozeph filho 

de Antonio da Costa e de sua molher Maria do Espírito Santo foi padrinho 

Manoel Machado1 

       O coadjutor Domingos Galrão‖ 

 

  

                                                 
1 Ms. à margem esquerda: ―Jozeph‖. 



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

43 
 

DOCUMENTO n.º XXV 

 

Assento de baptismo de Caetano, filho do mestre entalhador José Rodrigues 

Ramalho e de sua mulher Antónia dos Santos. 11 de Agosto de 1701 

 

 

―Aos onze dias do mes de Agosto de mil settecentos e hum baptizei Caetano 

filho de Jozeph Rodrigues Ramalho e de sua molher Antonia dos Santos foi 

padrinho Francisco Simois Monteiro1 

 

    O coadjutor Rajmundo Ferreira da Costa‖ 

 

  

                                                 
1 Ms. à margem direita: ―Caetano‖. 
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DOCUMENTO N.º XXVI 

 

Assento de baptismo de Francisco, filho do mestre entalhador Manuel João 

de Matos e de sua mulher Maria da Conceição. 10 de Outubro de 1701 

 

 

―Em des de Outubro de mil setecentos e hum Baptizou o Padre coadiutor 

Mathias Craueiro Fagarro a Francisco filho de Manoel João de Matos e de sua 

mulher Maria da Conceicão Padrinho Antonio de Sousa Zacharias‖1 

  

                                                 
1 Ms. á margem direita: ―Francisco‖. 
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DOCUMENTO n.º XXVII 

 

Assento de casamento do mestre entalhador João Vicente com Francisca de 

Sequeira. 30 de Outubro de 1701 

 

 

―Aos trinta de Outubro de mil e settecentos e hum, de tarde, perante mim Luis 

de Lima cura nesta parochial igreja de Nossa Senhora das Merces, e em 

presença de Verissimo Ferreira mestre ferreiro morador a Boa Vista e de 

Domingos da Costa escultor morador defronte da Crus de Pao, e de outras 

testemunhas se cazarão por palavras de prezente nesta ditta igreja de Nossa 

Senhora das Merces assim como manda a Santa Madre Igreja de Roma Concilio 

Tridentino e Constituições deste arcebispado João Vicente filho de Manoel 

Marques e de Brazia de Almeyda baptizado na freguesia de Nossa Senhora do 

O do Campo de Valladas com Francisca de Siqueira filha de João da Sjlua, e de 

Clara de Siqueira, baptizada, e moradora na freguesia das Merces, e ella 

contrahente. De que tudo fis este assento no mesmo dia, que por verdade asinei 

com as sobreditas testemunhas1 

   O cura Luis de Lima‖ 

  

                                                 
1 Ms. à margem esquerda: ―João Vicente com Francisca de Siqueira‖. 
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DOCUMENTO n.º XXVIII 

 

Assento de baptismo de Caetano, filho do mestre entalhador João Vicente e 

de sua mulher Francisca de Sequeira. 30 de Julho de 1702 

 

 

―Aos trinta de Julho de mil settecentos, e dous baptizei a Caetano filho de João 

Vicente, e de sua mulher Francisca de Siqueira: padrinhos Mathias Rodrigues 

de Carvalho entalhador morador aos Caetanos, e Antonia de Oliueira viuua de 

Francisco da Rocha moradora aos Engrezinhos1 

    O cura Luis de Lima‖ 

 

  

                                                 
1 Ms. à margem esquerda: ―Caetano‖. 



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

47 
 

DOCUMENTO n.º XXIX 

 

Assento de baptismo de Caetano, filho do mestre entalhador e escultor 

Manuel Machado e de sua mulher Clara Pereira. 13 de Agosto de 1703 

 

 

―Em treze de Agosto de mil setecentos e tres Baptizou o Padre coadiutor 

Mathias Craueiro Fagarro a Caetano filho de Manoel Machado e de sua mulher 

Clara Pereira Padrinho Luis Pires dos Santos1‖ 

 

  

                                                 
1 Ms. à margem direita: ―Caetano‖. 
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DOCUMENTO n.º XXX 

 

Assento de baptismo de António, filho do mestre entalhador António da 

Costa e de sua mulher Maria do Espírito Santo. 8 de Setembro de 1703 

 

 

―Aos oito dias do mes de Setembro de mil settecentos e tres baptizou o 

Reuerendo Padre Domingos Galrão a Antonio filho de Antonio da Costa e de 

sua molher Maria do Espirito Santo Padrinho Xauier Leite1 

O coadjutor Francisco 

Rodrigues‖ 

  

                                                 
1 Ms. à margem esquerda: ―Antonio‖. 
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DOCUMENTO n.º XXXI 

 

Assento de baptismo de Caetana, filha do mestre entalhador José Rodrigues 

Ramalho e de sua mulher Antónia dos Santos. 8 de Novembro de 1703 

 

 

―Aos oito dias do mes de Novembro de mil e setecentos e tres baptizou o 

Reverendo Doutor Raymundo Pereira a Caetana filha de Jozeph Rodrigues 

Ramalho e de sua molher Antonia dos Santos foi padrinho D. João de Sousa 

conde de Soire madrinha D. Caetana de Alencastre e em seu nome com 

procuração D. Rodrigo de Alencastre1‖ 

 

  

                                                 
1 Ms. à margem esquerda: ―Caetana‖. 
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DOCUMENTO n.º XXXII 

 

Assento de baptismo de Antónia, filha do mestre entalhador João Vicente e 

de sua mulher Francisca de Sequeira. 24 de Fevereiro de 1704 

 

 

―Aos vinte, e quatro de Feuereiro de mil settecentos, e quatro baptizei a Antonia 

filha de João Vicente e de sua mulher Francisca de Siqueira: padrinho o clerigo 

da See de Lisboa Estevão de Barros e madrinha por procuração D. Antonia 

Maria de Palhares mulher de Francisco Rebello Palhares1 

   O cura Luis de Lima 

Dei emmmendado o clerigo‖ 

 

  

                                                 
1 Ms. à margem esquerda: ―Antonia‖. 
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DOCUMENTO n.º XXXIII 

 

Chancelaria régia investindo José Rodrigues Ramalho no cargo de medidor 

das obras reais. 6 de Julho de 1704 

 

 

―(1) Donna Catherina por graça de Deus Raynha de Inglaterra, Escócia, França e 

Irlanda, Infanta de Portugal. Como regente destes reinos na auzençia desta 

corte de meu irmão o Senhor Dom Pedro por graça de Deus. Fasso saber aos 

que esta minha carta virem, que hauendo respeito a Jozeph Rodrigues Ramalho 

estar seruindo com satisfação e a tanto tempo o oficio de medidor de minhas 

obras reais que esta vago por falleçimento de seu cunhado Jozeph Pereira de 

Abreu ultimo proprietario que delle foi, de quem não ficarão filhos, e hauer ja 

sido de seu sogro Antonio Pereira, e esperar que daqui em diante o dito Jozeph 

Rodrigues Ramalho me seruira na mesma forma. Hey por bem, e me pras fazer 

merce ao dito Jozeph Rodrigues Ramalho, da propriedade do dito officio de 

medidor das obras reaes, a qual terá e seruirá, enquanto eu o houuer por bem, e 

não mandar o contrario com declaração que tirando lho, ou extingindo o em 

algum tempo, por qualquer cauza que seia, lhe não ficará por isso minha 

fazenda obrigada a satisfação alguma, com o qual não hauerá ordenado e só os 

selarios e emullumentos das mediçoens que fizer, na forma que athe agora os 

leuauam seus anteçessores. Pello que mando ao procurador das obras, e paço 

lhe de a poçe do dito officio, e lho deixe seruir, e delle uzar e hauer os ditos 

emullumentos, das mediçoens que fizer como dito he, dando lhe primeiro o 

juramento dos Santos Evangelhos que bem e verdadeiramente que bem e 

verdadeiramente o sirua guardando contudo meu seruiço, e as partes seu 

direito de que se fará asento, nas cartas desta, que se cumprirá tão inteiramente 

como nella / fl. 182 / se conthem, porquanto pagou de nouos direitos des mil 

reis que forão carregados ao thezoureiro delles Francisco Sarmento Pitta no 

livro 2.º de sua reçeita a fl. 37 como constou por conhecimento feito pello 

escriuão de seu cargo, e asignado por ambos, que foi registado no Livro 1.º do 

registo geral dos nouos direitos a fl. 297 e roto ao asignar desta minha carta que 

per firmeza de tudo mandei dar ao dito Jozeph Rodrigues Ramalho, per mim 

asignada, e cellada com o meu cello pendente, Jiam de Almeida, a fes em Lisboa 

a seis de Julho de mil setecentos e quatro, Sebastiam da Gama Lobo, a fes 

escreuer // A Rainha // 

E comigo Domingos Nunes Collares                    cd.o Thomas Ferreira Barreto 

 

Jozeph Rodrigues Ramalho‖ 
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DOCUMENTO n.º XXXIV 

 

Assento de baptismo de Inês, filha do mestre entalhador João Vicente e de 

sua mulher Francisca de Sequeira. 31 de Janeiro de 1706 

 

 

―Aos trinta, e hum de Janeiro de mil settecentos e seis baptizei a Ignes filha de 

João Vicente e de sua mulher Francisca de Siqueira: padrinho Manoel Pacheco 

que vive de sua agencia morador nesta freguesia na Rua do Loureiro, e 

madrinha por procuração Hieronyma dos Anjos filha de Francisco Ferreira de 

Araujo pintor, moradora ao Poço Novo1 

    O cura Luis de Lima‖ 

  

                                                 
1 Ms. à margem esquerda: ―Ignes‖. 
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DOCUMENTO n.º XXXV 

 

Assento de baptismo de Inácio, filho do mestre entalhador António da Costa 

e de sua mulher Maria do Espírito Santo. 28 de Abril de 1706 

 

 

―Aos uinte e oito dias do mes de Abril de mil settecentos e seis baptizou o 

Reuerendo Padre João Correia a Ignacio filho de Antonio da Costa e de sua 

molher Maria do Espirito Santo forão padrinhos Jacques da Silua e Ignacia 

Maria em cujo nome tocou Antonio João seu marido1 

       O coadjutor Francisco 

Rodrigues‖ 

  

                                                 
1 Ms. à margem direita: ―Ignacio‖. 
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DOCUMENTO n.º XXXVI 

 

Assento de baptismo de Paula, filha do mestre entalhador José Pessoa e de 

sua mulher Teresa Maria. 20 de Janeiro de 1707 

 

 

―Em uinte de Janeiro de 1707 Baptizou o Padre coadiutor Miguel da Costa a 

Paula filha de Joseph Pessoa e de sua mulher Thereza Maria Padrinho o Doutor 

Belchior Barraças Castelo Branco1 

 O Padre cura Manoel de Aguiar Madeira‖ 

  

                                                 
1 Ms. à margem esquerda: ―Paula‖. 
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DOCUMENTO n.º XXXVII 

 

Chancelaria de D. João V, atribuindo a José Rodrigues Ramalho o cargo de 

supervisor dos jardins do Paço de Salvaterra de Magos. 2 de Abril de 1707 

 

 
1―Dom João faco saber aos que esta minha carta virem que hauendo respeito ao 

bem que Jozeph Rodrigues Ramalho medidor de milhor digo de minhas obras 

reaes me tem seruido ha mais de vinte annos a esta parte asistindo em todas as 

obras que no dito tempo se tem feito a custa da fazenda real e seruindo huma 

das praças de aprender Architetura ciuil ha quatorze annos asistindo com o 

Padre Francisco Tinoco da Silua ao fazer de todas as plantas que no dito tempo 

se oferecerão das obras reaes e seruiu ha mais de quatorze annos de medidor 

das obras reaes sem ter ordenado algum com o dito officio; em satisfação2 hei 

por bem e me pras fazer merce ao dito Jozeph Rodrigues Ramalho da 

propriedade do dito officio de homem de ter Cargo da orta dos Pacos da villa 

de Salvaterra de Magos que vagou por falecimento de Belchior da Costa 

Pinheiro ultimo proprietario que delle foi de que não ficarão filhos o qual tera e 

seruira emquanto eu houuer por bem e não mandar o contrario em declaração 

que tirando lho ou extinguindo o em algum tempo por qualquer cauza que seia 

lhe não ficara por isso minha fazenda obrigada a satisfação alguma com a qual 

o officio hauera de mantimento a elle ordenado em cada hum anno vinte mil 

reis em dinheiro pagos no almoxarifado da impoçisão dos vinhos desta çidade e 

dous meios de / fl. 34 v.º / trigo e dous de seuada pagos no Almoxarifado da 

vila da Azambuja e assim hauera mais quinze panaes de palha e tres moios de 

seuada para mantimento das bestas que andar na nora pagos nos 

Almoxarifados das jugadas da vila de Santarem que he o mesmo que tinha e 

hauia seu antecesor Belchior da Costa Pinheiro tiuerão as pesoas que dantes 

delle seruirão com obrigação de fazer cultivar a dita orta fazendo plantar 

arvores edificar bosques e fazer ruas e que estas handem sempre limpas e a orta 

bem cultiuada e tudo aseado que 3 lhe sera pago com certidão do Prouedor de 

minhas obras e Passos de como tem satisfeito a sua obrigação asim hauerá mais 

todos os proes e precalços que direitamente lhe pertenserem. Pello que mando 

                                                 
1 Ms. à margem esquerda: ‖Carta do officio Jozeph Rodrigues Ramalho. Ao supplicante se 
pasou a postila em 6 de Fevereiro de 1719 pela qual lhe fes Sua Magestade merce mandar que 
em lugar dos quinze panais de palha e tres mojos de seuada declarados nesta carta hade haber 
mejo e mejo de seuada em espesia e nove mil reis em lugar do houtro mejo e mejo e Corenta 
panaes de palha tudo para as despezas que na dita apostila se fas mensão de que pus esta verba 
pela dita apostila a requerer Lisboa Occidental 4 de Agosto de 1719‖. 
2 Ms. uma palavra ilegível. 
3 Ms. uma palavra ilegível. 
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aos ditos Procurador de minhas o Bras4 a pose do dito officio5 seruir e delle uzar 

hauer o dito ordenado proes e precalços como dito he dando lhes primeiro 

juramento dos Santos Evangelhos que bem e verdadeiramente sirua guardando 

em tudo o meu seruiço e as partes seu direito e que fará asento nas costas desta 

que se comprirá tão inteiramente como nella se comthem porquanto pagou de 

nouos direitos trinta e outo mil reis que forão carregados ao thezoureiro delles 

Gonsallo Soares Monteiro no livro 1.º de sua receita a fl. 206 v. como se uio por 

conhecimento feito pelo escriuão de seu cargo e asignado por ambos que foi 

registado no livro 1.º  do registo geral dos nouos direitos a fl. 260 que foi roto ao 

asignar desta minha carta que por firmeza de tudo mandi dar ao dito Jozeph 

Rodrigues Ramalho por mim asignada e sellada com o meu sello pendente em 

Registo da Portaria por vertude da qual se passou esta carta se pora verba do 

contheudo nella Jião de Almeida a fes em Lisboa a dous de Abril de mil 

setecentos e sete Martim Teixeira de Carvalho a fes escreuer // El Rey // 

 

E Comigo Thomas Ferreira Barretto                         C. do Patriçio Nunes‖ 

 

  

                                                 
4 Ms. uma palavra ilegível. 
5 Ms. uma palavra ilegível. 
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DOCUMENTO n.º XXXVIII 

 

Assento de baptismo de José, filho do mestre entalhador João Vicente e de 

sua mulher Francisca de Sequeira. 18 de Fevereiro de 1708 

 

 

―Aos dezoito dias do mes de Fevereiro de mil settecentos e oitto baptizei a 

Jozeph filho de João Vicente, e de sua mulher Francisca de Siqueira: padrinho 

Manoel Coelho carpinteiro morador as Portas da Crus, e madrinha Domingas 

Dias Louçeira moradora nesta freguesia na Rua do Loureiro1 

   O cura Luis de Lima‖ 

  

                                                 
1 Ms. à margem esquerda: ―Jozeph‖. 
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DOCUMENTO n.º XXXIX 

 

Assento de baptismo de Bernarda, filha do mestre entalhador José Rodrigues 

Ramalho e de sua mulher Antónia dos Santos. 2 de Fevereiro de 1709 

 

 
1―Aos dous dias do mes de Feuereiro de mil settecentos e noue, baptizei 

Bernarda filha de Jozeph Rodrigues Ramalho e de sua molher Antonia dos 

Santos foi padrinho Jozeph Monteiro de Souza e Madrinha D. Catarina da 

Glória em cujo nome tocou com procuração o capitão Grezostimo da Costa  

      o coadjutor 

Domingos Galvão‖ 

  

                                                 
1 Ms. à margem direita: ―Bernarda‖. 
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DOCUMENTO n.º XL 

 

Assento de baptismo de Caetano, filho do mestre entalhador António da 

Costa e de sua mulher Maria do Espírito Santo. 19 de Agosto de 1709 

 

 

―Aos dezanoue de Agosto de mil settecentos e noue Baptizei a Caetano filho de 

Antonio da Costa e de sua molher Maria do Espirito Santo Padrinho Jozeph 

Lourenço Botelho1 

       O Padre coadjutor João Correa‖ 

  

                                                 
1 Ms. à margem esquerda: ―Caetano‖. 
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DOCUMENTO n.º XLI 

 

Ajuste notarial entre José Rodrigues Ramalho e o seu futuro genro Jerónimo 

Nunes, a fim de entregar a este o dote de casamento da sua filha Teresa de 

Jesus. 6 de Janeiro de 1710 

 

 

―Dote Jozeph Rodrigues Ramalho a Jeronimo da Silua com Thereza de Jesus sua 

filha 

 

Em nome de Deus Amen Saibão quantos este instormento de Dote e obrigação 

virem que no anno do nacimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil 

setencentos e dez em seis dias do mes de Janeiro na cidade de Lisboa e Rua da 

Talaja da freguesia de Nossa Senhora da Emcarnação e apozentos de Jozeph 

Rodrigues Ramalho mestre Emtalhador estando elle ahj prezente e Antonia dos 

Santos sua molher e Thereza de Jesus sua filha legitima e isto de hua parte e da 

outra Manoel da Silua Rozado mestre Carpinteiro e Maria Ferreira sua molher e 

Jeronimo da Silua seu filho legitimo e da mesma ocupação moradores nesta 

cidade na Bica de Duarte Belo freguesia de Santa Catherina de Monte Sinaj logo 

por elles partes foi dito a mim tabaliam perante as testemunhas ao diante 

nomeadas que estão comtratados para com o fauor de Deus e mediante a graça 

do Espirito Santo hauer de cazar elle Jeronimo da Silua com ella Thereza de 

Jesus hauendo o dito cazamento seu Real efeito e sendo elles futuros noivos 

recebidos em face da Igreia per palavras de prezente na forma que ordena a 

santa Madre Igreia e dispoem o sagrado concilio1 e comsumado em tal cazo dão 

e dotão elles Jozeph Rodrigues Ramalho e Antonia dos Santos sua molher a ella 

Thereza de Jesus sua filha para efeito de hauer de cazar com elle Jeronimo da 

Silua filho legitimo delles Manoel da Silua Rozado e Maria Ferreira dous mil e 

quinhentos cruzados os quais se obrigão elles Jozeph Rodrigues Ramalho e 

Antonia dos Santos a fazer pagamento delles a elles futuros noivostanto que 

recebidos forem em moveis2, e pessas de ouro e de prata a seu contento em 

preso e bondade e o resto em dinheiro de contado e não entrão nos ditos dous 

mil e quinhentos cruzados os vistidos da festa  / fl. 81 v.º / da Igreia della 

futura noiva. E desse dote se obrigão elles Jozeph Rodrigues Ramalho e Antonia 

dos Santos a fazerem sempre bom serto seguro e de pax liure e desobrigado a 

elles futuros noivos inda que tanto lhe não caiba em suas legitimas e a seu 

comprimento e pagamento o obrigão elles dotadores todos seus bens moveis e 

de raiz auidos e per hauer e o milhor parado delles em espicial as suas tenças e 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
2 Ms. Entrelinhado ―de caza‖. 
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per elle Jeronimo da Silua foi dito que com este dote se obriga a receber per sua 

legitima molher a ella Thereza de Jesus todas as uezes que elles dotadores lhe 

ordenarem e a reconhece per sua espoza do futuro e para asim o comprir 

Emteiramente disse que obriga sua pessoa e bens auidos e per hauer e sendo 

pello contrario que responderão pello aqui conteudo nesta cidade perante os 

corregedores da corte e juizes do ciuil della para o que dicerão que renuncião 

juiz de seus foros e domecilios priuilegios prezentes e futuros ferias gerais e 

espiciais que em seu fauor alegar possam que de nada uzarão antes tudo 

comprirão pello modo sobredito. E por elles futuros noivos foi dito aceitão esta 

escretura na forma della. E em testemunho de verdade asim outorgarão e 

pedirão se fizece este instormento nesta nota e que della se dem os treslados 

necessarios que aseitarão e eu tabaliam todo aceito em nome de quem tocar 

auzente como pessoa publica estipulante e aseitante. E por elles Manoel da 

Silua Rozado e Maria Ferreira sua molher foi dito que elles dão e dotão na 

mesma forma referida a elle Jeronimo da Silua3 e feito de auer de cazar com ella 

Thereza de Jesus hua morada de cazas que tem nesta cidade na dita Bica 

Grande de Duarte Bello que constão de sobrados e logeas e são foreiras 

emfatiota ao Reverendo Cabido desta Cidade e asim dão e dotão mais mil 

cruzados em dinheiro de contado os quais se obrigão a lhe pagar tanto que 

recebidos forem e a dita morada de cazas desde logo para o dia em que forem 

recebidos tirão e demitem e renuncião de sj e de todos seus erdeiros e sucesores 

e as poem cedam e trespação nelles futuros noiuos e posse e uzo e fructo e 

rendimento e dellas poderão tomar posse Real autual ciuil e natural e geral a 

tome ou não desde logo dicerão lha auião per dada e nelles por imcorporada 

per clauzula de constetuti e para asim a comprirem e pagarem dicerão que 

obrigão suas pessoas e todos seus bens moueis e de raiz auidos e por hauer e o 

milhor parado delles; e não esteue prezente a dita Maria Ferreira mas dicerão 

elles partes que ella dara outorga a esta escretura per termo que se fara ao 

diante e asim o outorgarão e aseitarão sendo testemunhas prezentes Quintino 

Fernandez da Costa que vive de sua fazenda Antonio Nogueira mercador de 

vinhos moradores na dita rua que todos conhecemos a elles partes são os 

proprios que na nota assinarão e testemunhas João de Azevedo dos Reis 

Tabaliam o escreuj entrelinhei de caza 

 

Jozeph Roiz Ramalho                                               Manoel da Sjlua Rozado 

Antonia dos Santtos                                                        Hjeronimo da Sjlua 

Thereza de Jesus 

Quintino Fernandez da Costa                                            Antonio Noguejra‖ 

 
                                                 
3 Ms. tinta trespassada. 
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DOCUMENTO n.º XLII 

 

Testamento do mestre entalhador Matias Rodrigues de Carvalho. 1 de Março 

de 1710 

 

 

―Testamento de Mathias Rodrigues de Carvalho testamenteira sua molher 

Maria Fausta moradora aos Caetanos 

Em nome da Santissima Trindade Pai Filho Espirito Santo tres pessoas dois1 

hum só Deos Verdadeiro. Saibão quantos este Instromento Virem no anno do 

Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1710 ao virar de Março do 

mesmo anno eu Mathias Rodrigues de Carualho estando em meu prefeito Juizo 

e entendimento que Deos Nosso Senhor me deu estando doente em huma cama 

e temendo me da morte e dezejando por minha alma no caminho da saluação 

por não saber o que Deos Nosso Senhor de mim quer fazer e quando será 

seruido de me Leuar para Sj faco este testamento na forma Seguinte// 

Primeiramente emcomendo minha alma a Santissima Trindade que a criou e 

Rogo ao Padre Eterno pela morte e Paixão de seu Unegenito filho a quem 

Receber / fl. 88 v.º/ como Recebeo a Sua estando para morrer na Aruore da 

Nossa Crus e ao meu Senhor Jesus Christo pesso por suas Diuinas Chagas para 

que nesta Vida me fes merce de dar seu preciozo Sangue e merecimentos de 

Seus trabalhos me faca tão bem merce na Vida que esperamos dar a premio 

delles que he a gloria e peço e Rogo a glorioza Virgem Maria Maj de Deos e a 

todos os santos da corte Celestial e principalmente ao meu Anjo da guarda e ao 

Apostollo São Mathias Santo do meu nome e a todos os mais santos a que tenho 

deuoção queirão por mim interceder e Rogar a meu Senhor Jesus Christo agora 

e quando minha alma deste corpo saluar porque como Verdadeiro Christão 

aseyto Viuer e morrer em a santa fee Catholica e crer a que se me crei (sic) a 

santa Madre Igreja Catholica de Roma e nesta fee espero saluar a minha alma 

não por meus merecimentos mas pelos da Santissima Paixão do Unigenito filho 

de Deos // Rogo ao Reuerendo Bernardo Francisco Barreto que corra com o 

meu enterro leuando me Deos nesta Villa e em Lisboa Rogo a minha molher 

Maria Fausta e a Martinho Alonso Barriga que per me fazerem merce e per 

seruiço de Deos queirão ser meus testamenteiros// Meu corpo sera Sepultado 

na Igreja de São Francisco desta Villa sendo Deos seruido leuar me aquj como 

habito da mesma Relegião de que sou 3.º e me acompanharão os mesmos 

Padres de São Francisco e os clerigos da freguesia do Saluador e os mais que ao 

Padre Francisco Barreto melhor parecer Mando que per minha alma se digão 

Trinta missas de corpo presente em altar preuilegiado que puder ser per 

                                                 
1 Ms. rasgado. 



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

63 
 

esmolla de seis Vintens cada huma //Declaro que sou natural da Valada termo 

desta Villa de Santarem casado com Maria Fausta morador em Lisboa de que 

não tenho filhos nem herdeiro algun forcado ascendente ou descendente 

portanto Nomejo e declaro a sobredita minha molher Maria Fausta por 

Uniuersal herdeira de todos os meus béns pagas as minhas diuidas// Tenho 

humas casas que / fl. 89 / comprej per tresentos mil reis foreiras a See de 

Lisboa em tres Vintens e hum frangão as quaes Nomejo na dita minha molher 

aos moueis de minhas casas de tudo o que pertençe ao meu officio// Declaro 

que os Conegos da See de Lisboa me estão deuendo tresentos mil reis de huma 

obra que lhe fis das cadeiras do Coro // Item tenho feito huma obra para Nossa 

Senhora da Piedade da Terra Solta na mesma See que ainda não está asentada 

ma ja esta a Irmandade da posse della a qual se fes a aValiacão per huma 

escriptura e dos meus escritos e quitacoens Constará o que se me deue// Item 

tenho huma obra na Graca de Lisboa em a Sanchrystia mandada fazer pelo 

Bispo de Hjponia de que fis hum escripto de mão comua e Como não está 

acabada pela aValiacão se estimará o que está feito // As contas que tenho com 

Dona Francisca Rozalia de Teue e Armando moradora na Ilha 3.ª na cidade de 

Angra Constarão do Liuro das minhas Contas // Deuo a hum mercador da Rua 

Noua de Lisboa per nome Francisco Peres Vinte mil reis que  mando se lhe 

pague// Deuo a molher que ficou de João Rebello de Campos Cento e 

sincoenta mil reis do que se deue descontar o feitio de huma crus digo o Valor 

de huma crus de pita forrada de pao santo de esgalhos que o dito seu marido 

mandou fazer e o restante se lhe pagará Declaro que a dita crus ce estimaua em 

sincoenta mil reis // Declaro que o Padre João Correa morador em Lisboa me 

deue quarenta mil reis ou o que na uerdade se achar de huma obra que lhe fiz 

para a Igreja de Nossa Senhora da Encarnacão para o Altar de São Miguel // 

tenho tomado huma obra na Igreja de São João da Talha por preço de 

quinhentos mil reis de que Recebi ao fazer do escrito per mão do Vigario que 

está na freguesia Cento e sincoenta mil reis // Tenho huma obra que me / fl. 89 

v.º/ emcomendou o Padre João Azeuedo Procurador da Igreja de Santo Antão 

de Lisboa da Companhia de Jesus a que está prencipiada e se deue aualiar e 

declaro que a madeira de pinho da tal obra toda he minha somente a de Bordo e 

eVano das gradinhas dos presbiterios he dos Padres e dos Recibos Constará o 

que se me tem dado desta obra tenho dado de precaria a Manoel Machado mas 

não nas gradinhas dos presbiterios e ao dito Manoel Machado entreguej 

sincoenta mil reis do dinheiro que Recebi do dito Padre a Conta desta obra // 

Declaro que Chrsitovão Ferreira laurador em Muge me deue outenta mil reis 

que Constão per huma escriptura // Ao Padre Francisco Carneiro da Sylua 

Religioso da Santissima Trindade deuo Cem mil reis e os Juros Vencidos mando 

se lhe paguem // Item Deuo a Manoel Antunes o que Constar por hum escrito 
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e mando se lhe pague // Item  Deuo a Francisco Pinto mercador de Madeira 

doze ou treze mil reis ou o que na Verdade for mando se lhe paguem // Tenho 

huma obra com o Padre Aluaro Machado da Companhia em o Colegio de 

Santarem a qual aCabara Joseph Pereira Lobo de que tenho Recebido outenta 

mil reis e o mais que resta se dará para o meu funeral ao Reuerendo Bernardo 

Francisco Barreto ajustadas as Contas Com o dito Joseph Pereira Lobo a quem 

fica emcomendada a obra ultimamente Declaro que Constando de alguma 

diuida mais que eu deua ou que me deuão quero se satysfacão // Declaro que 

dos meus béns Deyxo Vinte mil reis a meu Primo Francisco Barretto em cuja 

casa me acho doente para ajuda da sustentacão de minha Prima Francisca da 

Asunsão: E desta maneira dou o meu Testamento por aCabado e quero se 

cumpra como nelle se Conthem e anullo todo outro Testamento ou Codecilho 

que haja feito / fl. 90 /Antes deste porque quero que só este Valha e tenha 

Vigor por ser esta a minha ultima Vontade he por não poder escreuer Roguej ao 

Padre Antonio Gião da Companhia de Jesus que este por mim fizesse e que por 

mim o asignasse e eu o Padre Antonio Gião o fiz a Rogo do Testador e asigno 

por elle estar muito fraco Santarem o 1.º de Março de 1710// Antonio Gião 

 

Aprouação 

Saibão quantos este publico Instromento de Aprouacão de Testamento ou o que 

em direito mais Valer Virem que no anno do Nascimento de Nosso Senhor 

Jesus Christo de 1710 a o priemeiro dia do mes de Marco do dito anno nesta 

Villa de Santarem nas casas de morada de Bernardo Francisco Barreto aonde eu 

tabaliam fuj ahj estaua presente Mathias Rodrigues de Carualho mestre 

entalhador morador na Cidade de Lisboa o que estaua deitado em huma cama 

doente de doenca que Deos foi seruido dar lhe mas Com todo seu juizo e 

entendimento segundo parecer de mim tabaliam e das testemunhas ao diante 

cercadas (sic) asignadas e logo pelo dito Mathias Rodrigues de Carualho 

perante as ditas testemunhas me foi dado com a sua mão dereita este seu 

Testamento que lhe fizera o Padre Antonio Gião Relegioso da Companhia de 

Jesus o qual estaua escrito em huma meya folha de papel de ambas as bandas e 

acaba na outra meya folha de papel aonde no fim delle está asignado o dito 

Padre Antonio Gião e Logo ao pee delle comesej esta aprouacão no qual 

testamento não há entrelinha nem borradura nem couza que duuida faca e que 

por esta ser sua ultima Vontade me pedia lhe aprouasse este seu Testamento e 

que senão Valer per Testamento Valha per Cedulla ou Codecilho ou o que em 

direito mais Valer e que por este Reuoga todos os Testamentos que antes deste 

haja feito e somente este quer que Valha per ser esta / fl. 90 v.º/ Sua Ultima 

Vontade e eu tabaliam lho aprouej tanto quanto em direito sou obrigado Sendo 

a tudo chamadas digo Sendo a tudo presentes por testemunhas chamadas e 
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Rogadas por parte do Testador Gaspar Mimozo da Fonseca boticario que 

asignou pelo Testador por estar muito fraquo e não poder escreuer Manoel 

Mendes sapateiro Mathias de Abreu sapateiro Manoel da Costa sapateiro 

Joseph Barretto Carpinteiro Pedro Gomes criado do dito Bernardo Francisco 

Barretto todos moradores nesta dita Villa e Joseph Pereira Lobo entalhador e 

morador na Cidade de Lisboa e hora asistente nesta dita Villa que todos aquj 

asignarão e eu João Pereira Negrão tabaliam de nottas nesta dita Villa e seu 

termo este aquj aprouej e escreuj e me asignej em publico e razo// Lugar do 

Signal publico // em testemunho de Verdade João Pereira Negrão// Asigno a 

Rogo do Testador per esta muito fraquo e testemunha Gaspar Mimozo da 

Fonseca//Manoel Mendes//Mathias de Abreu//Joseph Barreto//Joseph 

Pereira Lobo//De Manoel da Costa huma crus//De Pedro Gomes huma crus 

 

Termo de Abertura do Testamento 

Ao primeiro dia do mes de Marco de mil e setecentos e des annos nesta Villa de 

Santarem em Pouzadas do Doutor Andre Pires Calado Juiz de fora Com Alcada 

per El Rej Nosso Senhor e nesta Villa de Santarem e seu termo ahj perante elle 

pareceo Joseph Barreto e por elle foi apresentado hum Testamento com que 

faleceo Mathias Rodrigues de Carualho o qual o dito Juiz Abrio que Vinha 

Cozido Com linhas brancas e Com tres pingos de lacar per banda e achou estar 

Limpo e sem Vicio ou entrelinha nem emendado e borrado algum nem Couza 

que duuida fizesse de que o dito Juiz mandou fazer este termo que o aSignou e 

eu Afonso Dias da Nobrega o escreuj//Calado// E não dizia mais o dito 

Testamento Aprouacão e Abertura delle a que me reporto que Concertej com o 

proprio e com o escriuam abaixo / fl. 91/ asignado e me foj apresentado por 

João Gomes da Sylua que o tornou a Receber e asignou Comigo escriuam em 

Lisboa 9 de Julho de 1711// E eu Carlos Antonio escriuam do Registo dos 

Testamentos desta Cidade de Lisboa e2 por Sua Magestade que Deos guarde p 

escreuy 

      Concertado por mim escriuam 

João Gomes da Sjlua     Carlos Antonio de Azeuedo 

E comigo escriuão 

João Viegas de Brito‖ 

 

                                                 
2 Ms. uma palavra ilegível. 
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DOCUMENTO n.º XLIII 

 

Quitação passada por Jerónimo Nunes a José Rodrigues Ramalho, seu sogro, 

sobre o dote da filha deste último, Teresa de Jesus. 20 de Outubro de 1710 

 

 

―Quitação Jeronimo da Silua e Sua molher a Juzeph Roiz Ramalho e outro 

Saibão quantos este jnstormento de quitação virem que no anno do nacimento 

de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e setecentos e des em vinte dias do mes 

de Outubro na cidade de Lisboa e bica de Duarte Bello freguezia de Santa 

Catarina do monte Sinaj e cazas de morada de Jeronimo da Silua mestre 

carpinteiro estando elle ahj prezente e Thereza de Jesus sua molher isto de hua 

parte e da outra Manoel da Silua Rozado morador na dita Rua e Juzeph Roiz 

Ramalho mestre Emtalhador morador na Rua da talaja freguezia de Nossa 

Senhora da Emcarnação seus paes e sogros logo por elles partes foi dito a min 

tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que por escretura de 

Contrato de Dote outorgada em minha nota em seis de Janeiro deste prezente 

anno de mil e setecentos e des prometeo e se obrigou elle Juzeph Roiz Ramalho 

e Antonia dos Santos sua molher a darem de dote a ella Thereza de Jesus sua 

filha para efeito de auer de cazar com elle Jeronimo da Silua a quantia de dous 

mil e quinhentos cruzados em moueis de caza e pesas de ouro e de prata a seu 

comtento em preso e bomdade e o Resto em dinheiro de contado E elle Manoel 

da Silua Rozado e Maria Ferreira sua molher prometerão em dote a elle 

Jeronimo da Silua para efeito de hauer de cazar com ella Thereza de Jesus hua 

morada de cazas em que se continua esta escretura e asim mais mil cruzados 

em dinheiro de contado o que tudo se obrigarão a lhe pagar tanto que recebidos 

fosem como tudo milhor consta da dita escretura de dote a que se referem e por 

quanto elles Jeronimo da Silua E Thereza de Jesus sua molher estão ia 

Recebidos em face da igreja e fazendo uida marital de huãs portas a dentro 

pedirão a elles Juzeph Roiz Ramalho e Manoel da Silua Rozado seus Paes lhe 

desem satisfação do dito dote no que elles não tiuerão duuida e portanto logo 

ahi perante min tabaliam e testemunhas elles Juzeph Roiz Ramalho deu e 

pagou a elles Jeronimo da Silua e sua molher todos os ditos dous mil e 

quinhentos cruzados em dinheiro de contado por moedas de ouro e prata 

Correntes neste Reino e em pessas de ouro e prata e mouel a seu comtendo em 

preso e bondade. E elle Manoel da Silua Rozado deu e pagou a elles Jeronimo 

/fl. 71 v./ da Silua e sua molher todos os ditos mil cruzados em dinheiro de 

contado que elles Jeronimo da Silua e sua molher contarão e Receberão hu outro 

dote Referido e confesarão acharem sertos todos os ditos dous mil e quinhentos 
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cruzados e mil cruzados de hu e outro dote sem erro nem falta algua que nelles 

ouuese e por tambem estarem ia vivendo nas ditas cazas e dellas estão de posse 

dicerão portanto elles Jeronimo da Silua e Thereza de Jesus sua molher que per 

esta escretura e pella milhor via que em direito haja lugar da plenissima  e geral 

quitação de oie para sempre a elle Juzeph Roiz Ramalho e sua molher de todos 

os ditos dous mil e quinhentos cruzados e a elle Manoel da Silua Rozado e sua 

molher dos ditos mil cruzados e dita morada de cazas e a seus bens fazenda e 

herdeiros e se obrigão a que em rezão dos ditos dotes referidos não sera ia mais 

por elles nem outrem em seus nomes mais tornado a pedir nem demandar 

couza algua e o que pedirem e forem demandados se obrigão a lhe pagar com 

as custas em dobro na forma da lej como quem pede o que em ujsta tem E esta 

quitação prometem ter e comprir e guardar sempre e em todo o tempo a elles 

dotadores e que a não poderão reuogar nem reclamar por nenhua via que seia 

de defeito nem de direito e para asim o comprirem emteiramente diserão e cada 

hum insolidum disse que obriga sua pessoa e todos seus bens moueis e de raiz 

auidos e por hauer e o milhor parado delles e sendo pello comtrario que 

responderão pelo aqui conteudo nesta cidade perante os corregedores da corte 

corregedores e juizes do ciuil della para o que renunciam juiz de seu foro e 

domecilio privilegios prezentes e futuros ferias gerais e espiciais que em seu 

fauor alegar posão que de nada uzarão antes tudo comprirão pello modo 

sobreditto e por elles dotadores foi ditto aceitão esta quitação na forma della e 

em testemunho de verdade asim outorgarão e pedirão se fizece este 

instormento nesta nota e que della se dem os treslados necessarios que aceitarão 

e eu tabaliam todo aseito em nome de quem tocar auzente como pessoa publica 

estipulante e aseitante sendo testemunhas prezentes Antonio Nogueira 

mercador de vinhos morador na dita Rua da Talaja e Domingos da Silua 

Emtalhador morador em caza dele Juzeph Roiz Ramalho que todos conhecemos 

a elles partes são os proprios aqui conteudos que na nota assinarão e 

testemunhas João de Azevedo dos Reis tabaliam o escreuj 

   

Hjeronimo da Silua Rozado                                             Jozeph Roiz Ramalho 

Thereza de Jezus 

/ fl. 72 /        Manoel da Sylua Rozado                                                          

Antonio Nugueira 

Domingos da Silua‖ 
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DOCUMENTO n.º XLIV 

 

Assento de óbito do mestre entalhador Francisco Lopes Ramalho. 22 de 

Novembro de 1710 

 

 

―Aos vinte e dous do mês de Novembro de mil settecentos e des faleceo na Rua 

da Atalaja Francisco Lopes Ramalho casado com Antonia Maria foi sepultado 

no convento de Nossa Senhora do Carmo não fes testamento1 

     O cura‖2 

  

                                                 
1 Ms. à margem direita: ―Francisco Lopes Ramalho‖. 
2 Ms. uma palavra ilegível. 
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DOCUMENTO n.º XLV 

 

Assento de baptismo de António, filho de José Rodrigues Ramalho e de sua 

mulher Antónia dos Santos. 25 de Fevereiro de 1712 

 

 

―Aos uinte e sinco do mes de Feuereiro de mil setecentos e doze baptizei a 

Antonio filho de Jozeph Rodrigues Ramalho e de sua molher Antonia dos 

Santos forão padrinhos Crizostomo da Costa e Dona Francisca Xauier tocou em 

seu nome Jozeph Henrique Correa1 

        O coadjutor João Correia 

 

Declaro que este Antonio acima foi Baptizado em caza por Hyeronimo da Silua 

o qual eu examinei e me respondeo o que deuia para o dito baptismo, e eu lhe 

pus os santos oleos 

     O coadjutor João Correa‖ 

  

                                                 
1 Ms. à margem direita: ―Antonio‖. 
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DOCUMENTO n.º XLVI 

 

Assento de baptismo de Policarpo, filho do mestre entalhador Manuel de 

Brito e de sua mulher Luísa Maria. 5 de Fevereiro de 1713 

 

 

―Em sinco de Feuereiro de mil setecentos e treze Baptizei a Policarpo filho de 

Manoel de Brito e de sua mulher Luiza Maria. Por padrinhos João de Sousa 

Machia e Catarina Maria‖1 

  

                                                 
1 Ms. à margem direita: ―Policarpo‖. 
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DOCUMENTO n.º XLVII 

 

Assento de baptismo de Maria, filha do mestre entalhador António da Costa e 

de sua mulher Maria do Espírito Santo. 12 de Fevereiro de 1713 

 

 

―Aos doze de Feuereiro de mil settecentos e treze baptizei a Maria filha de 

Antonio da Costa e de sua molher Maria do Espírito Santo ja defunta foi 

padrinho Joseph Teixeira Lobo1. 

        O coadjutor João Correia‖ 

  

                                                 
1 Ms. à margem esquerda: ―Maria‖. 



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

72 
 

DOCUMENTO n.º XLVIII 

 

Assento de baptismo de Jerónimo, filho do mestre entalhador Domingos da 

Costa Silva e de sua mulher Joana Maria da Assunção. 19 de Março de 1715 

 

 

―Aos dezanove de Março de mil settecentos, e quinze baptizei a Hyeronimo 

filho de Domingos da Costa Sylva, e de sua molher Joanna Maria da Assunção: 

padrinho Fernando Anicetto Vaganego filho de Pedro Francisco Vaganego, e de 

D. Thereza de Chegarai1 à Crus da Gatta, que forão (sic) madrinha por 

procuração D. Maria Juliana de Menezes2  

    O cura Manoel Brandão‖  

                                                 
1 Ms. por lapso não aparece a palavra ―moradora‖. 
2 Ms. à margem esquerda: ―Hyeronimo‖. 
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DOCUMENTO n.º XLIX 

 

Assento de baptismo de Maria, filha do mestre entalhador José Pessoa e de 

sua mulher Teresa Maria. 14 de Abril de 1715 

 

 

―Em quatorze de Abril de mil e setecentos e quinze Baptizou o Padre coadiutor 

Joseph Valentim Ravasco a Maria filha de Joseph Pessoa e de sua molher 

Thereza Maria Padrinho Zuri Sotomaior‖1. 

 

 

  

                                                 
1 Ms. à margem esquerda: ―Maria‖. 
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DOCUMENTO n.º L 

 

 

Chancelaria régia ordenando o aumento das remunerações de José Rodrigues 

Ramalho, enquanto supervisor dos jardins do Paço de Salvaterra de Magos. 

11 de Julho de 1719 

 

 

―Porquanto Jozeph Rodrigues Ramalho proprietario do officio de ter cargo da 

Orta dos Passos da Villa de Salvaterra de Magos contheudo na carto no1 

requereo no conselho de minha fazenda se lhe fizeçe postilha na dita carta para 

hauer no ordenado e mais couzas que com o mesmo officio leuaua na folha do 

Almoxarifado das Sugadas da villa de Santarem seu antecessor Belchior da 

Costa Pinheiro, que ao prezente hão de entregar ao Amoxarifado das Obras dos 

ditos Passos por lhe pertençerem tudo o que cobrara o dito seu antecessor na 

forma da portaria de vinte e outo de Março de mil settecentos e sette por 

vertude da qual se obrou a dita carta e livro o que constou por informação do 

Provedor das Lezirias e do escriuão de minha fazenda e asentamento como 

tambem dos decretos dados de Janeiro de / 57 v.º /2 seiscentos outenta e seis e 

dezanoue de Fevereiro de seiscentos nouenta e cinco pelos quais se mandarão 

entregar da hy em diante ao dito Almoxarifado dos Passos as refferidas adiçons 

de que tudo houuecee3 o Procurador de minha fazenda. Hey por bem mandar 

declarar que em lugar dos quinze panais de palha e tres moyos de seuada que 

na dita carta se declara ouuesse no Almoxarifado das judas de Santarem para a 

aplicação nella mencionada hade hauer / alem do que mais tem em outras 

partes / meyo meyo de seuada em expeçia para sustento das bestas que andem 

seruir nas nouas da dita orta nove mil reis em lugar de outro moyo de seuada 

para sustento dos homens que ande trabalhar nella e quarenta jornais de palha 

para o sustento das mesmas bestas, ou seu justo valor para se comprar na 

mesma terra que he o iuro tanto como haja a pagar nas folhas do dito 

Almoxarifado das Sugadas o seu antecessor Belchior da Costa Pinheiro sem 

embargo de se mandarem de pracente imtregar ao Almoxarifado das obras dos 

ditos Passos pelo refferido decreto de dezanoue de Fevereiro de seiscentos 

nouenta e sinco o que principiará a começar de vinte e noue de Maio de 

Settecentos e sette em que tomou posse do dito officio digo cargo, e com esta 

declaração se cumprirá muito inteiramente a dita carta pondo se no registo 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
2 Ms. à margem esquerda: ―Jozeph Roiz Ramalho a postilha de declaraçam com officio de seu 
cargo da Orta dos Passos da Villa de Salvaterra de Magos. E a carta da propriedade do dito 
officio foi registada pelo escriuão Patricio Nunes a fl. 40. 28 de Majo de 1707‖. 
3 Ms. uma plavra ilegível. 
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della verbas do Contheudo nessa postilha que hey por bem Valhe como cousa 

sem embargo de ordem em contrario Manoel Rodrigues de Abreu a fes em 

Lisboa Occidental a Seis de Feuereiro de mil settecentos e dezanoue annos. 

Fernando Jozeph da Gama Lobo a fes escreuer = El Rey = Marques de Alegrete 

= E por despacho do Conselho da Fazenda de 13 de Janeiro de 1719 = Jozeph 

Galuam de Lacerda = Pagou quinhentos e quarenta reis e aos officiaes trezentos 

e quarenta . Lisboa 11 de Julho de 1719 Dom Miguel Maldonado 

C. do Thomas Ferreira Barretto‖ 

 



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

76 
 

DOCUMENTO n.º LI 

 

Contrato celebrado entre José Rodrigues Ramalho e a Abadessa do mosteiro 

das religiosas capuchas francesas de Lisboa, a fim de que a sua filha Caetana 

professasse nesse mesmo cenóbio. 30 de Setembro de 1719 

 

 

―Obrigação Jozeph Rodrigues Ramalho a Domingos da Costa  

 

Saibão quantos este instormento de obrigação e fiança quitação e consinação 

virem que no anno do nacimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil 

setecentos e dezanoue em trinta dias do mes de Setembro na cidade de Lisboa 

Occidental e a Rua da Talaia freguesia de Nossa Senhora da Encarnação e 

apouzentos de Jozeph Rodrigues Ramalho mestre emtalhador estando elle ahi 

prezente e Antonia dos Santos sua molher e asim estaua mais prezente Manoel 

da Silua Rozado mestre carpinteiro das obras dos Passos Reaes morador nesta 

cidade da Rua da Lavangeira freguesia de Santa Catarina de Monte Signaj isto 

de huma parte e da outra João de Brito das Neues morador nesta cidade Em 

nome e como procurador de Soror Maria Francisca Isabel abadessa do Real 

Mosteiro das Capuchas Francesas desta Cidade e mais Religiozas do dito 

mosteiro em vertude de hum seu asinado de petiçam feito pela escriuaa soror 

Eugenia1 de Santa Anna e asinada pella Madre Abbadessa e mais discretas do 

dito mosteiro que per ser verdadeiro hira ao diante tresladado nesta nota e seus 

treslados; e asim estaua mais prezente Domingos da Costa mercador morador á 

Calsetaria freguesia de São Julião logo por elles partes foi dito a mim tabaliam 

perante as testemunhas ao diante nomeadas que por escretura de dote para 

freira de veo preto outorgada em minha nota em 23 de Dezembro de mil 

setecentos e quinze se contratara elle Jozeph Rodrigues Ramalho com a Madre 

Abbadessa e mais Religiozas o dito Real Mosteiro do Santo Cruxifixo das ditas 

Capuchas Francesas para nele ser Religioza de veo preto e covo2 delle Caetana 

Maria sua filha e dela Antonia dos Santos com o dote de tres mil cruzados e 

mais condiçoens que constam da dita escretura de dote referida e outorgada em 

minha nota e pela mesma escretura emtregou logo asinatura della elle Jozeph 

Rodrigues Ramalho a Madre Abbadessa e mais religiozas quatrocentos mil reis 

e duzentos os pagaria em dia de Pascoa de Ressurreição ao anno de mil 

setecentos e dezasseis e os seiscentos mil reis restantes ao dito dote os pagaria 

elle Jozeph Rodrigues Ramalho fazendo pagamento delles por partes quando 

poder e antes do dia da profissão da dita / fl. 8 v.º / filha como tudo milhor 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
2 Ms. uma palavra ilegível. 



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

77 
 

consta da dita escretura que se refere e por quanto a dita Caetana Maria sua 

filha tem cursado no dito convento o anno do noviciado e aprouação e para que 

tenha effeito a profissão no dito real mosteiro que lhe he necessario pagar o 

resto do dito dote que são seiscentos mil reis logo ahj perante mim tabaliam e 

testemunhas Jozeph Rodrigues Ramalho e Antonia dos Santos sua molher 

derão e pagarão a elle João de Brito das Neues trezentos mil reis em dinheiro de 

contado por moedas de ouro e prata correntes neste reino que elle contou e 

recebeo e comfessou achar sertos todos os ditos trezentos mil reis sem erro nem 

falta alguma que nelles ouvese dos quais dise elle João de Brito das Neues em 

nome de suas constetuintes en vertude do seu poder da plenissima e geral 

quitação de oi para sempre a elle Jozeph Rodrigues Ramalho e sua molher e a 

seus bens fazenda e herdeiros E dise mais elle João de Brito das Neues em nome 

das ditas suas constetuintes em vertude de seu poder consina a elle Domingos 

da Costa trezentos mil reis resto dos ditos seiscentos do dito dote que elle 

Jozeph Rodrigues Ramalho fica deuendo a suas constetuintes para ser pago 

delles em quantia de seiscentos mil reis que a dita Madre Abbadessa e mais 

Religiozas lhe são deuedoras e obrigadas per escretura de dezouto de 

Dezembro de mil setecentos e dezacete outorgada nesta cidade nas notas de 

Antonio da Silua Canto e dos Juros a rezão de cinco por cento esta elle 

Domingos da Costa pago da dita madre Abbadessa athe ao dia de oi e destrata 

da dita obrigação referida outorgada na nota do dito Antonio Silua Canto os 

ditos trezentos mil reis e ha por desobrigadas a dita madre Abbadessa e mais 

Religiozas e seu mosteiro dos ditos trezentos mil reis e por quites delles e juros 

uencidos athe o dia de oi e so fica valendo a dita obrigação referida de dezouto 

de Dezembro de mil e setecentos e dezacete trezentos mil reis para estes 

uencerem juros de oi em diante a rezão de cinco por cento que pagarão a dita 

madre Abbadessa e mais religiozas a elle Domingos da Costa  athe real entrega 

do dito principal de trezentos mil reis. E por quanto elles Jozeph Rodrigues 

Ramalho Antonia dos Santos sua molher são deuedores na forma desta 

escretura a elle Domingos da Costa de trezentos mil reis a rezão de juro a seis e 

hum quarto per cento se obrigão por esta escretura e pella milhor via que em 

dereito haia lugar a pagar os ditos trezentos mil reis com seus juros a rezão de 

seis e hum quarto per cento a elle Domingos da Costa de oie a hum anno 

primeiro seguinte e sem ao tempo do pagamento do dito principal e juros 

poderem alegar duuidas de mandar nem embargos de nenhum genero e 

condição que seião per que vindo com elles são contentes lhe não seião 

recebidos nem possam ser ouuidos nem ademetidos em juizo nem fora delle 

com aução alguma em nenhuma instancia nem no cazo de apelaçam aggravo 

execução nem menos em auto apartado athe com efeito depozitarem em mão e 

poder delle Domingos da Costa ou na de seu procurador e herdeiros todos os 
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ditos trezentos / fl. 9 / mil reis em dinheiro de contado e juntos em hum so 

pagamento e reseberão como couza sua propria sem fiança nem haboração 

porque dagora para o tal tempo os haborão e hão per haborados por tudo poder 

reseber e enquanto asim com efeito não fizerem o dito depozito lhe sera 

denegado toda audiençia aução e remedio de direito e nem para se escusarem 

de o fazer prometem de não hauer provisão real e sendo lhe concedida per 

qualquer respeito que seia desde logo a renuncie para della se não poderem 

valler nem ajudar pois que deste intormento e clauzulas delle na tal prouizão se 

faça expreça e declarada menção nesta clauzula depozitada a escreui eu 

tabaliam nesta escretura de pedimento e consentimento pellas partes que nella 

querem se cumpra e guarde na forma da ley sobre os depozitos pasada de que 

os adeverti e me refiro a ella e feito o dito depozito lhe parão mais juntamente 

todos os juros vencidos athe esse tempo os quais não hão de sesar se não como 

efectiuo pagamento do principal e se de consentimento delle Domingos da 

Costa elles Jozeph Rodrigues Ramalho e Antonia dos Santos sua molher 

tiverem em seu poder mais algum tempo alem do dito anno os ditos trezentos 

mil reis sera a mesma rezão de juro a seis e hum quarto per cento mas pasado o 

primeiro anno lhos pagara com os juros vencidos athe esse tempo todas as 

vezes que os pedir; e auendo demanda sobre o pagamento do dito principal e 

juros que darão e pagarão de custas comuencionais a pessoa que nella andar 

por parte delle Domingos da Costa a duzentos reis por dia os auera e uencera 

do dia do da primeira citação em diante athe final sentença e sua execuçam e 

pagamento do dito principal juro e custas sem alegarem que e mais selario de 

custas convencionais do que a ordenação concede e para tudo elles Jozeph 

Rodrigues Ramalho e Antonia dos Santos sua molher o asim comprirem e 

pagarem emteiramente dicerão que obrigão suas pessoas e todos os seus bens 

moveis e de raiz auidos e por hauer e o milhor parado e por elle Manoel da 

Silva Rozado foi dito perante mim tabalião e testemunhas que elle de sua boa e 

livre vontade sem constrangimento nem persuação de pessoa alguma se oferece 

e fica per fiador e principal pagador delles Jozeph Rodrigues Ramalho e 

Antonia dos Santos sua molher e que elles darão e pagarão a elle Domingos da 

Costa todos os ditos trezentos mil reis e os juros delles a rezão de seis e hum 

quarto por cento e por todo o tempo que em seu poder os tiuerem de 

consentimento delle Domingos da Costa e que não o fazendo asim elle como tal 

seu fiador e principal pagador tudo por elles se obriga de dar e pagar a elle 

Domingos da Costa de sua caza bens e fazenda e como diuida e obrigação sua 

propria e desde logo toma e remove sobre sy e de que se constitui deuedor e 

obrigado / fl. 9 v.º / e se sumete e subgeita a todas as clauzulas e condiçõens 

penas e obrigaçõens desta escretura para com elle ouerem lugar asim como o 

podem ter contra elles Jozeph Rodrigues Ramalho e sua molher e as leis dos 
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fiadores principaes pagadores e fieis depozitarios de juizo e para asim o 

cumprir e pagar emteiramente disse elle Manoel da Silua Rozado que obriga 

sua pessoa e todos seus bens moveis e de rais auidos e por hauer e o milhor 

parado delles e sendo pello contario que lhe responderão elles obrigados e 

fiador e pello aqui conteudo nesta cidade perante os Corregedores da corte e 

juizes do ciuil della e onde e perante quem mais comprir e este jnstrumento for 

aprezentado para o que dicerão que renuncião juiz de seus foros e domecilios 

priuilegios prezentes e futuros ferias gerais e especiais que em seu fauor alegar 

posam que de nada usarão antes tudo cumprirão pello modo sobredito. E dise 

mais elle João de Brito em nome das ditas suas constetuintes em vertude de seu 

poder que por quanto tem resebido na forma desta escretura a dita Madre 

Abbadessa e mais Religiozas delles Jozeph Rodrigues Ramalho e Antonia dos 

Santos sua molher todos os ditos tres mil cruzados do dito dote da dita Caetana 

Maria sua filha lhe da os ditos tres mil cruzados prova escretura plenisima e 

geral quitação de oie para sempre a seus bens fazenda e herdeiros e ao 

comprimento desta quitação obriga elle João de Brito das Neues os bens e 

Rendas das ditas suas constetuintes auidos e por hauer e o milhor parado 

delles; e para elle Domingos da Costa cumprir esta escretura por sua parte 

obriga sua pessoa e bens a quitação dos duzentos mil reis que elle Jozeph 

Rodrigues Ramalho pagou a Diogo Antonio sindico do dito mosteiro do Santo 

Cruxifixo apresentou ahy a elle João de Brito das Neues huma de cem mil reis 

com data de catorze de Majo de mil setecentos dezaceis E outra de sesenta mil 

reis com data de tres de Julho de mil e setecentos e dezaceis e outra de sesenta 

mil reis com data de uinte de Dezembro de mil setecentos e dezaceis em que 

entrarão vinte mil reis da comedoria da dita Soror Caetana Maria do 

Sacramento e per nesta forma estar a dita Madre Abbadessa e sua comunidade 

paga dos ditos tres mil cruzados do dito dote da delles plenissima e geral 

quitação de oie para sempre a elles Jozeph Rodrigues Ramalho e sua molher e a 

todos seus bens fazenda e herdeiros. E em testemunho de verdade asim 

autorgarão e pedirão se fizece este jnstormento nesta nota e que della se dem os 

treslados necessarios que aseitarão e eu tabalião todo aseito em nome de quem 

tocar auzente e como pessoa publica estipulante e aseitante sendo testemunhas 

prezentes o Padre Frei Jozeph dos Prazeres Religiozo da Ordem de São 

Francisco e Pedro Ramalho filhos delles obrigados e eu / fl. 10 / tabalião dou 

fee serem elles partes os proprios que na nota asinarão e testemunhas João de 

Azevedo Reis tabaliam o escreui entrelinhei a dita 

 

Jozeph Rodrigues Ramalho                                          Domingos da Costa 

Antonia dos Santos 

                                                                          João de Brito das Neues 
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Fr. Jozeph dos Prazeres                                           Manoel da Silua Rozado 

Pedro Ramalho 

 

Treslado da petiçam de que asima e atras se fas menção. Eu soror Maria 

Francisca Izabel como Abbadessa que sou deste Real convento do Santo 

Cruxifixo extramuros desta cidade de Lisboa occidental com as mais discretas 

abaixo asinadas damos poder em todo bastante ao noso procurador João de 

Brito das Neues para que por nos e em noso nome possa selebrar huma 

escretura de mejo dote de Jozeph Rodrigues Ramalho que o dito Jozeph 

Rodrigues Ramalho hade satisfazer dando nos trezentos mil reis e os outros 

trezentos que fica deuendo paga elles a Domingos da Costa o qual he a credor a 

este convento de seiscentos mil reis e o dito Jozeph Rodrigues Ramalho 

emquanto lhe não satisfizer os trezentos mil reis lhe pagara juros delles ao dito 

Domingos da Costa nos não podera pedir mais do que trezentos mil reis e os 

juros delles e dos outros trezentos que receber nos dara geral quitação e para 

tudo damos poder ao noso procurador João de Brito das Neues e Como nosso 

procurador asinar a dita escretura e se para a validade desta faltar alguma 

circunstancia a hauemos per expressa e declarada como se della fizecemos 

menção oie vinte sete de Setembro de mil setecentos dezanove // Soror 

Eugénia Maria de Santa Anna escrivã do convento // Soror Maria Francisca 

Izabel Abbadessa Soror Bernarda Maria dos Anjos vigaira da caza Soror Ines do 

Espirito Santo mestra das noviças Soror Maria de São João discreta da ordem 

Soror Maria Madalena digo Maria Micaella do Sacramento Rodeira Soror Luiza 

Micaella da Gloria segunda rodeira Soror Thereza Maria do Espirito Santo 

Soror Maria Catarina do Sacramento Soror Anna Angelica do Monte Oliueira 

Soror Barbara Maria Luiza de Santa Thereza Soror Leonor Jozepha da 

Emcarnação Soror Caetana Mauricia de Santo Antonio Soror Cicilia de São 

Francisco // E lançada a consertei a propria a que me Reporto João de Azevedo 

dos Reis tabaliam o escreui 

Escrita por mim tabaliam 

João de Azeuedo dos Reis‖ 
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DOCUMENTO n.º LII 

 

Assento de baptismo de Teresa, filha do mestre entalhador Manuel de Brito e 

de sua mulher Luísa Maria. 17 de Novembro de 1720 

 

 

―Em desasete de Novembro de mil e setecentos e uinte Baptizou o Padre 

coadiutor Joseph Valentim Ravasco a Thereza filha de Manoel de Britto natural 

da freguesia de Nossa Senhora dos Martires desta cidade e de sua mulher Luiza 

Maria natural desta freguesia. Por padrinhos Thomas Rodrigues e por 

procuração Thereza Maria de Gouueia‖1. 

  

                                                 
1 Ms. à margem direita: ―Thereza‖. 
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DOCUMENTO n.º LIII 

 

Testamento do mestre entalhador José Rodrigues Ramalho. 4 de Maio de 1721 

 

 

―Testamento de mão corrente de Joseph Rodrigues Ramalho e sua molher 

Antonia dos Santos ella1 e morador na Rua da Atalaya 

 

Em nome da Santissima Trindade Padre Filho Espirito Santo /79 v.º/ tres 

pessoas distintas e hum so Deos Verdadeiro em que eu Joseph Rodrigues 

Ramalho e minha molher Antonia dos Santos bem e verdadeiramente cremos E 

nesta feé2 protestamos como fieis e verdadeiros christaos e conciderando a 

incerteza da uida e certeza da morte para descargo de nossas consiencias e bem 

de nossas almas determenemos ambos de mão comum fazer este testamento na 

forma e maneira seguinte//primeiramente encomendamos ambos juntos e cada 

hum por sj nossas almas a Deos que as creou e a seu Unigenito Filho Christo 

Senhor Nosso que as remio com Seu preceozissimo Sangue na Aruore da Santa 

crus e tomamos por nossa aduogada e intercessora a Virgem Senhora Nossa 

Sua Maj Santissima para que com os mais Santos e Santas do Ceo Espicialmente 

aquelles que grangiamos em nossa vida com nossas orações sejão nossos 

intercessores perante o Tribunal Diuino que sejamos perdoados de nossos 

pecados lembrando a dita Senhora que a elles deua o ser Maj de Deos e assim 

não permitira que nos percamos pois lhe custamos tanto leuando nos Deos para 

sj a qualquer de nos seremos sepultados na nossa freguesia de Nossa Senhora 

da Encarnação e amortalhados no habito de Nossa Senhora do Monte do Carmo 

de que somos indignos 3.ºs e nos acompanhara o nosso Parocho com os clérigos 

e o que deradeiro ficar nos acompanhe e se lhe dará de offerta dinheiros 

Parrocheais e acompanhamento o que deradeiro ficar o ajustar com elles // No 

que toca ao enterro e funeral será a despozição / fl. 80/ do que deradeiro ficar 

não tratamos dos sufrágios porque nos amamos muito Esperamos hum do 

outro a boa vontade que tiuer com o que despender per nossas almas // 

Declaramos que somos cazados hum com o outro e do dito matrimónio temos 

quatro filhos a saber huma Religioza No Convento das Flamengas de São Bento 

da Saude por nome Eufrazia Caetana a qual não he nossa herdeira por ser 

Capucha // Tenho outro filho por nome Pedro Ramalho a quem amamos 

muito por nos ser muito obediente e tratar na nossa caza com todo o amor que 

pede hum filho tambem procedido e esperamos nelle o fará daqui em diante e 

per nossas mortes não faltará ao seu credito e honra que assim lho 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
2 Ms. repete: ―e nesta feé‖. 
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emcomendamos pelo muito que lhe queremos: tenho huma filha mais per nome 

Thereza de Jesus que está cazada com Hyeronimo da Sylua Rozado a qual lhe 

demos hum cento de reis o que constará do escriptorado dotte // temos mais 

outra filha per nome Bernarda que está em nossa companhia todos estes filhos 

são nossos herdeiros forcados em suas legitimas e per todos Instituhimos 

excepto a dita Relegioza a que não pode entrar em herança por ser Capucha e 

não herdar nem o seu Convento. Declaramos que he nossa3 que depois de 

compridos nossos legados e pagar nossas diuidas cada hum de nos Institue per 

herdeiro Universal /fl. 80 v.º/ cada hum de nos da sua terça ao dito nosso filho 

Pedro Ramalho com comdicão da dita 3.ª cada hum de nos tomar 20 reis para se 

mandar dizer de missas pelas nossas almas aquellas que puderem ser de corpo 

prezente e serão de esmolla as de corpo prezente de 150 reis cada huma e se 

derão onde nosso Herdeiro lhe parecer que se digão com toda a breuidade 

Nomiamos por Herdeiro hum ao outro e dar a execução que ordenemos neste 

nosso Testamento que hauemos per acabado e queremos se cumpra como nelle 

se conthem e rogamos a João dos Santos Bonete no fizese morador na cidade de 

Lisboa Ocidental na Rua de Bras da Costa per nos o fizese e com elle Antonia 

dos Santos asignou e a meu rogo per não poder escreuer e eu o fis na quinta de 

Baratojo no Pote da Agoa // Declaramos que cada hum de nos temos nomiado 

hum ao outro por Herdeiro e serão Herdeiros e tutores dos nossos filhos o que 

hum ao outro abonamos e hauemos per abonados para se entregarem as suas 

legitimas e com esta declaração hauemos per acabado este Testamento na dita 

quinta em 4 de Mayo de 1720 // Declaramos que esta quinta em que estamos e 

posuhimos he hum prazo foreiro em Vidas as Religiozas de Lisboa E veyo da 

cidade de Lisboa / fl. 81 / na forma que constar do aforamento o qual 

Nomeamos logo no dito nosso filho Pedro Ramalho na Vida em que posuhimos 

ou no direito de pedir renouação ao direito senhorio e esta he a nossa ultima 

Vontade que queremos se cumpra com o mais que temos disposto neste nosso 

testamento que hauemos per acabado quinta do Baratojo citta no Pote de Agoa 

// Declarão elles testadores que os 200 reis que reseruão para as missas que 

entrão os gastos do Enterro nos ditos cem reis de cada hum a demos o que ficar 

dos gastos se dará de missas e nesta forma hauemos per acabado este nosso 

testamento e queremos se cumpra na forma que temos disposto – quinta do 

Baratojo do Pote de Agoa 4 de Majo de 1720 A rogo do testador Joseph dos 

Santos Bonete // Antonia dos Santos 

 

Aprouacão 

Saibão quantos este Instromento de Aprouacão virem que no anno do 

Nasimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1720 em 4 dias do mês de Majo na 
                                                 
3Ms. parece faltar uma palavra, talvez ―vontade‖. 
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quinta do Baratojo citta no Pote de Agoa lemite da cidade de Lisboa ocidental 

nas casas de morada de Joseph Rodrigues Ramalho e de sua molher Antonia 

dos Santos estando ambos juntos a saber o dito Joseph Rodrigues Ramalho 

doente de doença /fl. 81 v.º/ que Nosso Senhor foi seruido dar lhe e ella a dita 

sua molher Antonia dos Santos de saude ambos em seu juízo e entendimento e 

das suas mãos e as de mim tabaliam perante as testemunhas ao diante 

nomeadas me foi dado este papel dizendo me hera o seu testamento que ambos 

tinhão feito de mão comua e que se lhe fizera a seu rogo Joseph dos Santos 

Bonete aos quais eu tabaliam perante as ditas testemunhas ao diante nomeadas 

fis todas as preguntas que se requerem na forma da lej que ao diante se declarão 

a saber me dicerão que sim a saber se este hera o seu testamento e se a seu rogo 

lho fizera o dito João dos Santos e se depois de feito lho leram e asignara a rogo 

delle testador e se ella testadora o asignara de sua letra e que por estar as suas 

vontades o aprouão por seu bom e verdadeiro Testamento. Ce declara Codicillo 

que em direito firme seja e que reuogão outros testamentos que hajão feito e só 

este querem que valha em juízo e fora delle per ser sua ultima e deradeira 

vontade e pedem a todas as justiças assim seculares como Eclesiasticas lhe dem 

todo o comprimento como nelle se conthem testemunhas chamadas e rogadas / 

fl. 82 / por parte delles testadores Joseph de Barros mestre alfajate morador no 

Bairro da Portella // João Goncalvez cazeiro delles testadores asistente na 

mesma quinta Niculao Pereira laurador em no limite do Baratojo Antonio 

Francisco laurador no mesmo lemite e Joseph Rodrigues laurador e morador no 

mesmo sitio e Domingues Simoens correiro delle dito Joseph Rodrigues 

Ramalho que todos conhecemos a elles testadores que por elle dito testador não 

poder escreuer a seu rogo asignase João dos Santos Bonate morador na cidade 

de Lisboa Ocidental e Oriental na Rua de Bras da Costa que asignou depois de 

lida e declarada a esta dita aprouacão e declaro que ella testadora asignou e eu 

Theodoro Dantão Barboza tabaliam publico de nottas por El Rej nosso senhor 

na cidade de Lisboa ocidental e oriental fis e esta aprouacão que asignei em4 

digo// A rogo do testador João dos Santos Bonete // Antonia dos Santos // 

Joseph Rodrigues // João Gonçalvez // Joseph de Barros // Antonio Francisco 

// Da testemunha Niculao Pereira huma crus // da Testemunha Domingos 

Simoens huma crus 

 

Abertura 

Manoel Correa Sereja Porteiro na Igreja de São Bartolomeu Lugar da Charnequa 

limite da cidade de Lisboa ocidental e oriental abrj o testamento asima do 

defunto Joseph Rodrigues Ramalho /fl. 82 v.º/ per falecer na sua quinta do 

Pote da Agoa o qual faleceo aos 27 dias do prezente mes de Setembro deste 
                                                 
4 Ms. duas palavras ilegíveis. 
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anno de 1721 e o dito testamento estaua cozido e lacrado sam linha nem 

entortenha nem couza alguma que duuida fizesse estar na forma que o dito 

testador o fes o que tudo sendo necessajro em verbo Charnequa dito dia mes e 

hora ut supra o Cura Manoel Correa Sereja // E não dezia mais o dito 

Testamento. Aprouação e Abertura delle a que me reporto concertey com a 

própria com as testemunhas abaixo asignado e me foi aprezentada por Amaro 

de Araujo que o5 receber e asignou comigo em Lisboa ocidental 27 de Setembro 

de 1721. E eu Carlos Antonio escriuam do Registo de Testamentos desta cidade 

de Lisboa ocidental e oriental e seus limites per S. Magestade que Deos guarde 

o escreui 

 

E comigo escriuão   Concertado por mim escriuam 

João Viegas de Antão   Carlos Antonio 

Recebj o próprio 

Amaro de Araujo‖ 

  

                                                 
5 Ms. uma palavra ilegível. 
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DOCUMENTO n.º LIV 

 

Assento de óbito do mestre entalhador José Rodrigues Ramalho. 27 de 

Setembro de 1721 

 

 

―Aos vinte e sette dias do mês de Septembro de mil settecentos vinte e hum foi 

sepultado nesta Igreja Joseph Rodrigues Ramalho casado com Antonia dos 

Santos morador na Rua da Atalaja foi testamenteira a dita sua mulher1 

      O Cura‖2 

  

                                                 
1 Ms. à margem direita: ―Joseph Rodrigues Ramalho‖. 
2 Ms. uma palavra ilegível. 
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DOCUMENTO n.º LV 

 

Assento de óbito do mestre entalhador Domingos da Costa Silva. 28 de Abril 

de 1724 

 

 

―Aos vinte e outo dias de Abril de mil settecentos e vinte e quatro faleceo na 

Rua Formoza Domingos da Costa Silva cazado segunda vês com Joanna Maria 

foi sepultado em o convento de Jezus ficaram lhe alguns filhos e duas filhas de 

sua primeira molher, não fés testamento1 

   O Parocho João Correa‖ 

  

                                                 
1 Ms. à margem esquerda: ―Domingos da Costa Silva‖. 
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DOCUMENTO n.º LVI 

 

Assento de baptismo de Luís, filho póstumo do mestre entalhador Domingos 

da Costa Silva e de sua mulher Maria da Assunção. 10 de Julho de 1724 

 

 

―Aos des de Julho de mil settecentos e vinte e quatro baptizou o Reuerendo 

Padre Luis Vieira da Silua a Luis filho postumo de Domingos da Costa Silua ja 

defunto baptizado na freguesia da Encarnação e de sua mulher Joanna Maria da 

Assumpção natural da Azambuja da freguesia de Nossa Senhora da 

Assumpção padrinhos Fernão de Lara e Maria da Purificasão1 

   O cura Manoel Pestana 

  O Parocho João Correa‖ 

  

                                                 
1 Ms. à margem esquerda: ―Luis‖. 
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DOCUMENTO n.º LVII 

 

Assento de óbito do mestre entalhador João Vicente. 22 de Abril de 1750 

 

 

―Aos vinte e dous dias do mez de Abril de mil settecentos e sincoenta faleceo 

com todos os Sacramentos na Travessa da Queimada João Vicente cazado com 

Francisca de Sequeira foi sepultado no Convento da Santissima Trindade e não 

fez testamento1. 

    O coadjutor José Pegado da Costa‖ 

 

 

  

                                                 
1 Ms. à margem direita: ―João Vicente‖. 
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2. Documentos - obras de talha e douramento 

 

 

 

1. Contrato notarial celebrado entre a Irmandade de Jesus e Passos de 

Cristo do mosteiro de Nossa Senhora da Graça de Lisboa e o mestre 

entalhador Pedro Álvares, a fim de este executar a obra de talha do 

altar da invocação homónima. 8 de Julho de 1669. ARQUIVO 

NACIONAL DA TORRE DO TOMBO, Cartório Notarial de Lisboa, n.º 

12A (actual n.º 1), Cx. 53, L.º 215, fls. 63 v.º-64.  

 

2. Contrato notarial ajustado entre a ordem terceira do Carmo e o mestre 

entalhador Francisco Lopes, destinado à execução da obra do arco e 

tecto da capela da mesma irmandade situada no convento de Nossa 

Senhora do Carmo de Lisboa. 6 de Agosto de 1669. ANTT, C.N.L., n.º 

12A (actual n.º 1), Cx. 53, L.º 214, fls. 94-95, publ. por Vítor SERRÃO, A 

Cripto-História de Arte. Análise de obras de arte inexistentes, Lisboa, Livros 

Horizonte, 2001, p. 233, nota 173. 

 

3. Ajuste contratual entre o Marquês de Marialva, procurador da Santa 

Casa da Misericórdia e o mestre entalhador Pedro Álvares, a fim de 

este executar um retábulo com tribuna e trono destinado à capela-mor 

da igreja da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 13 de Agosto de 

1670. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 80, L.º 299, fls. 117-119, ref. 

por Vítor SERRÃO, História da Arte em Portugal. O Barroco,  Lisboa, 

Editorial Presença, 2003, p. 98.  

 

4. Contrato notarial firmado entre a irmandade de Nossa Senhora da 

Saúde e o mestre entalhador Manuel Fernandes Valadão com vista à 

execução da obra de talha do retábulo-mor da ermida de Nossa 

Senhora da Saúde, em Lisboa. 3 de Dezembro de 1673. ANTT, C.N.L., 
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n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 80, L.º 300, fls. 69-69 v.º, ref. por Vítor SERRÃO, 

O Barroco (...), p. 98.  

 

5. Contrato notarial firmado entre a irmandade do Santíssimo 

Sacramento da Igreja de Santo Estêvão de Alfama e o mestre 

entalhador e marceneiro Pedro Álvares para a execução do retábulo-

mor da mesma igreja. 17 de Janeiro de 1672. ANTT, C.N.L., n.º 12A 

(actual n.º 1), Cx. 55, L.º 223, fls. 70 v.º-71, ref. por Vítor SERRÃO, A 

Cripto-História (...) p. 98.  

 

6. Contrato notarial realizado entre o mestre marceneiro Manuel 

Ramalho e as Religiosas do convento do Crucifixo, a fim de lhes 

realizar o cadeiral do coro. 19 de Junho de 1673. ANTT, C.N.L., n.º 12A 

(actual n.º 1), Cx. 56, L.º 228, fls. 73-73 v.º. 

 

7. Contrato notarial celebrado entre frei Bento da Silva, procurador da 

abadessa do mosteiro de S. Bernardo de Portalegre, e o mestre 

entalhador Manuel Barreto com vista à execução do retábulo-mor do 

mosteiro de S. Bernardo de Portalegre. 12 de Agosto de 1674. ANTT, 

C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 82, L.º 309, fls. 100 v.º-102 v.º. 

 

8. Contrato notarial celebrado entre a irmandade do Santíssimo 

Sacramento da igreja de Nossa Senhora do Socorro de Lisboa e o 

mestre entalhador Pedro Álvares, para a execução do trono de talha 

do retábulo-mor da mesma igreja. 14 de Novembro de 1674. ANTT, 

C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 82, L.º 310, fls. 30 v.º-31 v.º, publ. por 

Vítor SERRÃO, A Cripto-História (...) p. 81 e 233, nota 177.  

 

9. Ajuste notarial celebrado entre o desembargador José Galvão e os 

mestres João da Mota, pintor de têmpera e João Correia bate-folha, a 

fim de dourarem e pintarem o retábulo da invocação do Senhor Atado 
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à Coluna. Não refere a igreja a que se destina. 17 de Abril de 1675. 

ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 82, L.º 310, fls. 132-133.  

 

10. Escritura celebrada entre frei Bento da Silva, procurador da abadessa 

do convento de S. Bernardo de Cós, e o mestre entalhador Domingos 

Lopes a fim de este executar a obra de talha do retábulo-mor do 

mesmo mosteiro. 9 de Março de 1676. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 

3), Cx. 82, L.º 312, fls. 139-140 v.º, publ. por Cristina Maria André de 

Pina e SOUSA e Saúl António GOMES, Intimidade e Encanto. O Mosteiro 

Cisterciense de Santa Maria de Cós, Leiria, 1998, pp. 427-429. 

 

11. Contrato de fiança celebrado entre as religiosas Bernardas do 

mosteiro de Cós e André de Matos, pintor de têmpera e Manuel 

Ferreira, marceneiro, no qual os mestres se oferecem por fiadores de 

Domingos Lopes, mestre entalhador contratado pelas ditas religiosas 

a fim de executar o retábulo-mor da sua igreja. 16 de Agosto de 1676. 

ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 82, L.º 313, fls. 123 v.º-124, publ. 

por Cristina Maria André de Pina e SOUSA e Saúl António GOMES, op. 

cit., pp. 430-432. 

 
12. Contrato notarial ajustado entre a irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário da Igreja de Santa Maria de Beja e o mestre entalhador 

Manuel João da Fonseca, a fim de executar o retábulo da capela de 

Nossa Senhora do Rosário. 29 de Setembro de 1676. ANTT, C.N.L., n.º 

1 (actual n.º 2), Cx. 55, L.º n.º 277, fls. 8 v.º-9 v.º, ref. por Ayres de 

CARVALHO, D. João V e a Arte do seu Tempo, Vol. II, Lisboa, Edição do 

Autor, 1962, p. 106 e publ. por Vítor SERRÃO, ―O Conceito de 

Totalidade nos Espaços do Barroco Nacional: A obra da Igreja de Nossa 

Senhora dos Prazeres em Beja (1672-1698)‖, Lusofonia, Revista da 

Faculdade de Letras de Lisboa, n.ºs 21 /22, 1996-97, p. 250.  

 



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

93 
 

13. Contrato notarial celebrado entre Pedro de Mello, comendador da 

ordem de Cristo, e Francisco Marques, mestre escultor e entalhador, a 

fim de este executar o retábulo-mor da igreja de Santa Maria de 

Serpa. 5 de Maio de 1677. ANTT, C.N.L., n.º 1 (actual n.º 2), Cx. 56, L.º 

278, fls. 76-77 v.º, ref. por Ayres de CARVALHO, As obras de Santa 

Engrácia e os seus Artistas, Lisboa, Academia Nacional de Belas-Artes, 

1971, p. 31 e publ. por Vítor SERRÃO, ―O Conceito de Totalidade (...)‖, 

p. 256. 

 

14. Ajuste notarial celebrado entre a irmandade do Santíssimo 

Sacramento e o mestre pintor João da Mota a fim de este executar o 

trabalho de douramento da capela-mor da igreja de Nossa Senhora do 

Socorro, assim como estofar e encarnar as suas figuras. 8 de Maio de 

1677. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 83, L.º 315, fls. 22-22 v.º.  

 

15. Contrato notarial celebrado entre Frei Bento da Silva, procurador-

geral do mosteiro de São Bernardo de Portalegre, e Domingos Lopes, 

marceneiro, a fim de executar o retábulo-mor da igreja do mosteiro de 

São Bernardo de Portalegre. 30 de Maio de 1677. ANTT, C.N.L., n.º 11 

(actual n.º 3), Cx. 83, L.º n.º 315, fls. 44 v.º- 46, ref. por Vítor SERRÃO, O 

Barroco (...), p. 99.  

 

16. Contrato notarial firmado entre a irmandade de Nossa Senhora da 

Conceição, sita na igreja de Nossa Senhora do Socorro de Lisboa, e o 

pintor Domingos Nogueira a fim de este lhes dourar o arco da capela 

de Nossa Senhora da Conceição e ainda estofar dois anjos. Não se 

outorgou. 22 de Agosto de 1677. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 

83, L.º 315, fls. 104 v.º-105.  

 

17. Contrato notarial de empréstimo de dinheiro celebrado entre a 

irmandade de Nossa Senhora de Guadalupe e São Benedito, situada 
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na igreja do convento de S. Francisco da cidade de Lisboa, com Pablo 

Esteves, consul castelhano, a fim de poder continuar a obra do 

retábulo da mesma invocação, que o entalhador Matias Rodrigues de 

Carvalho tinha começado na igreja do dito convento 29 de Setembro 

de 1677. ANTT, C.N.L., n.º 1 (actual n.º 2), Cx. 56, L.º 297, fls. 39 v.º-40 

v.º. Cota cedida por Vítor Serrão.  

 

18. Contrato notarial celebrado entre a irmandade do Santíssimo 

Sacramento da igreja de Nossa Senhora da Assunção, sita nos 

arredores de Lisboa, e o mestre entalhador Felipe Ramalho com vista 

à execução do retábulo-mor da mesma igreja. 25 de Janeiro de 1679. 

ANTT, C.N.L., n.º 7 A (actual n.º 15), Cx. 73, L.º 360, fls. 64-65.  

 

19. Contrato notarial celebrado entre a irmandade de Nossa Senhora do 

Desamparo situada no convento de São Francisco de Xabregas, e os 

mestres pintores António Rodrigues e José de Matos a fim de estes 

dourarem o retábulo da mesma invocação, e estofarem e encarnarem 

as imagens do mesmo. 5 de Junho de 1679. ANTT, C.N.L., n.º 12A 

(actual n.º 1), Cx. 60, L.º 250, fls. 75-76.  

 

20. Contrato notarial ajustado entre a irmandade do Santíssimo 

Sacramento da igreja matriz de S. Julião do Tojal e os mestres 

entalhadores Felipe Ramalho e Manuel Mateus, a fim de executarem 

o retábulo-mor da mesma igreja. 12 de Março de 1680. ANTT, C.N.L., 

n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 84, L.º 320, fls. 76-77 v.º.  

 

21. Contrato notarial celebrado entre António de Vargas da Silva, 

procurador das religiosas do convento de Nossa Senhora da 

Esperança de Beja, e o mestre entalhador Manuel João da Fonseca 

para este executar a obra de talha da capela-mor do dito convento. 17 

de Março de 1681. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 84, L.º n.º 323, 
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fls. 24-25, ref. por Ayres de CARVALHO, D. João V e a Arte do seu Tempo 

(...), pp. 106-107.  

 

22. Contrato notarial celebrado entre a irmandade de Nossa Senhora do 

Bom Despacho, situada na igreja do convento de Santo Antão-o-

Velho, da ordem de Santo Agostinho, com o mestre entalhador 

Francisco Marques, a fim de este lhes executar o retábulo para a 

capela da mesma invocação. 2 de Outubro de 1681. ANTT, C.N.L., n.º 

12A (actual n.º 1), Cx. 62, L.º 259, fls. 17-18.  

 

23. Contrato notarial ajustado entre frei Francisco dos Arcanjos da ordem 

de S. Francisco, e o mestre entalhador Manuel da Silva, com vista à 

execução da obra de talha da capela-mor do convento de S. Francisco 

da Cidade. 6 de Outubro de 1682. ANTT, C.N.L., n.º 9 (actual n.º 3), Cx. 

85, L.º 327, fls. 14 v.º-16.  

 
24. Escritura firmada entre os franciscanos de Santo António dos 

Capuchos e o mestre entalhador José Antunes, destinada à execução 

do retábulo-mor da igreja do seu convento de Sobral de Monte 

Agraço. 5 de Novembro de 1682. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), 

Cx. 74, L.º n.º 375, fls. 19 v.º-20 v.º.  

 

25. Contrato notarial entre as religiosas do convento de S. João de Setúbal 

e o mestre entalhador José Antunes, a fim de este lhes executar o 

retábulo-mor da igreja do seu convento. 5 de Julho de 1683. 

ARQUIVO DISTRITAL DE SETÚBAL, Cartório Notarial de Setúbal, L.º 55 

do Tabelião Julião de Arouche Vidal, fls. 37-39 v.º, publ. por Vítor 

SERRÃO, ―Uma Obra Prima da Talha do ―Estilo Nacional‖: O Retábulo 

da Igreja de Santa Maria da Graça, de Setúbal (1697-1700)‖,  Boletim 

Cultural da Póvoa do Varzim, Câmara Municipal da Póvoa do Varzim, 

Vol. XXVI, n.º 2, 1989, pp. 637-661 e p. 642, nota 19.  
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26. Contrato notarial celebrado entre a irmandade do Santíssimo 

Sacramento da igreja de Santa Justa e o mestre entalhador Manuel 

João da Fonseca, a fim de este lhe executar dez caixilhos e mais obra 

de talha complementar para o corpo da mesma igreja. 10 de Agosto de 

1683. ANTT, C.N.L., n.º 12B (actual n.º 1), Cx. 21, L.º 428, fls. 97-98, publ. 

por Vítor SERRÃO, ―O Programa Artístico da Igreja de São Cristóvão 

de Lisboa. O retábulo quinhentista e a campanha de obras 

protobarrocas (1666-1685)‖, Lisboa, (separata do Boletim Cultural da 

Junta Distrital de Lisboa, Série IV, n.º 92), 1998, p. 16. 

 

27.  Documento de obrigação e fiança, executada no fiador de Matias 

Rodrigues de Carvalho, Manuel Nunes de Azevedo, referente à obra 

de talha do altar-mor da igreja de Santa Catarina de Monte Sinai, por 

o mestre não ter completado a obra no prazo estabelecido. 22 de 

Junho de 1684. ARQUIVO PAROQUIAL DA IGREJA DE SANTA 

CATARINA, Irmandade de Santa Catarina, ―Livro de róes e recibos 

diversos das casas pertencentes ás irmandades e despezas com a Egreja 

1661 a 1799‖, Cx. n.º VI, Documento avulso.  

 

28. Contrato entre o mestre entalhador Manuel João da Fonseca e a 

irmandade de N.ª S.ª dos Prazeres de Beja para fazer dois altares 

colaterais, arco e cimalha, destinados à igreja de Nossa Senhora dos 

Prazeres de Beja. 29 de Junho de 1684. ARQUIVO DISTRITAL DE 

BEJA, CNBJ 1/001/Lv. 28/ Cx. 5 L.º de Luís de Gusmão, fls. 80 v.º-82, 

publ. por Vítor SERRÃO, ―O Conceito de Totalidade (...)‖ p. 250.  

 

29. Contrato notarial ajustado entre a irmandade de Santo António sita 

na igreja de São Nicolau, e o mestre entalhador Domingos de 

Sampaio, a fim de este executar o retábulo da invocação do mesmo 

santo. 30 de Julho de 1684. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 86, L.º 

333, fls. 89 v.º- 90 v.º.  
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30. Ajuste notarial celebrado entre a irmandade de N.ª S.ª das Mercês, 

sita na igreja de São Nicolau, e o mestre entalhador Vicente do Couto 

Nobre com vista à feitura da obra de talha da capela da mesma santa. 

30 de Setembro de 1684. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º1), Cx. 64, L.º 

270, fls. 66 v.º-67 v.º.  

 

31. Recibo passado pelo mestre entalhador Matias Rodrigues de 

Carvalho à irmandade de Santa Catarina de Monte Sinai, pela obra de 

talha do retábulo-mor da igreja com a mesma invocação. 8 de Outubro 

de 1684. APISC, Irmandade de Santa Catarina, ―Livro de róes e recibos 

diversos das casas pertencentes ás irmandades e despezas feitas com a 

Egreja 1661 a 1799‖, Cx. n.º VI. Documento avulso. 

 

32. Escritura celebrada entre a irmandade do Rei Salvador do Mundo da 

Sé de Lisboa e o mestre entalhador Domingos de Sampaio, a fim de 

este fazer a obra de talha da capela da mesma invocação. 27 de Junho 

de 1685. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 75, L.º 382, fls. 90 v.º - 

91 v.º, pub. por Ana Paula FIGUEIREDO, O Espólio Artístico das Capelas 

da Sé de Lisboa. Uma Abordagem Cripto-Histórica, Vol II, Dissertação de 

Mestrado em Arte, Património e Restauro apresentada à Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa, 2000 (texto policopiado), Doc. n.º 14. 

 

33. Contrato notarial ajustado entre a irmandade do Espírito Santo 

situada na igreja do convento do Espírito Santo da Pedreira da ordem 

de São Felipe Néri e o mestre entalhador Manuel João da Fonseca, 

para este executar a obra da capela-mor da igreja do mesmo cenóbio. 

19 de Setembro de 1685. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 86, L.º 

336, fls. 19 v.º-21, publ. por Vítor SERRÃO, ―O Programa Artístico (...)‖, 

p. 17. 
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34. Contrato notarial firmado entre Manuel Mendes Bravo, procurador 

do bispo da Guarda D. Luís da Silva, e o mestre entalhador José 

Antunes, a fim de este executar um túmulo de talha para o mesmo 

bispo. 19 de Novembro de 1685. ANTT, C.N.L., n.º 1 (actual n.º 2), Cx. 

60, L.º 299, fls. 28-29 v.º.  

 

35. Contrato celebrado entre a irmandade do Rei Salvador do Mundo 

situada na Sé de Lisboa e o mestre entalhador António Rodrigues e o 

mestre ensamblador João da Costa a fim de executarem a obra da sua 

capela que o entalhador Domingos de Sampaio não pôde executar por 

se encontrar preso. 28 de Novembro de 1685. ANTT, C.N.L., n.º 7A 

(actual n.º 15), Cx. 75, L.º 384, fls. 48 v.º- 49 v.º. 

 

36. Contrato notarial firmado entre a irmandade de Sta. Teresa da igreja 

de Santo Estêvão de Alfama e o mestre entalhador Pedro Álvares, 

para este lhes executar o retábulo colateral do lado da Epístola, 

dedicado à mesma santa. 12 de Maio de 1686. ANTT, C.N.L., n.º 12A 

(actual n.º 1), Cx. 66, L.º 277, fls. 19-20 v.º.  

 

37. Contrato notarial celebrado entre Manuel Alves Palavra e o 

entalhador Manuel João da Fonseca, a fim de o primeiro pagar ao 

segundo o resto do dinheiro que lhe estava devendo pela obra de 

talha que Manuel João da Fonseca tinha executado para a igreja 

matriz da Azambuja. 21 de Novembro de 1686. ANTT, C.N.L., n.º 11 

(actual n.º 3), Cx. 87, L.º 340, fls. 48-49, publ. por Francisco LAMEIRA, 

―A Obra de Talha da Igreja (1674-1698)‖, Vítor SERRÃO, Francisco 

LAMEIRA e José FALCÃO, A Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres em 

Beja. Arte e História de um Espaço Barroco (1672-1698), Lisboa, Alêtheia 

Editores, 2007, p. 110. 
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38. Contrato notarial celebrado entre a irmandade de Nossa Senhora do 

Vale, sita no convento de Santo Elói, e o pintor Amaro Pinheiro a fim 

de este pintar e dourar a capela da dita Senhora. 28 de Abril de 1687. 

ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 66, L.º 280, fls. 54-54 v.º. 

 

39. Ajuste contratual entre a irmandade do Santíssimo Sacramento da 

igreja da Ressurreição da vila de Cascais e o mestre entalhador 

Estevão da Silva para este executar o retábulo-mor da dita igreja. 21 

de Maio de 1687. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 76, L.º 390, fls. 

22-23, ref. por Ayres de CARVALHO, D. João V e a Arte do seu Tempo, 

(...) Vol II, p. 109.  

 

40. Escritura celebrada entre os religiosos Capuchos Arrábidos do 

Convento da Rosa, situado em Palmela-Alferrara, e o mestre 

entalhador Vicente do Couto Nobre, a fim de este lhes executar a obra 

de talha da capela-mor da igreja do seu convento. 10 de Junho de 

1687. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 87, L.º 342, fls. 2-3.  

 

41. Escritura firmada entre as comendadeiras de Avis do Convento de 

Nossa Senhora da Encarnação e o mestre entalhador Matias 

Rodrigues de Carvalho, para este executar dois retábulos na nave da 

sua igreja e um no coro alto. 21 de Janeiro de 1688. ANTT, C.N.L., n.º 

7A (actual n.º 15), Cx. 76, L.º 392, fls. 29-30. Cota cedida por Vítor 

Serrão.  

 

42. Contrato notarial celebrado entre a irmandade do Santíssimo 

Sacramento da igreja de Santa Maria de Loures e o mestre entalhador 

António Álvares a fim de este executar o arco da capela-mor da 

mesma igreja. 1 de Junho de 1688. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), 

Cx. 67, L.º 285, fls. 56-57.  
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43. Contrato notarial celebrado entre a irmandade de Nossa Senhora da 

Doutrina, situada na igreja de São Roque e o mestre entalhador José 

Rodrigues Ramalho para este executar o retábulo da capela da mesma 

irmandade. 24 de Julho de 1688. ANTT, Hospitais Civis de Lisboa – Secção 

de S. José, L.º 1949, fls. 218-219, publ. por Sílvia FERREIRA e Maria João 

Pereira COUTINHO, ―José Rodrigues Ramalho (c. 1660-1721). Um 

artista do barroco lusófono na casa professa de S. Roque‖, (separata da 

revista Brotéria, vol. 159, 2004), p. 179. 

 

44. Contrato notarial firmado entre os religiosos da ordem da Santíssima 

Trindade e o mestre entalhador José Rodrigues Ramalho, a fim de 

este fazer o retábulo-mor e os dois colaterais da igreja do Livramento 

da mesma ordem. 16 de Novembro de 1689. ANTT, C.N.L., n.º 12B 

(actual n.º 1), Cx. 25, L.º 450, fls. 87-88, publ. por Vítor SERRÃO, ―Uma 

Obra Prima (...)‖, p. 646. 

 

45. Contrato notarial ajustado entre as religiosas do convento de Santa 

Clara de Elvas e o mestre entalhador Domingos de Sampaio, a fim de 

este lhes executar o retábulo-mor da sua igreja. 25 de Julho de 1690. 

ARQUIVO DISTRITAL DE PORTALEGRE, Cartório Notarial de Elvas, 

CNELV04/001/=143, fls. 32-34 v.º, publ. por Miguel Ángel 

VALLECILLO TEODORO, Retablística Alto Alentejana (Elvas, Villaviciosa 

y Olivenza) en los Siglos XVII-XVIII, Mérida, Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, 1996, pp. 296-298.  

 

46. Contrato e respectivos recibos da obra que o mestre entalhador 

Belchior da Fonseca e a irmandade dos livreiros da igreja de Santa 

Catarina de Monte Sinai ajustaram no sentido de este mestre acabar a 

obra da tribuna e trono do altar-mor da mesma igreja que o seu colega 

de profissão, Matias Rodrigues de Carvalho, tinha deixado 

incompleta. 23 de Setembro de 1690. APISC, Irmandade de Santa 
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Catarina, “Livro de róes e recibos diversos das casas pertencentes ás 

irmandades e despezas feitas com a Egreja. 1661 a 1799‖, Cx. n.º 6, 

Documento avulso.  

 
47. Arrematação da obra da tribuna da capela-mor da igreja do Hospital 

da Anunciada, sito em Setúbal, pelo mestre entalhador José 

Rodrigues Ramalho e respectivo recibo de pagamento da obra ao 

mestre. 1 de Julho de 1691. - ARQUIVO DO MUSEU MUNICIPAL DE 

SETÚBAL, Mosteiro de Jesus de Setúbal, Confraria de Nossa Senhora da 

Anunciada, 003, L.º 1, ―Livro de Termos deste Hospital de Nossa 

Senhora da Anunciada (1680-1744)‖, fls. 56 v.º-57, publ. por Vítor 

SERRÃO, ―Uma Obra Prima (...)‖  p. 641. 

 

48. Registos contabilísticos das obras do retábulo da igreja do Hospital 

da Anunciada. Referência a vários pagamentos ao mestre entalhador 

José Rodrigues Ramalho. 1691-92. AMMS, Mosteiro de Jesus de Setúbal, 

Confraria de Nossa Senhora da Anunciada,”Livro de Receita e Despeza de 

1691-1692 (n.º 261)‖, publ. por Vítor SERRÃO, ―Uma Obra Prima (...)‖, 

p. 642. 

 

49. Contrato celebrado entre o mestre entalhador Matias Rodrigues de 

Carvalho e o pároco da igreja de Santiago de Santarém, a fim de o 

mestre executar o retábulo-mor da mesma igreja. 15 de Outubro de 

1692. ARQUIVO DISTRITAL DE SANTARÉM, Cartório Notarial, L.º de 

Notas de João Vaz de Paiva, 1692-93, fls. 93 a 93 v.º. Documento cedido 

por Vítor Serrão.  

 

50. Contrato notarial de empréstimo de dinheiro, celebrado entre a 

irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja da mesma invocação e 

o mestre entalhador José Rodrigues Ramalho, referindo que o mestre 

trabalhava actualmente no retábulo-mor dessa igreja. 9 de Abril de 
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1693. ANTT, C.N.L., n.º 9A (actual n.º 7), Cx. 55, L.º 292, fls. 31-32, ref. 

por Ayres de CARVALHO, ―Novas Revelações‖ (...)‖, p. 18.  

 

51. Contrato celebrado entre o padre frei Manuel da Nazaré, prior do 

convento de São João de Deus, e o mestre pintor João de Sousa, a fim 

de este dourar a obra de talha da capela-mor da igreja do mesmo 

convento. 23 de Abril de 1694. ANTT, C.N.L., n.º 12B (actual n.º 1), Cx. 

29, L.º 466, fls. 19-20 v.º.  

 

52. Contrato realizado entre a Irmandade de N.ª S.ª da Graça da igreja 

matriz de Baleizão e o mestre entalhador José Rodrigues Ramalho, 

para este lhes executar o retábulo-mor e arco triunfal da sua igreja. 4 

de Junho de 1694. ADB, CNBJA 3 / 001 / cx. 010 / lv. 055, fls. 179-179 

v.º, publ. por Sílvia FERREIRA e Maria João Pereira COUTINHO, ―José 

Rodrigues Ramalho (...)‖ p. 191.   

 

53. Contrato notarial entre José Rodrigues Ramalho, mestre entalhador, e 

a irmandade de N.ª S.ª do Ó de Beja, a fim de lhes executar o retábulo 

da sua capela. 5 de Junho de 1694. ADB, CNBJA 1/001/CX006 L. 035, 

fls. 198v.º-200, ref. por Vítor SERRÃO, O Barroco (...), p. 104, publ. por 

Sílvia FERREIRA e Maria João Pereisa COUTINHO, ―José Rodrigues 

Ramalho (c. 1660-1721) (...)‖, p. 191. 

 

54. Contrato notarial celebrado entre a irmandade da Cruz e Passos de 

Cristo, situada na igreja do convento de Santa Maria de Belém, e o 

mestre entalhador José Rodrigues Ramalho para este executar a obra 

de talha da capela desta irmandade. 20 de Maio de 1695. ANTT, 

C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 71, L.º 305, fls. 76 vº.-78, publ. por Vítor 

SERRÃO ―Uma Obra Prima (...)‖, p. 648. 
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55. Ajuste notarial firmado entre Sebastião Moniz de Araújo, João 

Franco, mestre pedreiro e José Rodrigues Ramalho mestre entalhador 

a fim de executarem as obras tocantes aos seus ofícios na capela de 

N.ª S.ª da Conceição, sita na igreja do Convento de N.ª S.ª do Carmo. 

20 de Maio de 1695. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 71, L.º 305, 

fls. 78-79, publ. por Sílvia FERREIRA e Maria João Pereira COUTINHO, 

―José Rodrigues Ramalho (...)‖, p. 191. 

 
56. Petição dos freires da ordem de Avis a D. Pedro II para que este os 

ajude a custear as obras do retábulo-mor da sua igreja, que estava 

sendo executado pelo mestre entalhador José Antunes. 29 de Março 

de 1696. ANTT, Mesa da Consciência e Ordens, L.º 62 (1608-1778), fls. 290-

293, publ. por Marta ALEXANDRE, O Convento de S. Bento de Avis à luz 

das suas funções, identidades e estilo. As campanhas da Idade Moderna, 

Lisboa, dissertação de mestrado em Arte, Património e Restauro da 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2002 (texto 

policopiado). 

 

57. Registo de pagamentos ao mestre entalhador José Rodrigues Ramalho 

pela obra do retábulo-mor da igreja do convento das carmelitas de 

Beja, da invocação de N.ª S.ª da Conceição. 1696. ANTT, Ordem dos 

Frades Menores, Província dos Algarves, Nossa Senhora da Conceição de 

Beja, L.º 5, fl. 215, publ. por Sílvia FERREIRA e Maria João Pereira 

COUTINHO, ―José Rodrigues Ramalho (...)‖, p. 191. 

 

58. Contrato notarial ajustado entre Vicente Lourenço de Azevedo e José 

Ramalho, mestre entalhador, para a execução do retábulo-mor da 

igreja matriz da vila de Tancos. 20 de Julho de 1696. ANTT, C.N.L., n.º 

12A (actual n.º 1), Cx. 72, L.º n.º 309, fls. 29-30 v.º, ref. por Ayres de 

CARVALHO, ―Novas Revelações (...)‖, p. 18 e publ. por Vítor SERRÃO, 

―Uma Obra Prima (...)‖, p. 648.  

 



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

104 
 

59. Contrato notarial firmado entre a irmandade do Santíssimo 

Sacramento da igreja de Santa Maria da Graça de Setúbal e o mestre 

entalhador José Rodrigues Ramalho, destinado à execução do 

retábulo-mor da mesma. 3 de Fevereiro de 1697. ADS, C.N.S., L.º 55 do 

tabelião Francisco Ferreira Nabo, fls. 146-147 v.º, publ. por Vítor 

SERRÃO ―Uma Obra Prima (...)‖, pp. 655-657. 

 

60. Ajuste notarial celebrado entre as comendadeiras de Avis do mosteiro 

de Nossa Senhora da Encarnação, de Lisboa e o mestre entalhador 

Matias Rodrigues de Carvalho, a fim de este executar os caixilhos dos 

quadros da capela-mor e mais obra de talha complementar da sua 

igreja. 22 de Agosto de 1697. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 

80, L.º 416, fls. 41 v.º- 42. Cota cedida por Vítor Serrão. 

 

61. Contrato notarial celebrado entre a irmandade do Santíssimo 

Sacramento da igreja de Santa Catarina de Monte Sinai e o mestre 

entalhador Manuel Francisco, para a execução da obra das ilhargas da 

capela-mor da mesma igreja. 28 de Setembro de 1697. ANTT, C.N.L., 

n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 73, L.º 312, fls. 97-98. 

 

62. Registo das despesas feitas pela irmandade do Santíssimo 

Sacramento da igreja de S. João Baptista do Lumiar com a obra de 

talha do seu retábulo-mor. ARQUIVO PAROQUIAL DA IGREJA DE S. 

JOÃO BAPTISTA DO LUMIAR, Irmandade do Santíssimo Sacramento, 

―Livro de contas das despesas feitas em obras na Igreja Parochial do 

Lumiar - 1696 a 1745‖, fls. 35-50.  

 

63. Contrato notarial ajustado entre Manuel Luís e Manuel Henriques, 

mestre pintor, a fim de este dourar a talha da capela de Nossa Senhora 

da Fé situada na igreja de São José. 9 de Fevereiro de 1698. ANTT, 

C.N.L., n.º 9A (actual n.º 7), Cx. 57, L.º 311, fls. 52-53.  
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64. Escritura ajustada entre Luís Nunes e o mestre entalhador Manuel 

Francisco para a finalização da obra de talha da capela-mor da igreja 

dos Santos Reis Magos do Campo Grande. 10 de Abril de 1698. ANTT, 

C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 73, L.º 314, fls. 78 v.º- 79, publ. por 

Francisco LAMEIRA e Sílvia FERREIRA, ―As diversas campanhas de 

obras retabulares da igreja da Misericórdia de Montemor-o-Novo‖, 

Jorge FONSECA (coord. de), A Misericórdia de Montemor-o-Novo. História 

e Património, Montemor-o-Novo, Santa Casa da Misericórdia de 

Montemor-o-Novo, 2008, p. 140. 

 

65. Contrato entre José Rodrigues Ramalho e outros e os religiosos de S. 

Jerónimo de Belém, a fim de os mestres executarem obras nas portas 

da igreja do convento de Santa Maria de Belém. 6 de Julho de 1698. 

ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 80, L.º 421, fls. 26-27 v.º, publ. 

por Vítor SERRÃO, ―Uma Obra Prima (...)‖, p. 649. 

 

66. Contrato ajustado entre as religiosas dominicanas do mosteiro do 

Salvador de Lisboa e o mestre Domingos Martins, a fim de este 

executar o retábulo-mor da sua igreja. 19 de Julho de 1698. ANTT, 

C.N.L., n.º 1 (actual n.º 2), Cx. 64, L.º 322, fls. 110 v.º-112, publ. por Sílvia 

FERREEIRA, ―Acerca do carácter transitório da obra de talha: o caso 

exemplar dos mosteiros de monjas dominicanas de lisboa, AAVV, 

Monjas Dominicanas. Presença, Arte e Património em Lisboa, Lisboa, 

Alêtheia Editores, 2008, pp. 177 e 185, nota 40. 

 

67. Contrato notarial celebrado entre a irmandade do Santíssimo 

Sacramento da igreja de São João Baptista do Lumiar e o mestre 

entalhador Matias Rodrigues de Carvalho para a execução do 

retábulo-mor da mesma igreja. 19 de Agosto de 1699. ANTT, C.N.L., 

n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 81, L.º 427, fls. 44-45 v.º, publ. por Sílvia 

FERREIRA e Maria João Pereira COUTINHO, ―Com toda a perfeição na 
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forma que pede a arte‖: A capela do Santíssimo Sacramento da igreja de 

São Roque em Lisboa: A obra e os artistas‖, (separata de Artis, n.º 3, 

2004), p. 285. 

 

68. Registo das contas da obra do retábulo-mor da igreja do convento de 

S. João da Penitência das religiosas maltesas de Estremoz. 

Pagamentos ao mestre José Antunes pela obra de talha do dito 

retábulo. 7 de Janeiro de 1700 a 22 de Março do mesmo ano. 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÉVORA, Conventos, Convento de S. João da 

Penitência de Estremoz, L.º 105, Mç. 85. Cota cedida por Vítor Serrão.  

 

69.  Recibo passado pelo mestre entalhador José Antunes às religiosas 

maltesas do convento de S. João da Penitência de Estremoz, pela obra 

escultórica de dois anjos e um serafim de 6 asas para encerrar e 

descerrar a porta do sacrário do altar-mor. 22 de Abril de 1700. BPE, 

Conventos, Convento de S. João da Penitência de Estremoz, L.º 105, Mç. 85. 

Cota cedida por Vítor Serrão.  

 

70. Contrato notarial firmado entre D. Tomás de Lima e Vasconcelos e 

Francisco Rodrigues, Marcos da Silva e Manuel do Monte, mestre 

pintores, para estes dourarem, estofarem e encarnarem a obra de talha 

do altar-mor da igreja de São Lourenço. 7 de Maio de 1700. ANTT, 

C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 81, L.º 431, fls. 23 v.º-24 v.º, publ. por 

Ayres de CARVALHO ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 17. 

 

71. Procuração passada pelos mestres entalhadores José Rodrigues 

Ramalho e Francisco Lopes Ramalho, e outros artífices, ao 

Desembargador Tomás de Caminha e a Domingos Rodrigues 

Delgado para que em seus nomes resolvam questões relacionadas 

com as obras que fizeram no mosteiro de Santa Maria de Belém. 25 de 

Maio de 1700. ANTT, C.N.L., n.º 12A, Cx. 75, L.º 321, fls. 23- 23 v.º.  
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72. Resposta da Mesa da Consciência e Ordens, sobre o pedido que os 

capelães da capela de Santo Ildefonso da Sé de Lisboa fizeram a D. 

Pedro II no sentido de os ajudar a custear as obras de talha da sua 

capela, as quais estavam a ser executadas pelo mestre entalhador 

António Rodrigues. 12 de Setembro de 1700. ANTT, Mesa da 

Consciência e Ordens, Mç. n.º 3, Documento n.º 28, publ. por Ana Paula 

FIGUEIREDO, op. cit., Vol. II, Doc. n.º 31. 

 

73. Ajuste notarial celebrado entre a irmandade de S. Pedro da igreja 

matriz do Montijo e o mestre entalhador António Martins Calheiros 

para a execução do retábulo da capela do mesmo santo. 24 de 

Fevereiro de 1701. ADS, Cartório Notarial do Montijo (Aldeia Galega), L.º 

13, 1.º ofício, tabelião Francisco Cardoso fls. 242-243 v.º, publ. por 

Francisco José Oleiro LUCAS, ―O Retábulo de S. Pedro na Igreja Matriz 

do Montijo‖, Artis n.º 3, 2004, pp. 376-378.  

 

74. Contrato firmado entre a irmandade do Santíssimo Sacramento da 

igreja de N.ª S.ª da Assunção de Colares e o mestre entalhador 

António Lourenço para este executar o retábulo da sua igreja. 30 de 

Setembro de 1701. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 75, L.º 325, 

fls. 62-63, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ 

(...)‖, p. 19. 

 

75. Obrigação do mestre Manuel Francisco aos religiosos da Companhia 

de Jesus de Elvas, a fim de cumprir os prazos de obra do retábulo-mor 

da igreja do colégio, aos quais havia faltado, encontrando-se preso 

por esse motivo. 11 de Julho de 1702. ADP, Cartório Notarial de Elvas, 

CNELV07/001/0002, fls. 86 v.º-87, publ. por Miguel Ángel 

VALLECILLO TEODORO, op. cit., pp. 311-312.  
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76. Ajuste notarial firmado entre Manuel Rodrigues Pedroso e o mestre 

entalhador Manuel Machado, a fim de este executar a obra de talha do 

retábulo-mor da igreja do convento do Carmo, em Moura. 14 de Julho 

de 1702. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 76, L.º 328, fls. 52 v.º-53 

v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖ p. 

20.  

 

77. Contrato notarial celebrado entre Diogo Lette, cavaleiro professo da 

ordem de Cristo, e o mestre pintor Manuel Henriques para a execução 

do douramento da capela do Santo Cristo do Bomfim da igreja de São 

José, de Lisboa. 7 de Agosto de 1702. ANTT, C.N.L., n.º 9A (actual n.º 

7), Cx. 57, L.º 325, fls. 35 v.º-37 v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Documentário Artístico‖ (...)‖ p. 20. 

 

78.  Carta de António Carvalho para D. João de Sousa sobre as obras que 

se estavam fazendo na Sé de Lisboa. 27 de Janeiro de 1703. 

BIBLIOTECA DA AJUDA Manuscritos, 54-VIII-17, n.º 351.  

 

79. Carta de António Carvalho para D. João de Sousa sobre as obras que 

se estavam fazendo na Sé de Lisboa. 7 de Abril de 1703. BA, 

Manuscritos, 54-VIII-20, n.º 470.  

 

80. Contrato notarial ajustado entre os religiosos jesuítas do colégio de 

Santarém e o mestre entalhador Manuel Álvares, a fim de este 

executar o retábulo de São Estanislau Kostka, situado na nave da 

igreja do colégio. 21 de Abril de 1703. ADSa, C.N., n.º 3, L.º 14 de Notas 

de Miguel Andrade Ferreira. Cota cedida por Vítor Serrão. 

 

81. Contrato notarial ajustado entre frei José dos Reis, reitor do convento 

da ordem de S. Paulo 1.º Eremita, e o mestre entalhador Manuel João 

de Matos a fim de este executar o retábulo de talha da capela do 
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Santíssimo Sacramento. 12 de Abril de 1703. ANTT, C.N.L., n.º 9A 

(actual n.º 7), Cx. 59, L.º 327, fls. 10 v.º-11 v.º, publ. por Ayres de 

CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 22.  

 

82. Contrato notarial ajustado entre o padre Manuel de Cristo da ordem 

de São João Evangelista e o mestre entalhador Bartolomeu de Sá, a 

fim de este executar dois retábulos para a igreja do convento da 

mesma ordem, situado em Arraiolos. 8 de Outubro de 1703. ANTT, 

C.N.L., n.º 12B (actual n.º 1), Cx. 33, L.º 486, fls. 99-100.  

 

83. Contrato firmado entre o mestre entalhador Manuel João da Fonseca e 

a irmandade de N.ª S.ª de ao Pé da Cruz de Beja, a fim de lhe executar 

o retábulo-mor da igreja da mesma invocação. 25 de Outubro de 1703. 

ADB, CNBJA02/001/Cx. 05/L.º 24/, fls. 85-86, publ. por Vítor 

SERRÃO, ―O Conceito de Totalidade (...)‖. p. 251.  

 

84. Contrato notarial celebrado entre frei Pedro da Soledade Caldas, 

religioso da ordem de São Paulo 1.º Eremita, e o mestre entalhador 

Manuel João de Matos para este executar o retábulo da capela de São 

Pedro situada na nave da igreja dos Paulistas. 26 de Outubro de 1703. 

ANTT, C.N.L., n.º 9A (actual n.º 7), Cx. 40, L.º 329, fls. 2-3, publ. por 

Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 23. 

 

85. Registo de pagamentos ao mestre entalhador Francisco Lopes 

Ramalho por diversas obras de talha que executou para a Casa Real e 

ordem de pagamentos a seu irmão José Rodrigues Ramalho pelo 

trabalho que fez de ir a Évora verificar as plantas das casas capazes de 

acomodarem D. Pedro II, numa jornada que o rei tencionava fazer 

àquela cidade. 19 de Dezembro de 1703 a 12 de Abril de 1704. ANTT, 

Conselho da Fazenda, Casa das Obras e Paços Reais, L.º 108, fls. 16, 19 v.º, 25 
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v.º e 32 v.º, publ. por Vítor SERRÃO, A Cripto-História de Arte (...), p. 

112. 

 

86. Contrato notarial firmado entre Manuel Monteiro, residente na vila 

de Benavente e Manuel Francisco, mestre entalhador, para este 

executar o retábulo de Santo António, sito na igreja matriz da dita 

vila. 18 de Janeiro de 1704. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 77, 

L.º 334, fls. 42 v.º- 43 v.º. 

 

87. Ajuste notarial celebrado entre a irmandade de Santa Luzia, situada 

na igreja do convento de Santo Antão-o-Novo, e o mestre entalhador 

António da Costa, a fim de este executar o retábulo da invocação da 

mesma santa. 20 de Abril de 1704. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), 

Cx. 83, L.º 447, fls. 27 v.º-28 v.º, publ. por Francisco LAMEIRA e Sílvia 

FERREIRA, ―Os antecedentes artísticos de Caetano da Costa. A fase 

lisboeta‖, Laboratorio de Arte, Revista del Departamento de Historia del 

Arte, n.º 20, Universidad de Sevilla, 2009, pp. 200-202.  

 

88. Contrato notarial firmado entre o mestre entalhador Manuel João de 

Matos e a irmandade de Santo António, localizada na igreja do 

convento do Santíssimo Sacramento dos religiosos paulistas, a fim de 

lhes fazer o retábulo do dito santo. 15 de Junho de 1704. ANTT, C.N.L., 

n.º 9 A (actual n.º 7), Cx. 60, L.º 330, fls. 70-71, publ. por Ayres de 

CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 26. 

 

89. Contrato notarial celebrado entre a irmandade das Almas da igreja de 

São Pedro de Alfama e os mestres douradores Amaro Pinheiro e José 

de Campos, a fim de estes dourarem a capela da mesma invocação. 29 

de Junho de 1704. ANTT, C.N.L., n.º 12B (actual n.º 1), Cx. 33, L.º 488, 

fls. 24-24 v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário 

Artístico‖ (...), p. 27. 
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90. Contrato notarial firmado entre a irmandade do Santíssimo 

Sacramento da igreja de Santa Justa e os mestres Manuel Antunes, 

pedreiro, e Matias Rodrigues de Carvalho, entalhador, a fim de estes 

fazerem as obras respeitantes aos seus ofícios na capela-mor daquela 

igreja. 17 de Outubro de 1704. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 

83, L.º 449, fls. 24-25 v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 27. 

 

91. Contrato notarial ajustado entre a irmandade do Santíssimo 

Sacramento da igreja de São Pedro de Alfama e os mestres 

douradores Amaro Pinheiro e José de Campos para estes pintarem e 

dourarem o arco da capela-mor da mesma igreja. 4 de Janeiro de 1705. 

ANTT C.N.L., n.º 12B (actual n.º 1), Cx. 33, L.º 488, s/n.º fls. Penúltimos 

fls., publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 

28. 

 

92. Ajuste notarial celebrado entre a irmandade de N.ª Sr.ª da Assunção e 

o mestre entalhador António Martins Calheiros, para a execução da 

obra de talha do retábulo-mor da ermida da mesma Senhora. 9 de 

Janeiro de 1705. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 95, L.º n.º 392, 

fls. 81 v.º-82, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário 

Artístico‖ (...)‖, p. 28.  

 

93. Contrato notarial firmado entre frei José dos Reis, religioso da ordem 

de São Paulo 1.º Eremita, e o mestre entalhador Manuel João de 

Matos a fim de este executar a talha da capela de N.ª S.ª da Piedade, 

situada na igreja do convento da mesma ordem. 1 de Fevereiro de 

1705. ANTT, C.N.L., n.º 9A (actual n.º 7), Cx. 58, L.º 332, fls. 9-10, publ. 

por Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 29.  
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94. Escritura celebrada entre a irmandade de N.ª S.ª da Ajuda e dos Fiéis 

de Deus e o mestre entalhador Matias Rodrigues de Carvalho, a fim 

de este executar o retábulo-mor da ermida da mesma invocação. 29 de 

Março de 1705. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 78, L.º 337, fls. 

52-53. Cota cedida por Vítor Serrão.  

 

95. Contrato notarial ajustado entre o padre Bernardo Brandão da 

Companhia de Jesus e o mestre entalhador António Martins 

Calheiros para a execução do retábulo de Nossa Senhora da Glória, 

sito na igreja do Colégio de Santarém. 15 de Junho de 1705. ANTT, 

C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 78, L.º n.º 338, fls. 26-27, publ. por 

Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 30.  

 

96. Contrato notarial celebrado entre Roque Monteiro Paim e o mestre 

entalhador José Rodrigues Ramalho, para a execução da obra de talha 

da capela-mor da igreja do convento da Santíssima Trindade, em 

Lisboa. 15 de Dezembro de 1705. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), 

Cx. 78, L.º 339, fls. 70 v.º-71 v.º, ref. por Vítor SERRÃO, O Barroco (...), p. 

104, publ. por Sílvia FERREIRA e Maria João Pereira COUTINHO, ―José 

Rodrigues Ramalho (c. 1660-1721) (...)‖, p. 193. 

 

97. Contrato notarial celebrado entre António Gomes da Costa e os 

mestres entalhadores José Rodrigues Ramalho e seu irmão Francisco 

Lopes Ramalho, a fim de estes executarem o retábulo-mor da Sé de 

Cabo-Verde. 22 de Dezembro de 1705. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual 

n.º 1), Cx. 78, L.º 339, fls. 74-75, publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 31.   

 

98. Contrato firmado entre as religiosas do convento de Santa Ana, de 

Lisboa e a irmandade de Santa Ana, no qual as religiosas pedem 

autorização para mandarem fazer dois altares colaterais na igreja do 
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seu convento. 16 de Maio de 1707. ANTT, C.N.L., n.º 7A (15), cx. 84, L.º 

461, fl. 23-23 v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário 

Artístico‖ (...)‖, p. 34. 

 

99. Contrato de obra ajustado entre a irmandade de N.ª S.ª da Assunção, 

sita na igreja matriz de Ourique, e o mestre entalhador António Luís 

Ramalho, a fim de este executar a obra do retábulo-mor da mesma 

igreja. 2 de Dezembro de 1707. ANTT, Cartório Notarial de Ourique, Cx. 

2, L.º 8, fls. 110-111v.º. Cota cedida por Vítor Serrão. 

 

100. Procuração passada pelo mestre pintor José Ferreira de Araújo a seu 

cunhado António de Oliveira Bernardes, a fim de este cobrar da 

irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja de S. João Baptista do 

Lumiar o que lhe estavam devendo da obra de doirar o retábulo e 

pintar o tecto da capela-mor. 8 de Julho de 1707. APISJB, Irmandade do 

Santíssimo Sacramento, Documento avulso intitulado: ―Doirado e Pintura 

do tecto da capella mór 1707‖. s/n.º de fólios, publ. por J. M. Cordeiro 

de SOUSA, A Igreja Paroquial de São João Baptista do Lumiar. Breves 

apontamentos para a sua História, Lisboa, Pia Sociedade de S. Paulo, s/d. 

 

101. Contrato notarial ajustado entre Francisco Ferreira Barbosa, cavaleiro 

professo da ordem de Santiago, e o mestre entalhador José da Costa 

para este fazer o retábulo-mor da enfermaria dos religiosos Capuchos 

do Rio de Janeiro. 20 de Janeiro de 1709. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual 

n.º 1), Cx. 80, L.º 349, fls. 40 v.º - 41 v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 37.  

 

102. Contrato notarial firmado entre o padre Manuel Caldas, da 

Companhia de Jesus, e o mestre entalhador Matias Rodrigues de 

Carvalho a fim de este executar o retábulo de N.ª S.ª da Glória 

situado na igreja do colégio de Santarém. 3 de Outubro de 1709. 
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ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 85, L.º 469, fls. 93 v.º-94, publ. 

por Sílvia FERREIRA e Maria João Pereira COUTINHO, ―Com toda a 

perfeição na forma que pede a arte‖ (...)‖, p. 282. 

 

103. Contrato notarial celebrado entre a irmandade de N.ª S.ª da 

Lembrança, sita na igreja do convento de Jesus em Lisboa, e o mestre 

entalhador Manuel João de Matos, a fim de este executar a obra de 

talha na capela da mesma invocação. 16 de Fevereiro de 1710. ANTT, 

C.N.L., n.º 9A (actual n.º 7), Cx. 62, L.º 346, fls. 46-47, publ. por Ayres de 

CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 39. 

 

104. Contrato notarial ajustado entre o procurador da irmandade de S. 

Gonçalo da igreja de N.ª S.ª da Encarnação, João Álvares, e o mestre 

entalhador José Antunes, a fim de este acabar a obra de talha da 

capela do mesmo santo, obra que o seu genro José Nunes Monteiro 

deixou inacabada. 6 de Agosto de 1711. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual 

n.º 1), Cx. 82, L.º 360, fls. 92 v.º-93 v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Documentário Artístico‖ (...)‖, p 40.  

 

105. Contrato notarial celebrado entre a irmandade de Santa Ana situada 

no convento de N.ª S.ª do Carmo e o mestre entalhador Manuel 

Machado para este cumprir os prazos da obra de talha da mesma 

capela, obra ajustada com a mesma irmandade em 6 de Setembro de 

1709. 16 de Dezembro de 1711. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 

83, L.º 362, fls. 25 v.º-26, publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 41.  

 

106. Contrato notarial firmado entre os religiosos do convento de São 

Francisco de Lisboa e o mestre entalhador João Vicente para a 

execução de dois retábulos colaterais destinados à igreja do seu 

convento. 23 de Abril de 1712. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 
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99, L.º 416, fls. 71-71 v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 42.  

 

107. Contrato notarial celebrado entre Maria Catarina da Silva e o mestre 

entalhador Manuel João de Matos, a fim de este executar o retábulo 

da capela da invocação de Jesus, Maria e José, situada na igreja do 

convento dos Paulistas da Serra de Ossa. 2 de Março de 1713. ANTT, 

C.N.L., n.º 9A (actual n.º 7), Cx. 63, L.º 352, fls. 46-47, publ. por Sílvia 

FERREIRA, ―A Talha Retabular da Igreja de Santa Catarina de Lisboa‖, 

Monumentos n.º 27, Lisboa, Instituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana, 2008, p. 200. 

 

108. Ajuste notarial firmado entre o mestre entalhador Manuel Álvares e a 

irmandade de S. Francisco Xavier, sita na igreja do colégio jesuíta de 

Santarém, a fim de o mestre executar o retábulo com invocação 

homónima. 31 de Maio de 1713. ADSa, C.N., Arquivo 3.º, L.º 19 de 

Notas de José Felix da Costa, fls. 123 v.º-124 v.º. Cota cedida por Vítor 

Serrão.  

 

109. Contrato notarial entre Baltasar dos Reis Couto e José Freire, mestres 

entalhadores com a ordem terceira de S. Francisco, sita na igreja do 

convento de N.ª S.ª de Jesus, de Lisboa, a fim de executarem 4 Passos 

da Vida de Cristo destinados ao claustro do convento. 2 de Novembro 

de 1714. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual nº 1) Cx. 85, L.º 373, fl. 27-28, 

publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 46. 

 

110. Contrato notarial ajustado entre a irmandade de Santa Ana e São 

Joaquim do convento de N.ª S.ª do Carmo com o pintor de óleo 

Manuel Nunes, para este dourar e encarnar todas as figuras da capela 

da mesma irmandade. 28 de Setembro de 1715. ANTT, C.N.L., n.º 1 
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(actual n.º 2), Cx. 74, L.º 359, fls. 75-76, publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Documentário Artístico (...), p. 50. 

 

111. Contrato firmado entre o mestre entalhador José Rodrigues Ramalho 

e a irmandade de N.ª S.ª da Porta da Erva de Setúbal, para a execução 

do retábulo da sua capela. 16 de Dezembro de 1715. ADS, C.N.S., Cx. 

5048, L.º 111, fls. 111-112 v.º, ref. por Vítor SERRÃO, O Barroco (...), p. 

104, publ. por Sílvia FERREIRA e Maria João Pereira COUTINHO, ―José 

Rodrigues Ramalho (c. 1660-1721) (...)‖, p. 194. 

 

112. Contrato celebrado entre a mesa da irmandade de N.ª S.ª da Piedade, 

situada na igreja de São Roque de Lisboa, e alguns membros da 

mesma, que se obrigam a custear a obra de douramento da capela da 

mesma Senhora. 9 de Fevereiro de 1716. ANTT, Arquivo dos Hospitais 

Civis de Lisboa, Secção de S. José, L.º 1222, fls. 11-12, publ. por Sílvia 

FERREIRA, ―Da Igreja de S. Roque à de S. Pedro de Alcântara. Três 

Séculos da Arte da Talha‖, Património Arquitectónico 1. Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, Lisboa, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 

2006, p. 107. 

 

113. Contrato notarial firmado entre a irmandade de N.ª S.ª da Conceição, 

da igreja de N.ª S.ª da Graça, e o mestre entalhador Francisco Gomes, 

para este executar o arco da capela da mesma irmandade. 20 de Abril 

de 1716. ANTT, C.N.L., n.º 1 (actual n.º 2), Cx. 74, L.º 361, fls. 53v.º-55. 

 

114. Contrato notarial celebrado entre os mestres entalhadores Miguel 

Francisco da Silva e José da Costa e as religiosas dominicanas do 

mosteiro de N.ª S.ª do Paraíso de Évora, a fim de lhes executarem o 

cadeiral do coro do seu mosteiro. 17 de Janeiro de 1718. ANTT, C.N.L., 

n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 89, L.º 490, fls. 16-17, publ. por Ayres de 

CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 52.  
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115.  Contrato ajustado entre a irmandade de N.ª S.ª da Conceição da 

igreja do convento de S. Domingos de Elvas e o mestre entalhador 

Manuel Francisco, a fim de este executar a obra de talha da capela 

com a invocação de S. Gonçalo. 22 de Março de 1718. ADP, C.N.E., 

CNELV04/001/0186, fls. 88-89, publ. por Miguel Ángel VALLECILLO 

TEODORO, op. cit., pp. 323-325. 

 

116. Contrato notarial ajustado entre a irmandade de São Vicente Mártir, 

situada na igreja do convento dos religiosos de S. Paulo 1.º Eremita, e 

o mestre entalhador José Freire, a fim de este executar a obra de talha 

para a capela da mesma invocação. 26 de Março de 1718. ANTT, 

C.N.L., n.º 9A (actual n.º 7), Cx. 65, L.º 368, fls. 42 v.º-43 v.º, publ. por 

Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 56.  

 

117. Contrato notarial celebrado entre frei Martinho de São João Baptista, 

religioso da ordem terceira de São Francisco, e os mestres 

entalhadores Baltazar dos Reis Couto e José Freire a fim de estes 

executarem a obra de talha da capela de N.ª S.ª da Conceição, sita no 

convento de N.ª S.ª de Jesus, em Lisboa. 8 de Novembro de 1718. 

ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º1), Cx. 89, L.º 391, fls. 7 v.º-8 v.º, publ. 

por Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 58. 

 

118. Contrato firmado entre o mestre entalhador José Rodrigues Ramalho 

e as religiosas carmelitas do mosteiro de N.ª S.ª da Conceição de Beja, 

a fim de lhes executar o retábulo da capela de S. João Evangelista. 14 

de Dezembro de 1718. ADB, C.N.B., Cx. 14, L.º 83, 3/001, fls. 107-108 

v.º, publ. por Idalina SANTOS, Os Retábulos e a Talha do antigo Real 

Convento de N.ª Sr.ª da Conceição: Beja, Relatório do Seminário do Curso 

de Licenciatura em Património Cultural, Faro, Universidade do 

Algarve, 2006 (texto policopiado). 
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119. Escritura firmada entre as comendadeiras do mosteiro de N.ª S.ª da 

Encarnação e o mestre entalhador Miguel Francisco da Silva para a 

execução do retábulo-mor da igreja do seu cenóbio. 14 de Julho de 

1719. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 90, L.º 497, fls. 23 v.º-24 

v.º, ref. por Vítor Serrão, O Barroco (...), pp. 200-201.  

 

120. Ajuste notarial celebrado entre as religiosas do convento de Jesus de 

Setúbal e o mestre entalhador José da Costa, para este executar a obra 

de talha da capela-mor da igreja do mesmo convento. 13 de Julho de 

1721. ADS, C.N., L.º 122 de Notas de Francisco Ribeiro Pereira, 1721-22, 

fls. 123 v.º-125. Cota cedida por Vítor Serrão.  

 

121. Contrato notarial ajustado entre a ordem terceira de S. Francisco de 

Évora e o mestre entalhador Bento da Fonseca Azevedo, a fim de este 

executar o retábulo da sua capela na igreja de São Francisco da mesma 

cidade. 9 de Maio de 1722. ARQUIVO DISTRITAL DE ÉVORA, Cartório 

Notarial de Évora, Tabelião Manuel Pinheiro de Carvalho, L.º 1136, fls. 76 

v.º - 78, publ. por Miguel Ángel VALLECILLO TEODORO, op. cit.,  p. 

149.  
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DOCUMENTO  n.º 1 

 

Pedro Álvares, mestre entalhador, é contratado pela irmandade de Jesus e 

Passos de Cristo do mosteiro de Nossa Senhora da Graça em Lisboa, a fim de 

executar o retábulo da sua capela. 8 de Julho de 1669 

 

―Obrigação Pedro Alves a irmandade de Jesus e pacos de Christo 

Saibam quantos este instromento de obrigação virem que no anno do 

nacimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil seisentos e sesenta e noue em 

outo dias do mes de Julho na cidade de Lisboa no paco dos tabaliães parecerão 

prezentes partes a saber da huma Manoel Fialho thezoureiro que este prezente 

anno serue na irmandade de Jesus e passos de Cristo cita no mosteiro de nossa 

Senhora da Graca desta cidade e Joam Pereira procurador em seu proprio nome 

e do provedor e escriuão e mais officiais da meza; E da outra Pedro Aluares 

mestre marseneiro e emtalhador morador nesta cidade junto a Porta da Cruz 

por elles partes foi dito a mim tabaliam perante as testemunhas ao diante 

nomeadas que elles estam comtratados para elle Pedro Alvares fazer a obra da 

trebuna na capella que ora se fez na igreja do dito mosteiro em que hade estar 

na forma do rascunho asinado por elles Manoel Fialho e Joam Pereira e pelo 

escriuão da meza athe o fim de Dezembro que uem neste anno, em preço de 

sento e sincoenta mil reis dando lhe logo a meza setenta mil reis e os oitenta 

restantes em dois pagamentos igoais hum estando a obra mea feita e outro no 

fim dela por bom dinheiro logo ahi perante mim tabaliam e ditas testemunhas 

elle Manoel Fialho como thezoureiro da meza deu e emtregou a elle Pedro 

Aluares os ditos setenta mil reis em dinheiro de comtado por huma soma de 

moedas de prata correntes neste Reino que elle contou e Recebeo e disse achar 

serta a dita quantia de setenta mil reis sem falta alguma da qual da quitação 

plena a dita meza e os oitenta mil reis restantes em comprimento dos outros 

sento e sincoenta mil reis se obrigam elles Manoel Fialho e Joam Pereira em 

seus nomes e da dita meza da irmandade a que se deram e pagaram a elle 

Pedro Alvares a saber quarenta mil reis estando mea obra pronta e os restantes 

quarenta tamto que toda ella estiuer acabada na forma dos ditos Rascunhos sem 

duuida alguma nem embargo que disso ponhão e não seram ouuidos nem 

admetidos em juizo nem fora delle athe primeiro e com effeito depozitar em 

poder delle Pedro Alvares tudo o que lhe deuerem em dinheiro de comtado em 

hum so pagamento que podera reseber como couza sua propria sem fiança nem 

abonação porquanto dagora para o tal tempo o tem por abonado; E elle Pedro 

Alvares se obriga a fazer a dita obra e da la acabada e asentada com toda a 

perfeiçam na forma dos ditos Rescunhos per todo o mes de Dezembro deste 

ditto anno e não o fazendo asim a dita meza e irmandade mandara fazer ou 
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acabar por sua custa delle Pedro Alvares que lhes pagara logo e com effeito 

tudo o que ella fizer de custo que constara por certidam do official que a fizer e 

acabar e somente sem ser necessario mais outra alguma proua e juntamente lhe 

pagara a perda e danno que por esse respeito a dita meza e irmandade receber 

em dinheiro de comtado sem duuida alguma e vindo com ela não sera ouuido 

sem primeiro depozitar em poder do procurador ou thesoureiro della tudo o 

que asim lhe deuer e tiuer resebido per comta da dita obra no mesmo dinheiro 

de comtado que poderam reseber como couza da dita meza e irmandade para o 

que della abonar e para se escuzar de fazer o dito depozito não auera petisam 

Real e sendo lhe concedida por qualquer respeito que seia a renuncia para 

senão ualer nem ajustar della posto que este instromento e clauzulas delle faca 

expreça mencão e esta clauzula depozitaria escreui eu tabaliam nesta escretura 

de pedimento e consentimento delles partes e nella querem se cumpra na forma 

da lej e1 depozitos os aduerti e me refiro a ella e que dara e pagara de custas 

pesoais a pesoa que andar nesta demanda por parte desta meza e irmandade a 

duzentos reis por dia j a nota lançada da primeira sitação em diante athe final 

sentença execucam comprimento della e pagamento do principal e custas sem 

alegar que he mais do que a ordenacão comsede e por esta escretura diseram 

elles partes estam auindos e comtratados sobre o declarado nesta escretura a 

qual cada hum pela sua promete comprir e guardar asim e da maneira2 tem que 

não hiram contra ella em parte nem em todo por nenhuma via que seia nem a 

poderam reuogar nem reclamar e fazendo o não será de effeito e para asim 

comprirem com toda a perda e danno custas e despezas que3 Rezam fizerão e 

receberam diseram que obrigam e com effeito obrigarão a saber elle Manoel 

Fialho e João Pereira os bens e rendas na dita irmandade4 todos seus bens 

auidos e por auer e o milhor parado delles5 /fl. 64/ prezentado para o que elle 

Pedro Alvares disse que renuncia juizes de seu foro e domisilios terra E lugar 

donde ao tal tempo vier a morar previlegios liberdades leis direitos ordenasão e 

deferencias fereas gerais E especiais que em seu fauor aseito em nome dos 

auzentes a que tocar a fauor delle como pessoa publica e requerente e aseitante 

e testemunhas que foram prezentes Manuel Rodrigues Manoel de Castro 

rezidente no dito paco. E eu tabaliam conheço a elles partes sam os proprios 

aqui contheudos que na nota asinarão como testemunhas Manoel Machado da 

Cruz; e por elle Joam Pereira dizer não sabia escreuer asinou a seu rogo Manoel 

de Castro rezidente no dito paço na nota com os ditos Pedro Alvares e Manoel 

Fialho e tabaliam dito o escreuy, consertey// da Mota 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
2 Ms. rasgado. 
3 Ms. rasgado. 
4 Ms. rasgado. 
5 Ms. duas linhas rasgadas. 
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Pedro Alvares Pereira   Manoel Rodrigues de J┼Pereira 

     Manoel Fialho‖ 
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DOCUMENTO n.º 2 

 

O entalhador Francisco Lopes é contratado pela Ordem Terceira do Carmo, a 

fim de fazer o arco e tecto da capela da irmandade no mosteiro do Carmo. 6 de 

Agosto de 1669 

 

―Obrigacam Francisco Lopes a ordem terseira do Carmo 

Saibam quantos este instromento de obrigacão virem que no anno do 

nacimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil seissentos sesenta e noue em 

seis dias do mes de Agosto na cidade de Lisboa demtro no mosteiro de nossa 

Senhora do Monte do Carmo na caza do despacho dos irmãos terseiros da 

uenerauel ordem terseira da mesma Senhora estando ahi prezentes Pedro 

Jacques de Magalhães Prior, E o sacretario procurador, thezoureiro e mais 

irmãos da meza que serue este prezente anno isto de huma parte e da outra 

estaua outro ssi prezente Francisco Lopes mestre emtalhador morador nesta 

cidade na Rua da Oliueira junto ao dito mosteiro Logo por elle Prior e irmãos 

foi dito a mim tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que 

querendo elles acabar a obra da sua cappella que tem no dito mosteiro se 

comtrataram com elle Francisco Lopes para lhe auer de fazer o Arco e tecto da 

dita cappella de obra de madeira de emtalhado na forma dos rascunhos que 

escolherão, com as condiciois e clauzulas seguintes a saber que elle Francisco 

Lopes será obrigado como em effeito se obriga por esta escretura a fazer a dita 

obra assi e na forma que mostra os Rascunhos tanto o do arco como o do tecto 

que hum e outro seram asinados por elles e pelos irmãos secretario e 

procurador da meza prezentes para que por elles se comfira e ueja a dita obra 

depois de acabada a qual ha de toda de ser feita e obrada em madeira de bordo 

muito limpa e sem macula e não de outra alguma e será obrigado a emtregar os 

mesmos Rascunhos asinados na forma sobredita e sem elles lhe não será aseita. 

Item que pela dita obra lhe daram elles Prior e irmãos a quantia de quatrosentos 

mil reis que em1 dando a elle Francisco Lopes acabada e asentada nas partes em 

que ha de seruir pondo tudo por sua conta e despeza sem que para isso elles 

Prior e irmãos sejam obrigados a dar mais que a quantia dos ditos quatrosentos 

mil reis sem outra mais alguma despeza. Item que a obra que elle Francisco 

Lopes fizer e for asentando será primeiro de tudo uista e hexaminada por elle 

Prior e irmãos da meza que ao tal tempo seruirem nella com os rascunhos e 

elles a poderam mandar uer por quaisquer officiais do mesmo officio para2 

algum deffeito ou esta comforme a sua obrigacão asim na obra della3 e madeira 

                                                 
1 Ms. rasgado. 
2 Ms. rasgado. 
3 Ms. rasgado. 
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e achando ce algum deffeito que possa sofrer emmenda sem imperfeicão4 obra 

elle Francisco Lopes será obrigado a emmenda la a sua propria custa sem que 

para isso os irmãos estejam a couza alguma mais que os ditos quatrosentos mil 

reis5 /fl. 94 v.º/ e elle Francisco Lopes a fazer emtrega e Reposisão de todo o 

dinheiro que tiuer Recebido para por outra uia poderem mandar fazer a dita 

obra como e porquem lhe parecer para o que seam louados. Item que para elle 

Francisco Lopes fazer a dita obra se comcordaram em que será feita e acabada e 

asentada demtro do tempo de hum anno que comesara do dia da feitura desta 

escretura em diante E que passado elle hum mes mais que elles Prior e irmãos 

lhe dão e comcedem E não estando a dita obra feita acabada e asentada por 

culpa e falta delle Francisco Lopes e sam legitima cauza que possa percizamente 

deuirtir e não seja por elle o deixar de se acabar que os ditos irmãos não estaram 

obrigados passado o tempo asima ditto a aceita la em todo ou em parte antes 

ficará elle Francisco Lopes obrigado a repor em hum so pagamento todo o 

dinheiro que tiuer recebido em poder do thezoureiro da meza. Item que o 

pagamento dos ditos quatrosentos mil reis ham de fazer elle Prior e irmãos a 

elle Francisco Lopes a saber logo ao asinar desta escretura cem mil reis e de oie 

a quatro mezes outros cem; e da hi a quatro mezes outros cem de maneira que 

em oito mezes ha de ficar pago de trezentos mil reis E os cem mil Restantes lhe 

pagaram depois de toda a obra feita e asentada e aceita pelos ditos irmãos. Item 

que semdo cazo que passados os primeiros quatro mezes contados de oie em 

diante elle Francisco Lopes não tiuer feito tamta parte da obra que ualha os cem 

mil reis que em prencipio de pagamento ha de Receber que logo os ditos irmãos 

lhe poderam repetir os ditos cem mil reis sem que sejam obrigados a aceitar 

qualquer parte da obra que estiuer feita antes a poderam mandar fazer de nouo 

por quem lhes parecer. Item que ainda que qualquer parte da dita obra esteja 

asentada e passar do dito tempo da obrigacão declarado e não esteja de todo 

que aquela parte que faltar poderam os ditos irmãos mandar acabar por conta 

delle Francisco Lopes, por qualquer outro official, logo que o tempo da 

obrigacão for acabado, e a pagarão os ditos irmãos com o dinheiro que em si 

tiuerão de resto da dita obra, e toda a mais despeza que acomtecer fazer çe para 

de todo ser acabada e asemtada E não bastando o que em si tiuerem será elle 

Francisco Lopes obrigado a pagar tudo do que mais se despender por seus Bens 

e fazenda em tal forma que os ditos irmãos não uenhão mais a fazer mais 

dezembolso que os ditos quatrosentos mil reis. Item que semdo cazo que ou por 

elle Francisco Lopes não acabar a obra demtro no tempo declarado ou porque 

os irmãos por defeitos della lha emgeitam elle será obrigado a pagar todo o 

dinheiro que tiuer Recebido por conta della em poder do thezoureiro da meza 

                                                 
4 Ms. rasgado. 
5 Ms. rasgado duas linhas. 
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como6 delle e todas as perdas e dannos e demoras que pela dita falta se 

causarão; Item que este comtratto ainda que se selebra com os irmãos prezentes 

se conseguira para a ualidade delle e suas obrigacões para os futuros que se 

seguirem na dita meza; Item que a meza será obrigada a dar feitos os estrados 

onde ha de asentar a obra de bordo E emtalhamentos E as ditas ossadas ham de 

ser feitas por conta da meza E emquanto lhas não derem feitas ou faltarem com 

os pagamentos Referidos não será elle Francisco Lopes obrigado a comtenuar 

com a dita obra e esse tempo acreserão mais ao de sua obrigacão porque não 

fica por elle a falta de a comtenuar e os cem mil reis que por este comtrato elle 

Prior e irmãos sam obrigados dar logo a elle Francisco Lopes Amador Correa 

como thezoureiro que he da dita meza lhos deu pagou e emtregou perante mim 

tabaliam e ditas testemunhas em dinheiro de comtado por huma soma de 

moedas de pratta correntes neste Reino que elle Francisco Lopes contou e 

Recebeo e disse estar serta a dita quantia de sem mil reis sem falta alguma que 

nelles ouueçe dos quais por este mesmo instromento dá quitacam plenaria para 

sempre a dita meza e ordem terseira de tal maneira que nunca mais em tempo 

algum lhes seia pedido nem demandado couza alguma por elle Francisco Lopes 

nem outro em seu nome7 Rezam dos ditos sem mil reis sob penna de lhos 

pagasse com as custas em dobro na forma da ley. E assi como sellebram 

fazendo os outros pagamentos dara delles darão quitacão por sua mão que 

serão tão ualidas como esta escretura E em rezam do sobreditto disse elle 

Francisco Lopes que se obriga a fazer a dita obra com toda a perfeicam na forma 

dos ditos Rascunhos e com todas as condicois e clauzulas asima e atras escritas 

e que na forma dellas faltando a sua obrigacão o restithui8 na mão do 

thezoureiro da meza que no tal tempo for todo o dinheiro que delle tiuer 

Recebido como fica declarado sem que a isso nem ao comprimento desta 

escretura possa uir com duuidas demandas nem embargos alguns que a isso 

ponha ou alegar9 calidade de aucão ou pertensão que sejam porque auindo com 

elles he comtente10 sejam recebidos nem possa ser ouuido nem admetido em 

juizo nem fora delle em nenhuma instancia nem no cazo de apelacam11 athe 

primeiro e com effeito depozitar em mão do ditto thezoureiro /fl. 95/ tudo o 

que delle tiuer Recebido por conta da ditta obra em dinheiro de comtado junto 

em hum so pagamento que podera receber elles será entrege como couza sua 

propria sem para isso ser necessario dar fianca nem fazer outra alguma 

                                                 
6 Ms. uma palavra ilegível. 
7 Ms. manchado. 
8 Ms. rasgado. 
9 Ms. rasgado. 
10 Ms. rasgado. 
11 Ms. rasgado. 
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obrigacam porquanto dagora para o tal tempo o abona e ha por abonado ha12 

assim com effeito não fizer o dito depozito lhes sera denegado toda audiencia 

aucão e Remedio de direito e para se escuzar de o fazer não pode hauer nem 

impetrar prouizam Real e semdo lhe comcedida por qualquer Respeito que seia 

a Renuncia para se não ualer nem ajudar della posto que este instromento e 

clauzulas delle facão expreca e declarada mencão E esta clauzula depozitaria13 

eu tabaliam nesta escretura de pedimento e comsentimento delles partes e nella 

querem se cumpra e guarde na forma da lej sobre os depozitos passada de que 

os aduerti e me refiro a ella, e feitto o dito depozito pagara mais aos ditos 

irmãos toda a perda e dano que a meza pelo tal Respeito Receber debaxo das 

condicois atras escritas a que dara e pagara de custas pessoais a pessoa que 

andar na tal demanda por parte da meza a duzentos Reis por dia que os auera E 

uencera da primeira citacão em diante athe final sentenca execucam 

comprimento della e pagamento do principal e custas sem alegar que he mais 

do que a ordenacão concede. E elle Prior e mais irmãos em seu nome e dos que 

lhes sucederem na dita meza se obrigam a fazer os pagamentos dos trezentos 

mil reis Restantes ao preco da dita obra nos tempos declarados nas condicois 

atras sem duuida alguma debaixo da clauzula depozitaria asima escrita que 

com elles auera lugar a fauor delle Francisco Lopes pelo que lhe deuerem assim 

como elle o poder ter a fauor da meza: Como tambem a de custas pessoais; E 

asim lhe daram os ditos irmãos de fora deste comtratto uinte mil reis para ajuda 

de custo dos andamies (sic) que ha de fazer para asemtar a obra os quais se lhe 

entregarão ao tempo que os quizer fazer. E nesta comformidade diseram elles 

partes estam auindos e comtratados sobre o declarado nesta escretura a qual 

prometem cumprir e guardar cada hum pela sua parte inteiramente assi e na 

maneira que nella se contem e que não hiram contra ella em parte nem em todo 

por nenhuma uia que seia nem a poderão Reuogar nem Reclamar por nenhuma 

uia que seia e fazendo o não será de effeito E para asim cumprirem e 

guardarem sem toda a perda e danno custas e despezas que se pela tal rezam 

fizerem e Receberem diseram que obrigauão E em effeito obrigaram a saber elle 

Prior e irmãos os Bens e Rendas da dita ordem terseira; E elle Francisco Lopes 

todos seus Bens auidos e por auer e o milhor parado delles E em espacial huma 

morada de cazas altos e baxos dellas em que uiui na dita Rua da Oliueira que 

pertense as suas diuidas auerdadeiras com frontaria e declarou serem suas 

liures e dezembargadas e que as não tem nem estam obrigadas nem iputecadas 

a diuidas fiancas formas de partilhas nem outra alguma obrigacam E esta 

espacial iputeca faz comttanto que não deroge a obrigacam geral dos mais seus 

Bens nem pelo contrario E que para mais ualidade desta obrigacam outorgara 

                                                 
12 Ms. manchado. 
13 Ms. rasgado. 
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nella sua mulher Maria da Conceição pela qual se obriga a que dará seu 

comsentimento por termo que se fara ao diante para andar junto a esta 

escretura e seus treslados. E outorgaram elles partes que Resaponderam pelo 

aqui comteudo nesta cidade de Lisboa perante os corregedores da corte 

corregedores e juizes do siuel della domde e perante quem mais comprir este 

instromento for prezentado para o que elle Francisco Lopes disse que renuncia 

juizes de seu foro domisilio preuilegios Liberdades leis diuidas ordenacois e 

defencois fereas gerais E especiais que em seu fauor alegar possão. E em 

testemunho de uerdade asim outorgaram elles partes e pediram se fizece este 

instromento nesta notta que della se dam os treslados necessarios que aseitarão 

E eu tabaliam o aseito em nome dos auzentes a que fizer o fauor delle como 

pesoa publica estepulante E aseitante, E esta se outorgou e asinou em noue dias 

do dito mes de Agosto estando elles prezentes partes testemunhas Antonio de 

Lima pedreiro morador nesta cidade na Rua da Talaja e Matias da Silua 

tambem pedreiro morador na Rua da Roza das Partilhas e Jacinto Simões 

mestre pedreiro morador na Trauessa das Parreiras ao Relogio de Sam Roque 

que todos conhecemos a elles partes sam os proprios aqui conteudos que na 

nota asinarão com as testemunhas Manuel Machado Tabaliam escreuy// 

emtrelinhey// do despacho//ordeno 

 

Prior Pedro Jacques de Magalhães  Fernando de Melo Pimenta

   

Dom Simão da Gama    Manoel Lopes Esteues 

Vasco da14     Manoel da15 Paco 

Francisco Velloso Ferreira   O secretario Francisco Amador Correa 

/95v.º/ 

O procurador Francisco Gonçalvez 

      Miguel de Barros 

Francisco da Serra Lucas Fernandes 

Do culto deuino Raphael16 

Jasinto Simões    Joseph Lopes Silua   

  

Francisco Lopes     de Matias da Silua 

       ┼ ┼‖ 

  

                                                 
14 Ms. rasgado. 
15 Ms. uma palavra ilegível. 
16 Ms. rasgado. 
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DOCUMENTO n.º 3 

 

Ajuste notarial entre o Marquês de Marialva, procurador da Casa da Santa 

Misericórdia, e o mestre marceneiro Pedro Álvares Pereira, para fazer um 

retábulo com tribuna e trono para a capela-mor da igreja da Santa Casa da 

Misericórdia. 13 de Agosto de 1670 

 

―Saibão quantos este instromento de contrato e obrigação e fiança virem que no 

anno do nacimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil e seiscentos e setenta 

em treze dias do mes de Agosto na cidade dentro na caza da Santa Misericordia 

e na do despacho della estando ahy prezentes em meza o Marques de Marialua 

dos Conselhos de Estado e Guerra do Principe nosso senhor e prouedor da dita 

caza da Santa Misericordia e o Barão Conde escriuão della e os mais jrmaos que 

o prezente anno seruem na dita meza ao diante asignados cujos signais se 

tresladarão nos treslados que desta nota se derem E da outra parte estaua 

prezente Pedro Aluares Perejra mestre marçineiro morador nesta cidade as 

Portas da Crus E logo por elles Prouedor e mais jrmaos da meza da dita caza da 

Santa Misericordia foi dito a min Tabellião perante as testemunhas ao diante 

nomeadas que elles estão contratados com elle dito mestre marcineiro Pedro 

Alues Pereira para efeito de fazer hum Retabolo com tribuna e trono para a 

Cappella mor da Santa Misericordia centada em seu lugar com todas as 

madejras que necessarias lhe forem asj para o Retabolo como para a tribuna por 

preso de hum conto de reis; o qual Retabolo com Tribuna e Trono disse elle 

mestre se obriga a fazer pella trasa que para isso se fes que he asignada pello 

dito Barão Conde E se obriga a faze lla muito milhor do que mostra a dita trasa 

da milhor talha que for pociuel que fasa bom Releuo e bem entendida e limpa 

como tambem a tribuna e Trono, e tudo será muj bem Reuestido de talha E 

todas estas madeiras que necesarias forem para este Retabolo Tribuna e Trono, 

serão de bordo muito bem sequo e a mais madejra que necessaria for /fl. 117 

v.º/ para asentar o Retabolo e Tribuna será de Flandres excepto as uigas do 

soalhado da tribuna que serão de carualho E tudo asim dito dara feita sentada 

em seu lugar com toda a perfeição o derradeiro dia de Majo que embora uem de 

mil e seiscentos setenta e hum pello presso asima dito de dous mil e quinhentos 

cruzados, E não dando o dito Retabolo Tribuna e Trono sentado em seu lugar 

no dito dia derradeiro dia de Majo asima dito neste dito cazo quer elle dito 

mestre se lhe de pella dita obra asima dous mil cruzados E por cada1 dia que for 

dilatando a obra asim a dita quer elle dito mestre e he de perder dous mil reis 

por dia tee o dia que a acabar de acentar a dita obra E que estes dous mil reis 

fiquem a Santa Mjsericordia E ao fazer desta escritura elle dito mestre Pedro 

                                                 
1 Ms. entrelinhado: ―hum‖. 
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Alues Perejra recebeo quatro centos mil reis em dinheiro de contado da mão do 

reçebedor das Esmolas da dita Santa Caza Dom Diogo de Faro e Souza e lhe fica 

feito despeza do liuro corrente deste prezente anno de mil e seiscentos e setenta 

a folhas delle folhas duzentas e sinco do qual reçibo eu tabaliam dou fee, E no 

meio da dita obra se lhe dará duzentos mil reis mais E quando uier asentar o 

dito Retabolo Tribuna e Trono E tudo que mais necesario for para esta obra 

asima dita e declarada se dará a elle mestre outros duzentos mil reis; e acabada 

de acentar toda a dita obra asima dita se acabará de perfazer a quantia do dito 

conto de reis a qual obra asima dita se obriga fique muito a contento de toda a 

meza E poderá a dita meza mandar uer por pesoas que bem o entendão e sendo 

cazo que nella aja alguma imperfeição ou por falta do obrado2 perantes, ou das 

madeiras será elle mestre obrigado a repor tudo dentro no mesmo tempo asima 

a sua custa que he no dito ultimo dia do mes de Majo do anno de mil seiscentos 

setenta e hum E a tudo obriga sua pessoa e bens moueis e de Rais auidos E por 

auer E o milhor parado /fl. 118/ delles e não pora duuida alguma ao 

comprimento desta dita escritura as condicoens nella declaradas e uindo com as 

ditas duuidas não será ouuido nem admetido em juizo nem fora delle com 

aucão alguma em nenhuma instancia ainda que seja no cazo de appellacão 

aggrauo ou execusão atee primeiro e com effeito depozitar tudo que tem 

recebido e for recebendo na forma dita em dinheiro de contado na mão do dito 

recebedor das esmolas da Santa Caza E em hum so pagamento que receberá 

como couza sua E enquanto asj não o fizer o dito depozito lhe será denegado 

toda audiencia E aucão e remedio de direito nem para se escuzar de o fazer se 

podera valer de preuisão de sua Magestade e auendo a a renunsia E não quer 

uzar della antes todo promete de ter e comprir como fica obrigado E esta 

clauzulla de depozito escreui eu tabalião nesta escritura de pedimento delles 

partes que querem se cumpra na forma da lej do dito3 sobre os depozitos 

pasada de que os aduerti e me refiro a ella e para segurança de todo o conteudo 

nesta dita escritura e do recebimento do dito dinheiro e o mais nella declarado 

disse elle dito mestre Pedro Aluares Pereira que aprezentou por seus fiadores e 

principais pagadores e fieis depozitarios a Paulo da Fonsequa mestre do oficio 

de Alfaiate E a Jozeph Gonçalves mercador de vinhos moradores nesta dita 

cidade a dita Porta da Crus pellos quais estando a este prezentes foi dito a mj 

tabellião perante as ditas testemunhas que elles de sua boa e liure vontade se 

oferecião e ficauão como em effeito logo ficarão per fiadores e principais 

pagadores e fieis depozitarios do dito mestre Pedro Alues Pereira ao 

recebimento dos ditos quatrocentos mil reis E o mais dinheiro que se lhe a de 

dar na conformidade /fl. 118 v.º/ desta dita escritura que se obrigão a que elle 

                                                 
2 Ms. rasgado. 
3 Ms. uma palavra ilegível. 
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dito mestre a comprira como nella se conthem E que não o fazendo asim em 

parte ou em todo se obrigão como tais seus fiadores de darem E pagarem pello 

dito mestre Pedro Alues Pereira toda a dita quantia que tem recebido e for 

recebendo na forma sobredita E declarada nesta dita escritura E isto a dita Santa 

Caza da Mjsericordia ao recebedor das esmolas della E se sometem a sua 

jurisdição e que asj pagarão de sua caza bens e fazenda como diuida e obrigacão 

sua propria que tomão e remouem sobre sj e que desde logo se fazem e 

constetuem deuedores e obrigados na forma dos fieis depozitarios a cujas leis se 

sometem e sogeitão E a clauzula do depozito atras escrita que aquj ouuerão por 

expressa o que pagarão uia escritura conforme ao Aluará de sua Magestade que 

a dita Santa Caza tem e para o asj comprirem elles ditos fiadores e pricipais 

pagadores com mais toda a perda e dano custas e despezas que a dita Caza da 

Santa Mjsericordia pello tal respeito tiuere e receber disserão que obrigão e cada 

hum logo obrigou todos seus bens moueis e de rais auidos E por auer E o 

milhor parado delles E outorgarão elles partes o mestre Pedro Alues Pereira e4 

fiadores de responderem pello comprimento desta dita escritura nesta dita 

cidade perante o juis das cauzas da Santa Mjsericordia e corregedores da corte 

corregedores e juizes do ciuel della e onde e perante quem este instromento for 

aprezentado e se requerer seu comprimento para o que disserão renuncião 

juizes de seu foro e da terra /fl. 119/ e lugar onde ao tal tempo viuerem e 

morarem E todos os mais preuilegios liberdades leis direitos ordenacoes 

defenscoens ferias gerais E especiais E todo o mais remedio de direito que por sj 

e em seu fauor alegar possão de nada uzarão saluo todo comprirem pello modo 

sobredito E em testemunho de verdade asim o outorgarão E pedirão se fizese 

este instromento nesta nota e que della se dem os treslados necessarios que 

açeitarão E eu tabellião o aceito Em nome de quem tocar auzente como pessoa 

publica estipulante e aseitante Testemunhas prezentes o Padre Luis da Sylua e 

Jozeph da Sylua escriuaes do secretariado da dita Santa Caza e todos 

conhesemos a elles outorgantes são os proprios aquy conteudos que na nota 

asignarão e testemunhas Joam Trauaços de Abreu Tabellião o escreuy 

 

Marques de Marialua Procurador Dom Diogo de Faro e Souza

 Barão Conde 

 

Antonio Ferreira 

Dom Francisco de Almejda Couttinho  Francisco Pereira de Castro 

       Manoel5 

       Domingos Pereira 

                                                 
4 Ms. entrelinhado: ―seus‖. 
5 Ms. Uma palavra ilegível. 
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Dom Francisco de Sousa    Manoel Ferreira 

    Francisco Carrasco 

Paullo da Fonseca 

    Pedro Alvares Pereira  ┼ 

        Jose Goncalves 

Luis da Sylua       Padre Jozeph da 

Sylua‖ 
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DOCUMENTO n.º 4  

 

A irmandade de N.ª S.ª da Saúde contrata Manuel Fernandes Valadão, mestre 

marceneiro, para fazer o retábulo-mor da ermida de N.ª S.ª da Saúde. 3 de 

Dezembro de 1673 

 

― Escritura de Nossa Senhora da Saude obrigasão que se fes a meza sobre a 

tribuna 

marsineiro Manoel Fernandes Valladão 

 

Saibão quantos este instromento de contrato e obrigação virem que no anno do 

nacimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil e seiscentos e setenta em tres 

dias do mes de Dezembro na cidade de Lisboa na Rua dita da Mouraria nos 

apozentos do cappitam Esteuão Dias Porto estando elle ahj prezente como 

procurador da Jrmandade E meza de nossa Senhora da Saude em uirtude da 

procuração que tem da dita meza para outorgar esta escritura E asj estaua mais 

prezente Manoel Fernandes Valladão mestre marsineiro morador na Trauesa da 

Queimada a São Roque E logo por elles partes nos momes que representão foi 

dito a mim tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que elle dito 

cappitam Esteuão Dias Porto Em nome da dita meza e como seu procurador 

esta contratado com elle dito Manoel Fernandes Valladão para o efeito de fazer 

a Tribuna com seo retabolo na forma do riscunho da parte direita para a 

hermida da dita Senhora da Saude que fará o dito Retabolo e tribuna na forma 

seguinte que será todo de bordo e será a dita Tribuna quadrada E por sima 

desta com duas portas nas ilhargeas E por sima deixará um vão de cada parte 

para dar lux a dita tribuna E a dita madeira será de bordo boa e de receber E asj 

mais fará a charola para estar nossa Senhora da Saude e suas culunas conforme 

ao dito riscunho he a dará feita he acabada ate fim de Junho do anno que uem 

de seiscentos e setenta e hum E entrada de Julho do dito anno seisto em preso e 

quantia de duzentos mil reis dos quais recebeo logo ahj ao fazer desta escretura 

ahj perante min tabaliam E ditas testemunhas sincoenta mil reis da mão delle 

dito Capitão que elle Manoel Fernandes Valladão contou e recebeo, em 

principio da dita obra E os cento e sincoenta mil reis lhe pagarão na forma em 

que for pedindo de maneira que no fim de acabada a dita obra se lhe darão 

sincoenta mil reis a qual sera uista por oficiais peritos no dito officio e 

arquitetura para que se inteire a dita meza e os officiais della que esta na 

conformidade do dito riscunho E que não estando de todo perfeita a fará elle 

mestre a sua custa E para este efeito assj hirá porquanto da dita meza Manoel 

Pinhão como procurador eleito, da dita obra para fazer dar a expedição della e 

os sincoenta mil reis que se lhe hão de dar a elle dito mestre no fim da dita obra 
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entrão no presso dos duzentos mil reis que se lhe dão para elle a se (sic) fazer 

em esta conformidade estão elles partes auindos e contratados E elle dito mestre 

Manoel Fernandes Valladão /fl. 69 v.º/ aseitou E se obriga de fazer o dito 

Retabolo e tribuna na conformidade do dito riscunho que esta asinado por elle 

dito capitam Esteuão Dias Porto E elle dito mestre E da quitacam dos ditos 

sincoenta mil reis que tem recebido a conta dos ditos Duzentos mil reis porque 

fas a dita obra e se obriga de a dar acabada E aperfeicoada no tempo atras 

declarado nesta dita escretura a contento da dita meza E não o fazendo asj, ou 

não estando bem perfeita a fara de nouo a sua custa E não uira com duuidas ao 

sobredito e uindo com ellas não sera ouido em nenhuma instancia ate primeiro 

depozitar na mão do dito procurador da meza e thezoureiro della que oje he e 

ao diante for tudo o que tiuer recebido para o que se somete a lej do depozito, E 

para assj comprir elle mestre marcineiro Manoel Fernandes E mais toda a perda 

e dano custas e despezas que se pella tal rezão fizerem E sucederem dise que 

obriga seus bens auidos e respondera pello aqui conteudo nesta cidade e 

perante esta mais della esta escretura for aprezentada para o que dise renuncia 

juis de seu foro e todos mais  preuilegios que em seu fauor alegar posão de 

nada uzara saluo todo comprir pello modo sobredito E em testemunho de 

verdade asj outorgarão E pedirão se fizesse este Instromento nesta nota e della a 

dar os treslados necesarios que aceitarão e eu tabaliam aceito em nome de quem 

tocar auzente como pesoa publica estipulante e aseitante testemunhas prezentes 

Gregorio Dias de Araujo E o dito Manoel Pinhão que todos conhesemos a elles 

outorgantes serem os proprios aqui conteudos que na nota asinarão e 

testemunhas João Trauaços de Abreu tabaliam o escreuj 

 

Esteuão Dias Porto  Manoel Fernandes Valladão 

Gregorio Dias de Araujo     Manoel Pinhão Fragoso‖ 

 

  



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

133 
 

DOCUMENTO n.º 5 

 

A irmandade do Santíssimo Sacramento, da igreja de Santo Estêvão, contrata 

Pedro Álvares, mestre entalhador e marceneiro, para fazer o retábulo-mor da 

igreja. 17 de Janeiro de 1672 

 

―Obrigação Pedro Alvares para a meza do Santissimo de Santo Estêuão 

Saibão quantos este instromento de obrigação virem que no anno do nasimento 

de nosso Senhor Jezus Christo de mil seiscentos setenta e dois em dezacete dias 

do mes de Janeiro na cidade de Lisboa demtro na Igreja de Santo Estêvão de 

Alfama na meza da confraria do Santissimo Sacramento estando ahi prezentes o 

escriuão Bartolomeu Rodrigues, thezoureiro Francisco Direito o procurador 

João da Rocha E outros mais irmãos mordomos que este prezente anno seruem 

na dita comfraria ao diamte asinados de huma parte E da outra estaua outro 

sim prezente Pedro Aluares Pereira mestre marsineiro e emtalhador morador 

nesta cidade junto a Porta da Crus da banda de demtro por elles partes foi dito 

a mim tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que elles estão 

comtratados para elle Pedro Aluares Pereira hauer de fazer a obra da trebuna e 

Retabolo da cappela mor da dita Igreja como em effeito se obriga por esta 

escretura a que a fara na forma do Rascunho que se ja lhe tem dado E o melhor 

que se puder fazer, e muito a comtento da meza todo de madeira de bordo, com 

seo painel que corra na frontaria e sirua o docel rico que a irmandade tem E 

com toda a perfeisam que a obra requere E da la acabada1 athe as emdoencas do 

anno que vem de mil seiscentos setenta e tres fazendo tudo por comta sua sem 

que a meza seja obrigada a lhe dar mais couza alguma que a quantia de 

quatrosentos e oitenta /fl. 71/ mil reis em que estam comtratados por comta 

dos quais conheceo elle Pedro Aluares Pereira perante mim tabaliam e 

testemunhas hauer ja recebido duzentos mil reis da mão do dito thezoureiro 

por ordem da meza em dinheiro de comtado por boas moedas de ouro e prata 

que contara e recebera ao tempo da emtrega e achara serta a dita quantia sem 

falta alguma de que lhe da quitaçam E os duzentos E oitenta mil reis restantes 

se obrigam elles escriuão procurador e mais officiais da meza prezente em seus 

nomes e dos mais que sam e forem da dita comfraria, a lhos hir damdo asi como 

a obra se for comtenuando de sorte que acabada ella de tudo e asentada na dita 

cappela mor, ficando a seu comtento, elle Pedro Aluares Pereira seja imteirado 

dos ditos duzentos e oitenta mil reis que se lhe fiquam deuendo e quamdo ao 

pagamento lhe seja posto alguma duuida não sera a meza ouuida nem 

admetida em juizo nem fora delle com aucão alguma em nenhuma instancia 

athe primeiro depozitar em poder delle Pedro Aluares ou de seu procurador o 

                                                 
1 Ms. entrelinhado: ―e asentada‖. 
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que se lhe restar a deuer em dinheiro de comtado que podera receber como 

couza sua sem fiança para o qua ham por abonado E semdo que elle Pedro 

Aluares Pereira não faça a dita obra na forma do Rascunho que a meza lhe deu 

e a seu comtento será obrigado a faze la de nouo a sua custa de sorte que estam 

contratados e não o fazendo asim tornara logo com effeito a meza todo o 

dinheiro que tinha recebido por comta da dita obra sem duuida alguma e não 

será tambem ouuido sem depozitar na mão do thezoureiro della, e a meza neste 

cazo mandara fazer a dita por quem lhe parecer e tudo o que mais que lhe fizer 

de custo dos ditos quatrosentos e oitenta mil reis se obriga elle Pedro Aluares 

Pereira a lhos pagar em dinheiro de comtado como diuida sua propria que 

toma sobre si E alem disso pagara de pena em nome delle a meza duzentos 

cruzados e leuada renda a dita pena sempre esta se refira e auera effeito a qual 

elles partes prometem comprir e guardar cada hum pela sua e que não hiram 

comtra ella em parte nem em todo em juizo nem fora delle a cujo comprimento 

obriga elle Pedro Aluares Pereira todos seus bens auindos e per auer e o milhor 

parado delles E elles escriuão procurador e mais officiais  da dita comfraria; e 

que responderão pelo aqui conteudo nesta cidade perante os corregedores do 

siuel da corte e mais justicas a que se pedir o comprimento desta escretura para 

o que elle Pedro Aluares Pereira renuncia juizes de seu foro e domisilio 

preuilegios liberdades leis direitos ordenacões e defencões que em seu fauor 

alegar possão, E em testemunho de uerdade asim ho outorgarão e pediram se 

fizece este instromento nesta nota e que della se dem os treslados necessarios 

que aseitarão e eu tabaliam por tocar auzente como pesoa publica estepulante e 

aseitante testemunhas que foram prezentes Antonio Vieira mercador de uinhos 

morador nesta cidade junto a2 freguesia de Sam Visente e o alferes Joam Ribeiro 

morador no Outeiro desta freguesia de Santo Estêvão que todos conhecemos a 

elles partes sam os proprios aqui conteudos que na nota asinou com as 

testemunhas Manoel Machado o tabaliam o escreui// emtrelinhej// asentada ; 

asinado por todos 

 

José Gonçalvez      Pedro Aluares Pereira    João da Rocha   Bartolomeu 

Rodrigues 

 

   João Ribeiro de Barros       Antonio Vieira‖ 

 

 

 

 

                                                 
2 Ms. Uma palavra ilegível. 
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DOCUMENTO n.º 6 

 

O mestre marceneiro Manuel Ramalho é contratado para fazer o cadeiral do 

coro do convento das religiosas do Convento do Crucifixo. 19 de Junho de 

1673 

 

― Obrigacam Manoel Ramalho a Diogo Soares 

Saibam quantos este instromento de obrigacam uirem que no anno do 

nacimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil seissentos setamta e tres em 

dezanoue dias do mes de Junho na cidade de Lisboa nos apozentos de Diogo 

Soares prouedor mor das alfandegas do Reino estando elle ahi presente da 

huma parte e da outra estaua Manoel Ramalho marsineiro morador nesta 

cidade defronte do recolhimento das convertidas. Por elles partes foi dito a mim 

tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que elles estam 

contratados para elle Manoel Ramalho hauer de fazer como em efeito se obriga 

a que fara Demtro em tres meses primeiros seguintes comesados do primeiro 

dia do mes de Julho proximo deste anno em diante trinta e tres cadeiras de / fl. 

73 v.º/ pau de bordo nouo para o conuento das Religiosas do conuento do 

Crucifixo desta cidade no primeiro andar comforme as mais que estão Em tudo 

correspomdentes as outras com seus partileiros (sic) por detras, E o 

asoalhamento do1 hão de asentar do mesmo bordo nouo Item a bamqueta em 

que as Religiosas ajoelham a comsertara do que haia mister e fara tudo com 

toda a perfeicão que he necesaria Damdo lhe elle Diogo Soares como com 

effeito se obriga dar lhe quatro mil reis por cada huma das ditas cadeiras 

asemtadas e postas em seu Lugar que fazem semto e trinta e dois mil reis dos 

quais lhe faz pagamento de ametade em paos de bordo a respeito de quatro mil 

reis cada hum em que estam comtratados de que elle Manoel Ramalho se da 

por satisfeito no preço e bomdade pelos ter uisto E escolhido para os receber e a 

outra ametade que sam sesamta e seis mil reis lhe fara pagamento em tres 

pagas, huma logo no prencipio da obra, outra no meo della E a outra tamto que 

de todo tiuer acabada E asemtada sem duuida alguma e pomdo a não sera 

ouuido sam primeiro depozitar na sua mão tudo o que lhe deuer em dinheiro 

de comtado E a mais obra ou comserto alem do referido que elle Diogo Soares 

lhe mandar fazer lhe pagara pello que for iusto E as ditas cadeiras se obriga elle 

Manoel Ramalho Dar de todo acabadas e asemtadas E feito o mais oficio pello 

fim do mes de Setembro do dito anno que sara os ditos tres meses Samdo (sic) 

que asim o não faca elle Diogo Soares podera mandar fazer a dita obra toda por 

quem lhe parecer E o que mais restar lhe pagara elle Manoel Ramalho 

juntamente com o dinheiro que elle ouuer resebido e o preco do pao de bordo 
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que lhe tiuer emtregue logo com efeito em dinheiro de comtado sam duuida 

nem embargo que se ponha e não sara ouuido nem admetido em iuizo nem fora 

delle the primeiro depozitar tudo em poder delle Diogo Soares e pagara a 

duzentos reis por dia a pesoa que por sua parte andar na tal Demanda que os 

auera do da primeira citacão em diante athe final semtenca e execucam 

primeira della He por asim estarem comtratados prometem comprir e guardar a 

fazer boa e de a não reuogar em nenhuma condicão para o que obrigaram elle 

Diogo Soares seus bens e Remdas e elle Manoel Ramalho todos seus bens 

moueis e de rais auidos e por auer e o milhor parado delles e que responderam 

pello aqui comteudo nesta cidade perante as justicas a que for prezentado este 

instromento para o que renuncião iuizes de seu foro e domesilio preuilegios e 

tudo o mais que alegar possão em seu fauor E estamdo prezente a esta 

Francisco da Silua marsineiro morador nesta cidade junto ao mosteiro de São 

Francisco as Cruzes dise perante mim tabaliam e testemunhas se oferese e fica 

por fiador delle Manoel Ramalho, e prencipal pagador 2 e pagara por elle tudo o 

que em Rezam desta escretura deuer a elle Diogo Soares em dinheiro de 

comtado de sua casa como Diuida sua propria debacho das comdicoens e 

clausulas asima escritas a que se sumete e sogeita para o que obriga fazer E em 

testemunho de uerdade asim o outorgarão e pedirão e aseitarão E eu tabaliam 

por quem tocar auzente testemunhas prezentes Antonio Rodrigues Pontes 

porteiro dos portoins principais da alfandega e morador nesta cidade a Sam 

Paullo, Rafael Denis oficial pedreiro e morador na Rua da Talaia que ambos 

Diseram serem elles partes os proprios aqui comteudos  que na nota asinarão e 

com as testemunhas os ofesiais Bento Gomes morador a Rua da Freguesia 

Manoel Machado tabaliam o escreui 

 

Diogo Soares  Manoel Ramalho  Antonio Rodrigues Pontes 

 Bento Gomes  Manoel da Silua   Rafael Denis‖ 

 

 

 

 

  

                                                 
2 Ms. uma palavra ilegível. 
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DOCUMENTO n.º 7 

 

Manuel Barreto, oficial de marceneiro, é contratado pelas religiosas do 

convento de S. Bernardo de Portalegre, para fazer o retábulo-mor do dito 

convento. 12 de Agosto de 1674 

 

―Saibão quantos este Instromento de contrato E obrigacão Virem que no anno 

do nacimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil e seiscentos e setenta e 

quatro em doze dias do mez de Agosto na cidade de Lisboa dentro no mosteiro 

de São Bernardo e nossa Senhora do Desterro na sella do Reuerendo Padre frej 

Bento da Sjlua procurador geral do mosteiro de Alcobasa em nome e como 

procurador que dise ser da Abbadesa Padre feitor e Rellegiozas do mosteiro de 

São Bernardo da cidade de Portalegre E da outra parte estaua outrosj prezente 

Manuel Barreto official de marcineiro morador nesta cidade ao Lagar do Sebo E 

logo por elle Manoel Barreto foi dito a mj tabellião perante as testemunhas ao 

diante nomeadas que elle estaua contratado com o dito Padre Frej Bento da 

Silua a fazer hum Retabolo que tome E enche toda a cappela mór da jgreja do 

dito mosteiro de São Bernardo da cidade de Portalegre o qual Retabolo ha de 

ser todo da madeira de bordo E laurado do feitio que se chama emtalhado, no 

qual ha de auer huma tribuna do mesmo feitio emtalhado por dentro delles, 

athe /fl. 101/ doze palmos de comprido e da altura perpocionada para nella 

estar exposto o Santissimo Sacramento pella somana Santa E mais festas no qual 

Retabolo outro sj áde auer quatro nichos para quatro Santos tres dos quais estão 

na jgreja do dito mosteiro E o quarto ade ser huma imagem de São João 

Euangelista que elle dito Manoel Barreto tem em sua caza uzado, e hade dar 

para se por no dito retabolo e tambem ade fazer tres duzias de peis (sic) de 

castiçais que se1 dellas fora os mais que se puderem por no dito Retabolo nas 

ocazioens em que estiuer o Senhor exposto que todos elle dito offecial ha de 

fazer a sua custa E o retabolo ade ser feito conforme o riscunho e planta que ao 

fazer desta escritura se mostrou no qual riscunho e costas delle para major 

firmeza desta obrigacão e contratrato estão asinados o dito Padre procurador 

geral E o dito oficial Manoel Barreto e comigo tabellião a qual obra dara feita 

toda atee o ultimo de Feuereiro do anno proximo que uem e acabada E 

acentada no dito mosteiro ate o sobredito tempo tudo por presso e quantia de 

duzentos e sesenta mil reis pagos pella maneira seguinte conuem a saber 

quarenta E oito mil e quatrocentos reis que recebeo elle dito mestre marcineiro 

ao fazer desta escritura da mão delle dito Padre procurador geral por moedas 

de oiro E prata correntes neste Rejno que elle contou E Recebeo E ouue em sj a 

dita quantia e della da quitacão ao dito Padre procurador E ao sobredito 
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mosteiro E Relligiozas delle, E asim mais se lhe dará sincoenta mil reis ate o 

final do mes de Setembro que uem E outros sincoenta por dia de Natal digo 

pello primeiro do mes de Dezembro deste prezente anno, E os outros sincoenta 

mil reis pello Principio de Feuereiro do anno que uem que he o tempo que ha 

de partir desta cidade para se asentar na dita jgreja da cappela mór do dito 

mosteiro a dita obra, E o restante que faltar para se satisfazer a dita quantia dos 

ditos duzentos e sesenta mil reis se lhe pagará tanto que acabar de asentar a dita 

obra na dita cappela mor, o qual Retabolo e madeiras delle se obriga elle mestre 

a leuar desta cidade para a dita jgreja a sua custa E deixa lo asentado de tudo o 

que necessario for de madeira offeciais pregos E mais ferragem e carretos / fl. 

101 v.º/ tudo a sua custa e pello sobredito presso de duzentos2 mil reis sem que 

por causa alguma que pertenca e necessario seja para o dito Retabolo ficar 

perfeito E asentado em  pao E posto3  na cappela mor do dito mosteiro lhe ajão 

de dar mais cousa alguma que a sobredita quantia de duzentos e sesenta mil 

reis E não dando a dita obra perfeita e acabada E asentada atee o fim do dito 

mes de Feuereiro do anno que uem de seiscentos e setenta e cinco por qualquer 

cazo pensado ou não pensado que acontesa como não for por falta dos 

pagamentos pellos tempos nesta escritura declarados quer elle dito mestre 

marcineiro e se obriga a tornar as ditas Relligiozas ou a quem seu poder4 todo o 

dinheiro que tem E tiuer recebido por conta da dita obra sem que as ditas 

Relligiozas lhe fiquem obrigadas a aceitar o dito Retabolo ou o que delle tiuer 

feito E o mesmo se entenderá não estando o dito Retabolo obrado conforma 

(sic) ao dito riscunho o qual será mostrado por parte das Relligiozas a officiais 

peritos na arte da dita merçenaria para que digão E uejão se esta em tudo a obra 

feita conforme ao riscunho E não o estando poderão as ditas Relligiozas 

engeitar o dito Retabolo sem ficarem obrigadas a perda e dano ou a alguma 

restituicão ao dito official o qual outrossj sera obrigado em tal caso a tornar todo 

o dinheiro que recebeo E tiuer ao tal tempo recebido para o que não uirá com 

duuidas demandas ou embargos alguns de qualquer qualidade aucão ou 

pertencão que seja ate primeiro e com effeito depozitar na mão e poder das 

ditas Rellegiozas ou de seu procurador todo o dito dinheiro que tem e tiuer 

recebido tudo junto em dinheiro de contado E em hum so pagamento que 

Receberão como cousa sua propria sem fianca nem abonacão porquanto dise 

logo as abona e ha por abonadas E emquanto asim não fizer o dito depozito lhe 

sera denegado toda audiencia E aucão E requerimento e remedio de direito nem 

para se escusar de o fazer auera prouisão de sua magestade e auendo a a 

renunsia E esta clauzula de depozito escreuj eu tabaliam nesta escritura de 

                                                 
2 Ms. entrelinhado: ―sesenta‖. 
3 Ms. entrelinhado: ―e asentado‖. 
4 Ms. entrelinhado: ―tiuer‖. 
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pedimento e comsentimento delle mestre marcineiro que quer se cumpra E 

guarde E aja lugar na forma da lej sobre os depozitos pasada de que por mj foi 

aduertido me refiro a ella o que tudo não tera lugar susedendo que as ditas 

Relligiozas faltem com os pagamentos sobreditos em os tempos nesta escritura 

/fl. 102/ declarados o que se não entendera faltando em elles somente por 

tempo de oito dias E pasados elles E não pagando o pagamento diuida ficara 

elle dito official desobrigado da satisfacão do tempo E do dinheiro que asim 

receber5 dará quitacoins a quem lho entregar feitas ou asinadas somente pella 

letra e sinal delle dito official as quais serão leuadas em  conta em juizo e fora 

delle como se forão dadas por escritura publica e subcedendo auer sobre esta 

escritura ou sobre as obrigacoens em ella conteudas e declaradas ou sobre a 

perfeissão E auendo da dita obra algum plejto ou demanda quer elle dito 

official se obriga alem de entregar todo o dinheiro que reçebeo E tiuer recebido 

a pagar a trezentos reis por cada hum dia a pessoa que por parte das ditas 

Rellegiozas andar na dita demanda desde o dia da primeira citacão atee 

ultimamente se findar a cauza para o que dise elle dito Manoel Barreto que não 

poderá alegar que He mais salario do que a ordenacão permite E para asj 

comprir com as custas que se pella tal resão fizerem e receberem dise elle dito 

mestre marcineiro que obriga E em efeito logo obrigou sua pesoa e bens moueis 

e de rais auidos E por auer E o milhor parado delles E outorgou de responder 

na dita cidade de Portalegre perante os corregedores da comenda da dita cidade 

ou conservador do dito mosteiro E onde e perante quem esta escritura for 

aprezentada E as ditas Relligiozas a quizerem aprezentar para o que disse elle 

dito mestre marcineiro que renuncia juizes de seu foro E da terra E lugar onde a 

tal tempo uiuer E morar e todos os mais preuilegios e liberdades leis direitos 

ordenacoens defençoens ferias gerais E especiais e todo o mais remedio de 

direito que por sj E em seu fauor alegar possa de nada uzara saluo todo comprir 

E guardar pello modo sobredito E por elle Reuerendo Padre procurador geral 

foi dito aseita esta escritura para as ditas Rellegiozas como se nella conthem E 

em testemunho de uerdade asj a outorgarão elles partes nos ditos nomes que 

representão E pedirão se fizese esta nota E que della se dem os treslados 

necesarios que aseitarão E eu tabaliam o aceito em nome de quem tocar auzente 

como pesoa publica estipulante e aseitante  testemunhas que forão prezentes 

Joseph Freire morador nesta cidade na Rua Direita dos Anjos e Domingos Luis 

criado do Padre Chronista mor frej Francisco Brandão e morador no dito 

mosteiro todos conhesemos a elles partes são os proprios aquj conteudos que na 

nota asinarão e testemunhas João Trauaços de Abreu tabaliam o escreuj  

entrelinhej e sesenta e asentada, tiuer, 

 
                                                 
5 Ms. repetido: ―receber‖. 
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Frej Bento da Sjlua     Manoel Barreto 

Procurador geral de Alcobaça 

 

Joseph Freire      Domingos Luis‖ 
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DOCUMENTO n.º 8 

 

Pedro Álvares Pereira, entalhador, é contratado pela irmandade do 

Santíssimo Sacramento da igreja do Socorro para fazer um trono na capela-

mor. 14 de Novembro de 1674 

 

―Saibão quantos este Instromento de contracto E obrigação virem que no anno 

do nacimento de nosso Senhor Jezus Christo de mil seiscentos setenta E quatro 

em quatorze dias do mes de Nouembro na cidade de Lisboa junto ao paço do 

Boj Fermoso nos apozentos de mj tabaliam ao diante nomeado, pareserão 

prezentes partes da huma Diogo de Souza Ferreira juis da meza que o prezente 

anno serue do Santissimo Sacramento da Igreja de nossa Senhora do Socorro E 

bem asj Manoel Pereira Gomes escriuão da dita meza E Jozeph de Leão da Silua 

procurador e Diogo Francisco thizoureiro della isto de huma parte E da outra 

estaua outro sj prezente Pedro Aluares Pereira mestre do officio de emtalhador 

morador as Portas da Crus, E logo por elles partes E nos nomes que representão 

foi dito a min tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que elles 

juis E mais officiais da Irmandade do Santissimo Sacramento da ditta Igreja de 

nossa Senhora do Socorro estão contratados com elle dito mestre emtalhador 

para efeito de fazer hum Trono na tribuna da cappela mor da ditta Igreja para 

dentro nelle estar exposto o Santissimo Sacramento E que fazem este contracto a 

maneira seguinte que elle dito mestre se obriga de fazer o dito Trono na forma 

do rescunho que esta asinado por mj tabellião E pello dito procurador do 

Senhor E pello dito mestre, E elle sera obrigado a fazer por todo o mes de Junho 

que embora uira do anno de mil seiscentos setenta e sinco, E o fara na forma do 

dito rescunho e milhor se puder ser que comresponda a mais obra de que /fl. 

31/ he a tribuna, E será a madeira de bordo do milhor que ouuer de maneira 

que fique o dito Trono bem perfeito, como se espera delle dito mestre para o 

seruico delle E isto em presso e quantia de cento e des mil reis pagos na 

maneira seguinte a saber logo ahy ao fazer desta escretura sincoenta mil reis 

que recebeo do dito thizoureiro Domingos Francisco em dinheiro de contado 

moedas de ouro E prata correntes neste Reino que contou e recebeo elle dito 

mestre Pedro Aluares Pereira de que se deu por bem entregue delles e da 

quitação a elle dito juis E mais officiais atras nomeados da dita meza do Senhor 

E os sesenta mil reis restantes ao comprimento dos ditos cento e des mil reis se 

obrigão a pagar a elle dito mestre sem duuida alguma tanto que a dita obra for 

acabada a qual sera uista por officiais do mesmo officio peritos que bem o 

entendão se esta feita na conformidade do dito riscunho E milhor se puder ser E 

não estando ou não a dando acabada dentro no dito tempo por todo o mes de 

Junho, E não dando acabado no dito tempo ou não sendo a obra perfeita pagara 
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elle dito mestre toda a despeza que se tiuer feito na dita obra, E de mais uinte 

mil reis de pena, E não sera ouuido nem admetido com aução alguma ate 

primeiro depozitar na mão e poder do dito thizoureiro da dita hirmandade de 

todo o sobredito E os sincoenta mil reis que tem recibido na forma dita tudo em 

dinheiro de contado que recebera sem fianca nem abonação porque desde logo 

dise elle mestre os abona para todo receber E em quanto assy não fizer o dito 

depozito quer lhe seja denegado toda audiencia E aução e remedio de direito 

nem para se escuzar de fazer auera provizão de sua magestade E auendo a a 

renuncia não uzara della E esta clauzula de depozito escreuj eu tabaliam nesta 

escretura de pedimento e consentimento delle dito mestre Pedro Aluares 

Pereira para que quer se cumpra e guarde na forma da lej sobre os depozitos 

pasada de que por mj foi aduertido e me refiro a ella E dara a duzentos reis por 

dia a pesoa que por parte da dita hirmandade do Senhor andar na demanda 

que uensera do da primeira citacão em diante athe primeiro pagamento de todo 

o sobredito E não alegará que he mais selario daquelle que a ordenação permite 

E para todo o assy o comprir elle dito mestre com as custas despezas perdas e 

danos que se pella tal rezão fizerem e receberem dise que obriga E em effeito 

logo obrigou  todos seus bens moueis e de rais auidos E por auer E o milhor 

parado delles E por elles juis E mais officiais foi dito que pella sua parte se 

obrigão de dar satisfação do que nesta dita escritura  fição obrigados pelos bens 

e rendas da dita meza e Irmandade do Senhor assy da maneira que nesta 

escretura se conthem expor seu feito se obrigão elles partes de responder nesta 

dita cidade de Lisboa perante os corregedores da corte corregedores e juizes do 

ciuel della  aonde este instromento for prezentado E se pedir e requerer o seu 

comprimento E se requerer para o que diserão renunsião juizes de seu foro E da 

terra ou lugar onde uiuerem E morarem e todos os mais priuilegios que em seu 

fauor alegar possão de nada uzarão saluo todo comprirem pello modo 

sobredito E em testemunho de uerdade asj o outorgarão e elles partes pedirão 

se fizesse este instromento nesta escretura que della se dem os treslados 

necessarios que aceitarão E eu tabaliam  o aceito em nome de quem tocar 

auzente como pesoa publica estipullante E aseitante e testemunhas /fl. 31 v.º/ 

forão prezentes Baltazar Rodrigues de Figueiredo sangrador morador ahj junto 

Manoel Gomes andador da dita Irmandade do Senhor todos conhesemos a elles 

outorgantes são os proprios aquj conteudos que na nota asinarão e testemunhas 

João Trauacos de Abreu o escreuj 

 

Pedro Aluares Pereira 

    do ┼ thizoureiro  Jozeph de Leam da Silua procurador da meza 

     Baltezar Rodrigues de Figueiredo 

      da testemunha ┼ Manoel Gomes‖  
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DOCUMENTO n.º 9 

 

João da Mota, pintor de têmpera, e João Correia bate-folha da “casa de sua 

Alteza”, contratam-se com o desembargador José Galvão, para pintar e dourar 

o retábulo da capela do Senhor Atado à Coluna. 17 de Abril de 1675 

 

―Saibão quantos este instromento de contrato E obrigacão Virem que no anno 

do nacimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil e seiscentos setenta e sinco 

em dezasete dias do mes de Abril na Cidade de Lisboa junto ao mosteiro de São 

Vicente nos aposentos em que viue o dezembargador Juzeph Galuão de 

Lacerda estando elle ahy prezente E João da Mota pintor de tempera morador 

nesta dita cidade a Carreirinha freguesia de nossa Senhora do Socorro E asj 

estaua mais prezente João Correa mestre Batifolha da Caza de sua Alteza 

morador na dita Cidade na Rua dos Douradores, E logo por elles partes foi dito 

a mj tabellião perante as testemunhas ao diante nomeadas que elle dito 

Dezembargador esta contratado com elle dito João da Motta para effeito de 

dourar E pintar o Retabolo da cappela fronteira do Santo1 da Lux por inuocacão 

do Senhor Atado a Culuna o qual Retabolo se obriga elle dito João da Motta a 

dourar toda a talha e lauores do dito retabolo fazendo os campos delle pintados 

de preto a olio fino bronhidos como evano contrafeito a qual obra elle dito João 

da Motta se obriga a fazer E dar perfeita e acabada té dia do esprito santo 

proximo que uem com tal declaracão que não acabando no dito termo a dita 

obra pagara por cada dia que mais estiuer a obra por fazer e acabar hum 

cruzado cada dia no qual quer ser condenado por esta escritura mostrada em 

juizo contra a qual não alegará cousa alguma que seu comprimento possa 

empedir e auera de presso da dita obra cento E quarenta mil reis os quais serão 

pagos na maneira seguinte ao fazer desta escritura uinte mil reis E todos os 

sabados ultimos dias da somana que trabalhar des mil reis em cada sabado não 

excedendo as somanas o mais de quatro porque as outras mais que gastar na 

obra se lhe não farão os ditos pagamentos na maneira asima acabada a dita obra 

se lhe dara todo o restante do dinheiro que se lhe deuer e declarou mais elle 

contraente João da Motta que não acabando a dita obra no termo asima alem da 

pena declarada por elle dito João da Motta em uirtude desta escritura ser preso 

da cadeia não ser solto tee com efeito acabar a dita obra a qual sera uista por 

ofeciais que bem o entendão E por elles julgada por feita com perfeicão sem 

defeito algum porque tendo o o fara a sua custa sem por isso se lhe dar cousa 

alguma / fl. 133/ E por elle dito João Correa oficial de batifolha foi dito que elle 

se obrigaua a dar todo o oiro que for necesario para a dita obra o qual sera bem 

corado E do mais perfeito e sobido que ouuer com declaracão que antes que se 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
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lhe receba o dito oiro sera mostrado a pessoas de seu officio douradores E 

sendo a seu contento se lhe aseitará E não sendo a contento das ditas pessoas 

tornará o dinheiro que se lhe tiuer dado E logo ao fazer desta escritura recebeo 

elle dito mestre batifolha quarenta mil reis E nesta conformidade diserão elles 

partes que estauão auindos E de acordo sobre o conteudo nesta dita escretura a 

qual prometem E se obrigão elles sobreditos contrahentes João da Motta E João 

Correa de a terem E comprirem como nella se contem E que não hirão contra 

seu efeito por uia alguma E todos que em contrario della o uierem não uzarão 

nem sera ualido, E sendo pelo contrario não serão ouuidos nem admetidos em 

juizo nem fora delle com aução alguma Em nenhuma instancia que seja no caso 

de appellacão aggrauo ou execução nem em auto apartado atee por E com efeito 

depozitar na mão e poder delle dito Dezembargador ou na de seu procurador 

todo o dito dinheiro que hora receberão E o mais E o mais que receber na forma 

dita o qual depozito farão em dinheiro de contado E em hum so pagamento que 

receberão como cousa sua sem fianca nem abonacão porquanto da gora para o 

tal tempo os abonão e hão por abonados para todo poder receber E emquanto 

asj não o fizer o dito depozito lhe sera denegada toda audiencia E aução 

remedio de direito nem para se escusar em tudo fazer auerão prouizão de sua 

Magestade E auendo a sendo lhes concedida por qualquer uia que seja desde 

logo a renunsião para della se não poderem ualer nem ajudar posto que deste 

instromento e clausulas delle se faca na tal prouisão expreca e declarada 

mencão Esta clausula de depozito escreuj eu tabaliam nesta escritura de 

pedimento e consentimento delles ditos officiais que querem se cumpra na 

forma da lej sobre os depozitos pasada que por mj forão aduertidos E me refiro 

a ella E para todo asj comprire elles ditos officiais João da Motta E João Correa 

asj o comprirem com as custas despesas perdas E danos que se pella tal resão 

fizer E receber disserão que obrigão E cada hum logo obrigou todos seus bens 

moueis e de rais auidos e por auer E o milhor parado delles E outorgarão de 

responder pello comprimento desta escritura nesta dita cidade de Lisboa 

perante os corregedores da corte corregedores E juises do ciuel della E onde E 

perante quem for  presentada E se pedir e requerer seu comprimento para o que 

disserão renunsião juis de seu foro e da terra e lugar onde ao tal tempo uiuer E 

todos os mais preuilegios liberdades leis direitos ordenacoens defencoens ferias 

gerais E especiais E todo mais remedio de direito que por sj e em seu fauor 

alegar posão de nada uzara e saluo todo comprirem pello modo sobredito E em 

testemunho de uerdade asj o outorgarão elles partes E pedirão se fizesse esten 

instromento nesta nota E que della se dem os treslados necessarios que 

aceitarão E eu tabaliam o aceito em nome de quem tocar auzente como pesoa 

publica estipulante e aseitante testemunhas que forão prezentes João Pereyra 

Pestana da Ilha de São João E Jeronimo de Azeuedo de Vasconcelos E todos 
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conhesemos a elles outorgantes serem os proprios aquj conteudos / fl. 133 v.º/ 

que na nota asinarão e testemunhas João Trauacos de Abreu tabaliam o escreuj 

 

Juzeph Galuão de Lacerda   João da Mota 

      João Pereira Pestana 

 

João Correa     Hieronimo de Azeuedo‖ 
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DOCUMENTO n.º 10 

 

O procurador do convento de S. Bernardo de Cós, Bento da Silva, contrata-se 

com o mestre marceneiro Domingos Lopes, para fazer o retábulo da capela-

mor do convento. 9 de Março de 1676 

 

―Contrato as Religiosas do Mosteiro de Cos com Domingos Lopes mestre 

entalhador 

 

Saibão quantos este instromento de contrato E obrigacão Virem que no anno do 

nacimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil E seisçentos setenta e seis em 

noue dias do mes de Março na cidade de Lisboa dentro no mosteiro de São 

Bernardo e Nossa Senhora do Desterro na sella do Reuerendo Padre frej Bento 

da Silua procurador geral do mosteiro de Alcobaça em nome e como 

procurador do que dise ser da abbadesa Padre feitor Rellegiosas do mosteiro de 

Cós que he da hordem de São Bernardo estando o dito padre procurador geral 

ahy prezente e como tal procurador das ditas Relligiozas em uirtude da 

procuracão que ao diante será tresladada nesta nota E nos treslados que della se 

derem E asj estaua mais prezente Domingos Lopes Mestre Marçineiro e 

entalhador morador nesta cidade junto ao mosteiro da Trindade E logo por elle 

Domingos Lopes foi dito a my tabellião perante as testemunhas ao diante 

nomeadas que elle estaua contratado com o dito Padre frej Bento da Silua a 

fazer hum retabolo e tribuna que tome e enche toda a cappella Mór da Jgreja do 

dito mosteiro de Cós, o qual retabolo E obra delle ha de ser todo de madeira de 

bordo E se entrar algum castanho será seco E sera incurretiuel E a fortificacão 

desta obra da banda de dentro inda que não seja das madeiras sobreditas 

comtudo sera sempre de madeiras seguras como será serne de pinho E outras 

madeiras liures de curricão (sic) E se obriga elle dito mestre a fazer esta obra 

toda tanto a segurança della por dentro como o camarim E as madeiras 

necesarias tudo isto dado perfeito e acabado com todo o necesario della como 

são as portas das seruentias E ferragem dellas tudo em presso de oitocentos E 

oitenta mil Reis, dos quais recebe elle dito mestre a conta duzentos mil reis da 

mão de Francisco de Brito Freire que os deuia ao dito mosteiro a saber cem mil 

reis em madeira E os outros cem mil reis em dinheiro de que elle dito mestre se 

da por pago e satisfeito dos ditos duzentos mil reis E açeita o dito pagamento 

na mão do dito Francisco de Brito Freire E quatrocentos E oitenta mil reis se hão 

de pagar a elle dito mestre no mejo da obra dentro em seis mezes que 

comesarão a correr do dia da feitura desta escritura em diante E os duzentos mil 

reis que estão para comprimento dos ditos oitocentos E oitenta mil reis se lhe 

pagarão no fim da dita obra acabada E posta no dito mosteiro a qual dita obra 
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dara elle dito mestre acabada E posta no dito mosteiro deste Agosto que uem a 

hum anno proximo seguinte Jtem mais se obriga elle dito mestre que a dita obra 

será a contento do Padre frej João Peixoto E dado cazo que na obra seja 

necesario acrescentar ou deminuir alguma cousa nella que como he obra de 

uiagens mostra de per sj a dita obra algumas cousas que são necessario 

acresentar como tambem deminuir que sempre em tudo fará o que milhor 

paresser ao dito Padre E sempre elle dito mestre estara pello que elle lhe disser 

sem alterar no Presso da obra couza alguma E que a dará E sera posta no dito 

conuento por sua conta delle dito E se obriga /fl. 139 v.º/ aos carretos della E 

toda esta obra sera muito bem emtalhada E essa quazi de releuo inteiro E muito 

ualente para que se avulte E se asentar na dita jgreja e cappela mor do dito 

mosteiro de todo o que necesario for de madeira officiais pregos e mais 

ferragem tudo a sua custa E pello dito presso de oitocentos E oitenta mil reis 

sem que por couza alguma que pertenca E necessario seja pello dito retabolo 

ficar perfeito E asentado em pao E posto e asentado na cappela mor do dito 

mosteiro lhe aja de dar mais cousa alguma que a sobredita quantia asima dita E 

não dando a dita obra perfeita e acabada E asentada ate fim do dito mes de 

Agosto do anno que uem de mil seiscentos setenta e sete por qualquer cazo 

pensado ou não pensado que acontessa como não for por falta dos pagamentos 

pellos tempos nesta escretura declarados quer elle dito mestre marcineiro se 

obriga a tornar as ditas Rellegiozas ou a quem seu poder tiuer todo o duinheiro 

que tem e tiuer recebido por conta da dita obra sem que as ditas Rellegiozas lhe 

fiquem obrigadas a aseitar o dito retabolo, ou o que delle estiuer feito E o 

mesmo se entendera não estando o dito retabolo obrado como conuem que será 

uisto por officiais piritos (sic) na arte da dita marcenaria para que digão E uejão 

se esta em tudo a obra feita E aperfeicoada como conuem E não o estando o 

estando poderão as ditas Relligiozas engeitar o dito retabolo sem ficarem 

obrigadas a perda ou damno algum ou a alguma restituição ao dito official, o 

qual outrosj sera obrigado1 em tal cazo abonnar todo o dinheiro que recebe ou 

tiuer ao tal tempo recebido para o que não uirá com duuidas demandas ou 

embargos alguns de qualquer qualidade de aucão ou pertencão que sejão atee 

primeiro e com effeito depozitar na mão e poder das ditas Rellegiozas ou de seu 

procurador todo o dinheiro que tem E tiuer recebido todo junto em dinheiro de 

contado E em hum pagamento que Receberão como couza sua propria sem 

fianca nem abonacão porquanto2 desde logo os abona e ha por abonados E 

emquanto asim não fizere o dito depozito lhe sera denegado toda audiencia E 

aucão e remedio de direito nem para se escuzar de o fazerem auera Prouizão 

Real e auendo a a Renunsia E esta clausula de depozito escreuj eu tabaliam 

                                                 
1 Ms: repete ―sera obrigado‖. 
2 Ms: repete ―porquanto‖. 
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nesta escritura de pedimento e consentimento delle dito mestre Marcineiro que 

quer se cumpra guarde E aja lugar na forma da lej sobre os depozitos passada 

de que por mim foi aduertido e me refiro a ella que tudo não tera lugar 

subçedendo que as ditas Relligiozas faltarem com os pagamentos sobreditos em 

os tempos nesta escritura declarados que não se entendera faltando em elles 

somente por tempo de oito dias E pasados elles E não pagando o pagamento da 

diuida ficará elle dito oficial desobrigado da satisfacão do tempo E o dinheiro 

que /fl. 140/ asj receber dara quitaçoens a quem lho entregar feitos ou asinados 

somente pela letra e sinal delle dito oficial os quais serão leuadas em conta em 

juizo E fora delle como se forão dadas por esta escritura publica E subcedendo 

auer sobre esta escritura ou sobre as obrigacoens em bens rendas declaradas ou 

sobre a perfeicão e acento da dita obra algum pleito ou demanda quer elle dito 

oficial E se obriga alem de entregar todo o dinheiro que recebeo E tiuer recebido 

a pagar a tresentos reis por cada hum dia  a pesoa que por parte das ditas 

Relligiozas andar na dita demanda desde a da primeira citacão atee 

ultimamente se findar a causa para o que disse elle dito Domingos Lopes que 

não poderá alegar que he mais salario do que a ordenacão permite E pera asj 

comprir com as custas que se pella tal rezam fizerem E receberem disse elle dito 

mestre marcineiro que obriga E em effeito logo obrigou sua pessoa e bens 

moueis e de rais auidos E por auer E o milhor parado delles E outorgou de 

responder na dita Villa de Cos perante o juis do foro della e com3  da comenda a 

que pertencer ou coservador (sic) do dito mosteiro E onde E perante quem esta 

escritura for aprezentada E as ditas Rellegiozas a quizerem aprezentar E se 

requerer sencão (sic) primeiramente para o que dise elle mestre marcineiro que 

renuncia jui3zes de seu foros da terra e lugar onde ao tal tempo uiuer E morar E 

todos os mais preueligios e liberdades leis direitos oedenacões defensões ferias 

gerais e especiais e todo o mais remedio de direito por sj E em seu fauor alegar 

possa de nada usara saluo todo comprir E guardar pello modo sobredito E por 

elle Reuerendo padre procurador geral foi dito aceita esta escritura para as ditas 

Relligiozas como nella se conthem a declarasão comprimento della pellas suas 

partes disse lhe obriga os bens e rendas do dito mosteiro em uirtude da dita sua 

peticam E em testemunho de verdade asim o outorgarão elles partes nos ditos 

nomes que Reprezentão E pedirão se fizesse este instromento nesta nota e que 

della se dem os treslados necesarios que aceitarão E eu tabaliam em nome de 

quem tocar auzente como pesoa publica estipulante e aseitante e declarão que 

elle mestre sera obrigado a fazer a dita obra na conformidade do Riscunho que 

elle tem em seu poder feito pello Padre frej João Peixoto E que os cem mil reis 

que distrate Receber dam o pello dito Francisco de Brito Freire pello tempo de 

tres meses como consta do seu escrito que pasou a elle dito mestre E não lhos 
                                                 
3 Ms. uma palavra ilegível. 
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dando dentro no dito tempo em tal cazo correra o pagamento delles pelas ditas 

Rellegiozas para lhe satisfazerem a dita quantia passado o dito tempo E no que 

toca aos outros cem mil reis para satisfacão dos ditos duzentos disse elle dito 

mestre esta por entregue delles em madeira da mão do dito Francisco de Brito 

Freire E asj o outorgarão elles partes E aseitarão E reteficão esta dita Escriptura 

para que se cumpra / fl. 140 v.º/ na forma della E forão testemunhas prezentes 

Francisco Martins morador a Conceicão E Manoel da Sjlua morador nesta 

cidade a São Julião E todos conhesemos a elles partes serem os proprios aquj 

conteudos que na nota asignarão E testemunhas João Trauacos de Abreu 

tabellião o escreuj E esta outorgou E asinou por elles partes em quatorze dias do 

dito mes de Marco dito escreuj 

 

     Frej Bento da Sylua 

     Procurador geral 

Domingos Lopes 

     Francisco Martins4 ‖ 

Manoel da Silua   

  

                                                 
4 Ms. uma palavra ilegível. 
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DOCUMENTO n.º 11 

 

Contrato de fiança da obra de talha do retábulo-mor do mosteiro de religiosas 

Bernardas de Cós. 16 de Agosto de 1676  

 

―Saibão quantos este insttromento de fianca E obrigação Virem que no anno do 

nacimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil e seiscentos e setenta e seis em 

dezaseis dias do mes de Agosto na cidade de Lisboa dentro no mosteiro de 

nossa Senhora do Desterro que he da ordem do gloriozo Sao Bernardo na sella 

de Frej Bento da Sjlua procurador geral delle E outrosj procurador da madre 

Abbadesa e mais discretas do mosteiro de Coz que he da dita ordem em uirtude 

de sua1 lhe outorgarão E ao diante sera tresladada na notta e seus treslados 

estando elle dito Reuerendo Padre ahj Prezente no dito nome da parte E da 

outra estaua outrosj Prezentes Andre de Mattos Pintor de tempera morador na 

Rua Direita da Mouraria E Manuel Ferreira marçineiro morador na Rua da 

Oliueira ao Carmo E logo por elles partes foi dito a mj tabaliam perante as 

testemunhas ao diante nomeadas que Domingos Lopes mestre marcineiro 

entalhador morador nesta cidade a Trindade se contratara com ellle dito 

Reuerendo Padre procurador Geral em nome das ditas suas constituintes para 

efeitos de fazer o retabolo da sua Igreja por presso de oitocentos E oitenta mil 

reis como milhor consta da escretura que do dito contrato se outorgou em 

minhas notas E nelle continuada Em noue dias dos mes de Marco pasado neste 

corrente anno de mil seiscentos setenta E seis E porquanto he neçessario que o 

dito mestre marcineiro entalhador Domingos Lopes de fiança ao recibimento do 

dinheiro conteudo na dita escritura das obrigacoens clausulas2 diserão portanto 

elles ditos Andre de Matos E Manoel Ferreira que por esta escritura pella 

milhor uia de direito ficão com efeito logo ficarão por fiadores E principais 

pagadores E fieis depozitarios de juizo pelo dito Domingos Lopes mestre 

marcineiro entalhador por toda a dita quantia asima declarada de oitocentos E 

oitenta mil reis E seu recebimento E obrigão a que elle compriria a dita escritura 

E suas clauzullas e condicoens e mais obrigacoens como nella se conthem 

declarada que não o fazendo asim em parte ou em todo se obrigão elles ditos 

fiadores de darem E pagarem de sua caza bens e fazenda toda a perda E damno 

que se seguir as ditas Rellegiozas do mosteiro de Cos em não dar o dito mestre 

Domingos Lopes comprimento a dita escritura como nella se declara como 

tambem o dinheiro que tiuer recebido E receber de maneira que tudo quer dar E 

pagar de sua caza bens e fazenda como diuida E obrigação sua propria que 

tomão e remouem sobre sj E de que desde logo se fazem E constituem 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
2 Ms. entrelinhado: ―dellas‖. 
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deuedores E obrigados na forma dos fieis depozitarios de juizo de cujas 

condicoens estas se sobmetem E sogeitão E as da dita escritura do dito contracto 

que aquj ouuerão por expressas e declaradas para o que se Em mão comum não 

hão por mão cominados E sobmetem E sogeitão a lej da emão comunidade E 

para o asj comprirem elles ditos fiadores hão as custas das perdas e damnos que 

se pella tal Rezão fizerem E Receberem diserão que obrigão E logo cada hum 

delles obrigou a sua pesoa e todos seus bens moueis e de Rais auidos E por auer 

E o milhor parado delles E por elle Reuerendo Padre procurador geral foi dito 

aceita esta escritura da mão delles ditos fiadores pellas ditas Rellegiozas suas 

constituintes na forma della E em testemunho de verdade asj o outorgarão E 

elles partes pedirão se fizesse este instromento nesta nota E della dar os 

treslados necessarios que aceitarão E eu tabaliam o aceito em nome de quem 

tocar ausente como pesoa publica estipulante E aseitante testemunhas que 

foram prezentes João Pessoa Baranhos E Francisco Trauaços de Atajde E todos 

conhesemos / fl. 124/ a elles outorgantes serem os proprios aquj conteudos que 

na nota asignarão E testemunhas João Trauaços de Abreu tabaliam o escreuy 

 

P Bento da Sjlua  Andre de Matos  Manoel Ferrejra 

Procurador geral 

João Pesoa Baracho     Francisco Trauaços de Atajde‖ 
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DOCUMENTO n.º 12 

 

A irmandade de N.ª S.ª do Rosário da igreja de Santa Maria da Feira, de Beja 

contrata-se com o mestre entalhador Manuel João da Fonseca, a fim de lhe 

fazer o retábulo da sua capela. 29 de Setembro de 1676 

 

―Obrigação e contrato o juis e mais officiais da meza de nossa Senhora do 

Rozario da cidade de Beja com Manoel João da Fonseca 

Saibão quantos este instromento de obrigação he contrato virem que no anno 

do nacimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e seiscentos e sententa1 e 

seis em vinte e noue dias do mes de Septembro na cidade de Lisboa na Rua da 

Cutelaria freguesia de São Niculao nas cazas de morada de Antonio de Vargas 

da Silua escriuão da correjcão do siuel da corte estando elle ahj prezente em 

nome e como procurador do Juis escriuão e mais Irmãos da meza da Irmandade 

de Nossa Senhora do Rozario da igreja de Santa Maria da cidade de Beja em 

vertude de hum asinado de petiçam feita pello escriuão da dita meza por elle 

acenada e pellos mais Irmãos da dita meza que2 afirmarão ser verdadeira e ao 

diante hira tresladada nesta notta e seus trelados isto de huma parte E da outra 

estaua outro sim prezente Manoel João da Fonsequa Mestre do officio de 

Emtalhador morador nesta cidade na Rua Nova D`Almada. Por elles partes foj 

ditto a mjm tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que estão 

comtratados para elle mestre auer de fazer a obra da dita Irmandade e capella 

de Nossa Senhora do Rozairo da dita cidade de Beja que he a Aruore de Jacé na 

comformidade do rescunho que o dito juis e mais officiais fizerão e emtregarão 

a elle Mestre o qual por esta escritura se obriga fazer a dita obra da dita 

Irmandade que he a dita Aruore de Jasé no que toca o seu officio de Emtalhador 

comformando se com tudo com o dito rescunho o qual obra comesara de obrar 

com toda a perfeicão e a dara per toda acabada de oje a douz annos 

primeiramente seguinte nos quais para avizo ao dito juis E mais officiais que 

então forem da dita Irmandade de Nossa Senhora do Rozario para asi asentar 

na cappella da mesma Senhora a qual obra E aruore se obriga fazer no dito 

tempo com a major perfeicão que for posiuel de sorte que o dito juis e mais 

officiais da dita meza e irmandade fiquem satisfeitos da dita obra a qual obrara 

e emtalhara na forma do rescunho e trasa que tem Emtre sy asentado E per toda 

a ditta obra obriga elle Antonio de Vargas da Silua ao ditto seu constituinte que 

darão E pagarão a elle Mestre a quantia de trezentos e nouenta mil reis E por 

conta della E em prencipio de pagamento Logo allj perante mjm tabaliam he 

dittas /fl. 9/ testemunhas elle Antonio de Vargas da Silua Em nome dos dittos 

                                                 
1 Ms: ―setanta‖. 
2 Ms. riscado. 
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seus constituintes he de dinheiro da ditta jrmandade deu E emtregou a elle 

Mestre a quantia de sincoenta mil reis que contou e Recebeo E o Resto lhe hirão 

dando de seis em seis mezes o que para rasa se montar de sorte que elle Mestre 

no fim dos dittos dous annos E asentada a ditta obra na ditta cappela seja pago 

dos dittos trezentos e nouenta mil reis preso de toda ella não lhe faltando com o 

ditto pagamento de seis em seis mezes como fica ditto e fazendo a asim não sera 

elle Mestre obrigado a continuar com a ditta obra a qual se obriga a fazer na 

forma do seu Efeito por elle asinado que prezentou que tambem se tresladara 

ao diante E estando de todo perfeita E acabada a hjra asentar na ditta cappela 

fazendo por conta e Risco da dita jrmandade os gastos e despezas que fizer toda 

a ditta obra com os de sua pesoa desta cidade athe a de Beja E faltando elle 

Mestre ao sobreditto pagara de pena a ditta jrmandade a quantia de duzentos 

mil reis como não seja por couza de Doença ou justo impedimento e que 

faltando elle Mestre em continuar E acabar a ditta obra acudindo se lhe com o 

pagamento o ditto juis e mais offisiais a mandarão acabar por quem lhes 

parecer E o que mais custar da ditta quantia lhe pagara elle Mestre juntamente 

com os duzentos mil reis de pena E alem disto não sera ouuido nem  admetido 

em juizo e fora delle sem primeiro depositar Em poder do procurador da ditta 

jrmandade tudo o mais que tiuer Recebido per conta da ditta obra E de que por 

ella não estejão satisfeitos o ditto juis e mais offesiais aos quais obriga elle 

Antonio  de Vargas da Silua Em vertude de seu poder a que elle Mestre sera 

pago dos dittos trezentos E nouenta mil reis na forma dos dittos pagamentos 

não lhe faltando cada seis mezes com elles para que melhor posa ir avante  a 

ditta obra a qual elle Mestre fara no tempo Referido com toda a perfeição E 

emtalho na forma da trasa E Rescunho que tem bem visto do qual se não 

afastara de maneira que fique comforme E os dittos jrmãos comtentes della e 

nesta  forma diserão que estão avendo sobre o declarado nesta escritura a qual 

cada hum pella sua pormete comprir E guardar e que não hirão comtra ella em 

parte nem Em todo Em juizo nem fora delle3 nem a poderão Reuogar nem 

Reclamar e para o asim comprirem com mais toda a perda e dano custas e 

despesas que se pella tal Rezão fizerem e Receberem diserão que obrigão a 

saber elle Mestre todos seus bens auidos E por auer E elle Antonio de Vargas da 

Silua os bens e Rendas da ditta jrmandade E estando a isto prezentes Jeronimo 

Nunes carpinteiro morador nesta cidade na Rua das Mudas E Domingos 

Carualho Dourador de sua Alteza morador na ditta Rua por elles foj ditto a 

mjm tabaliam perante as dittas testemunhas que de suas Liures vontades sem 

constragimento de pesoa alguma se  oferesem por fiadores delle Manoel João e 

como tais se obrigão a que elle dara comprimento a esta escritura E a ditta obra 

acabada como fica obrigado e não o fazendo asim se obrigão ambos juntos a dar 
                                                 
3 Ms. duas palavras riscadas. 
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e pagar por elle a ditta jrmandade juis e offesiais della toda a perda e dano que 

diso lhe Resultar E o dinheiro que de mais por conta da ditta obra tiuer 

Recebido E isto em dinheiro de contado de suas cazas bens e fazendas como 

diuidas E obrigasoens suas proprias que desde Logo tomam e Remouem sobre 

sj e de que se constituem deuedores E obrigados debaixo de todas as clauzullas 

condesoens E obrigasoens desta escritura a que se sometem e sogeitam E as Leis 

dos fiadores prencepais /fl. 9 v.º/ pagadores fies depositarios de juizo a cujo 

comprimento pagamento obrigão seus bens auidos e per auer E o melhor 

parado delles e que Responderão pello aqui contheudo elle Mestre e fiadores na 

cidade de Beja E o ditto juis E officiais  da ditta jrmandade nesta de Lisboa 

perante as justicas dellas a que este instromento for apresentado citado e 

demandado per suas cartas citacoins precatorias para o que Renuncião juis de 

seus foros domecilio priuilegios prezentes e futuros liberdades leis direitos 

ordenasoens e defensoens que em seu fauor alegar posão E em testemunho de 

verdade asim outorgarão pedirão E aseitarão E eu tabaliam por quem tocar 

auzente como pesoa publica estepulante E aseitante. E declarão elles fiadores 

que se obrigão ambos juntos e cada hum per sj ao comprimento desta fiança e 

para major segurança della outorgarão suas mulheres per termo que se fas ao 

diante; E declarão mais elles partes que o ditto Rescunho asinado e Rubricado 

por mjm e por elles fiadores ficou em poder delle Antonio de Vargas da Silua 

para o Remeter aos dittos seus constituintes do qual elle Mestre tirara huma 

copia paresendo lhe para se comferir hum com o outro no fim da ditta obra; E 

asim outorgarão sendo testemunhas prezentes Manoel Rodrigues morador 

nesta cidade a São Christouão E Antonio Gomes oficial de cutilejro morador na 

ditta Rua que todos conhesemos a elles partes são os proprios aqui contheudos 

que na notta asenarão com as testemunhas Manoel dos Reis da Silua tabaliam o 

escreuj=   

 

Antonio de Vargas da Silua Manoel Rodrigues Manoel João da Fonsequa 

 

Domingos Craualho   Jeronimo Nunes Antonio Gomes‖ 
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DOCUMENTO n.º 13 

 

O escultor e entalhador Francisco Marques é contratado por Pedro de Mello, 

comendador da ordem de Cristo, para fazer o retábulo-mor da igreja de Santa 

Maria de Serpa. 5 de Maio de 1677 

 

       ―Obrigação Francisco Marques a 

         Pedro de Mello 

 

―Saibão quantos este instromento de obrigação virem que no anno do 

nacimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil seiscentos setenta e sette em 

sinco dias do mes de Majo na cidade de Lisboa ao Campo de Santa Clara nos 

apozentos de Pedro de Mello comendador da ordem de Christo estando elle ahj 

prezente de huma parte E da outra estaua Francisco Marques Escultor e 

emtalhador morador nesta cidade a calsada de Santa Anna. Por elles partes foj 

ditto a mjm taballiam perante as testemunhas ao diante nomeadas que estão 

comtratados para elle mestre fazer hum retabollo sacrario tribuna para huma 

cappella da igreja de Santa Maria da villa de Serpa de madejra de bordo 

reuestido tudo de muito rica e limpa talha com mais duas portas de prancha do 

Brasil almofadadas e refendidas de caichilhos com ferragem /fl. 77/ dourada 

que são para as trapadas da tribuna que estão nos lados do altar mor sentado 

tudo na dita cappella em seu lugar cuja tribuna sera de dezouto palmos de vão 

em quadrado com seus pillares simalha repartido em paineis os lados e teto 

della, tudo revestido da mesma talha com a perfeição que a obra requere, na 

forma da trassa e rescunho do Arquiteto Matheus do Couto Emginhejro de Sua 

Alteza que elle mestre tem bem visto com o qual em tudo se comformara e 

senão afastara em couza algua cuja obra se obriga a principiar logo com efeito e 

da lla de todo acabada e asentada na dita cappella de oje a hum anno primeiro 

seguinte E per toda ella se obriga elle Pedro de Mello pagar a elle mestre a 

quantia de quinhentos mil reis E per conta delles E em prencipio da mesma 

obra elle mestre comfessou auer recebido perante mjm tabaliam e as dittas 

testemunhas delle Pedro de Mello a quantia de Duzentos mil reis de que lhe 

pasou dous Recibos de sua letra e sinal que se Rasgarão ao asinar desta e dos 

dittos duzentos mil reis da quitacam a elle Pedro de Mello o qual se obrigou a 

fazer lhe os pagamentos dos trezentos mil restantes ao preso de toda a ditta 

obra a saber sem mil reis pello mes de Setembro proximo que uem deste 

prezente anno outros sem por Natal fim delle E os ultimos sem mil reis tanto 

que elle mestre tiuer asentado toda a ditta obra de que pasa recibos de sua Letra 

e Sinal que valerão como parte desta Escritura; a qual se obriga faze lla E acaba 

lla dentro no ditto anno na forma do mesmo Rescunho por elle e pello dito 
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Pedro de Mello asinado E tanto que elle mestre tiuer toda a cabada o Embarcara 

a sua custa no Rio desta cidade e dalj athe a ditta Villa de Serpa fasão so custos 

da condução por conta e despeza delle Pedro de Mello com declaração que 

sempre correra pella delle mestre o Resguardo e Vigilancia para que senão 

quebre alguma das dittas couzas que as tornarão a Refazer e por no mesmo 

estado chegado com ella que seja a ditta Villa a asentara toda na ditta sua 

cappela na forma do ditto Rescunho, sendo tudo no ditto lugar E faltando elle 

mestre em fazer E acabar a ditta obra E qualquer parte della elle Pedro de Mello 

a mandara acabar por quem lhe parecer E o que mais custar dos dittos 

quinhentos mil reis lhe pagara elle mestre com mais quarenta mil reis de pena E 

não sera ouido nem admetido sem primeiro depositar Em poder delle Pedro de 

Mello ou na de seu procurador a sem (sic) os duzentos mil reis que hora recebe 

por conta da ditta obra como todo mais dinheiro que constar tem Recebido que 

constara de suas quitasoens a contado E hum so pagamento que Recebera sem 

fianca para o que ha por abonado e contra o tal deposito não avera provisão 

Real E sendo lhe concedida a Renuncia para que della não valer nem ajudar 

posto que deste instromento e sua Clauzullas nella se fasa mensão E esta 

clauzulla Escreuj de consentimento delles partes que querem se cumpra na 

forma da Ley de que os aduertj e me refiro a ella; E que auendo elle mestre de 

ser citado ou Requerido pello ditto pagamento quer e he contente que em seu 

nome o seja o destribuidor  /fl. 77 v.º/ dos tabalioens de nottas desta cidade a 

quem fas seu procurador lhe da poder quando em direito se requere para 

comfesara a diuida E o mais que for necesario athe1 auer sentenca que se 

executara em seus bens a que não vira com embargos E que dara e pagara de 

custas pesoais a pesoa que andar na demanda cobranca por parte delle Pedro 

de Mello a duzentos reis por dia que vensera da primeira citacão em diante athe 

final sentenca sem alegar que he mais do que a ordenacão comcede; E as 

mesmas clauzullas de deposito sitasão e custas pesoais se somete e sugeita elle 

Pedro de Mello no cazo em que elle mestre tenha acabada E asentada a ditta 

obra E lhe fique devendo algum Resto de preso della que todos terão lugar a 

fauor delle mestre como o andem ter a elle Pedro de Mello como tambem a 

pena dos dittos quarenta mil reis sera Reciproca. E desta maneira deserão elles 

partes estão comtratados sobre o declarado nesta escritura a qual cada hum 

pormette pella sua parte de ter comprir E guardar e não Reuogar nem 

contradizer per nenhuma via que seja a cujo comprimento e pagamento 

obrigarão a saber elle Pedro de Mello todos seus bens e Rendas e elle mestre 

todos seus bens moueis e de Rais auidos E por auer E o melhor parado delles. E 

que Responderão pello aqui contheudo nesta cidade perante as justicas della 

para o que Renunsiam e cada hum Renunciou de seu foro E os mais que em seu 
                                                 
1 Ms. duas palavras ilegíveis. 
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fauor alegar posão E em testemunho de verdade asim o outorgarão e pedirão se 

fizese este instromento nesta notta e que della se dem os treslados necesarios 

que aseitarão E eu tabaliam por quem tocar auzente como pesoa publica 

estepulante E aseitante E declarão elles partes que a dita obra sera a contento 

satisfação do Arquiteto Mateus do Couto comforme o rescunho que para isso 

fes; sendo testemunhas prezentes Domingos Correa da Fonsequa E Heronimo 

Bentes de Souza criado delle Pedro de Mello que todos conhecemos a elles 

partes são os proprios aqui contheudos que na notta asinarão com as 

testemunhas Manuel dos Reis da Silua tabaliam o escreuj=  

 

Francisco de Mello      Francisco Marques 

 

   Heronimo Benttes de Sousa 

Domingos Correa da 

Fonsequa‖ 
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DOCUMENTO n.º 14 

 

A irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja de N.ª S.ª do Socorro 

contrata João da Mota, pintor de têmpera, para dourar toda a obra de talha da 

sua capela-mor e estofar e encarnar quatro anjos do mesmo altar. 8 de Maio 

de 1677 

 

―Saibão quantos este instromento de contrato e obrigacão virem que no anno do 

nasimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil e seiscentos setenta e sete em 

outo dias do mes de Majo na cidade de Lisboa dentro na igreja de nossa 

Senhora do Socorro na mesa da Irmandade do Santissimo Sacramento estando 

ahj presentes Diogo Luis Ribeiro Soares juis da dita Irmandade E o procurador 

Antonio de Aguiar Villa Lobos E o thesoureiro Serafim Pedroso E os mais 

irmãos ao diante asinados cujos signais se tresladarão nos treslados que desta 

nota se derem de huma parte E da outra João da Mota Pintor de tempera 

morador nesta dita Cidade na Rua dos Ouriues do Ouro, E logo por elles juis E 

mais ofciais E Irmãos da dita Irmandade do Santissimo Sacramento foi dito a mj 

tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que elles hora com ajuda 

de nosso Senhor estão contratados com elle dito João da Mota para efeito de 

auer de dourar a Tribuna retabolo sacrario E toda a obra de talha que esta na 

dita cappela mor de nossa Senhora do Socorro E asj mais de por e retocar as 

faltas de ouro do resto da dita cappela mor E outro sj sara elle mestre pintor 

obrigado de estofar E encarnar os quatro Anjos que estão na dita Tribuna E isto 

em preso e quantia de setecentos E sincoenta mil reis com mais declaracão que 

feita a dita obra na forma asima com o ouro que será corado o mais subido 

como se dourão as melhores obras que se fazem nesta cidade E feita e acabada a 

dita obra se mandará uer por dous louuados hum da parte da mesa E outro da 

parte delle pintor E estando perfeito e acabado de tudo como fica dito se lhe 

dará a dita quantia de setecentos e sincoenta mil reis e não estando a dita obra 

perfeita e bem acabada na forma referida a fará elle pintor outra ves a sua custa 

delle mestre pintor tee ficar a dita obra perfeita E acabada E outro sj não 

concordando os ditos dous louuados pasara a terceiro nomeado por ambos que 

serão pessoas que bem o entendão de sua boa consciencia E tudo ajustado pelos 

ditos louuados o auerão elles partes por firme e ualiozo E não poderão ir contra 

esta escritura E se lhe pagar logo1 a dita obra sara acabada sem a isso porem 

elles juis E mais Irmãos2 porem duuida alguma E outro sj sera obrigado elle 

mestre Pintor a estofar as targes digo a estofar as insignias E Sarafins do dito 

retabolo estofados E encarnados por presso e quantia de cada hum de trezentos 

                                                 
1 Ms. tinta trespassada. 
2 Ms. tinta trespassada. 
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reis, E comesara a fazer a dita obra em doze dias deste prezente mes de Mayo 

de mil seiscentos e setenta e sete sem aleuantar mão della ate com efeito a 

acabar tudo na forma sobredita E nesta forma diserão elles partes estauão 

auindos sobre o conteudo E declarado nesta dita escritura que prometem de ter 

cumprir E guardar assj E da maneira que se nella conthem E que não hirão 

contra seu effeito por uia alguma e tudo o que em contrario della ouuerem não 

uzarão nem sera ualido para cujo comprimento diserão elles juis E mais oficiais 

da meza do Senhor que obrigão E com effeito obrigarão os bens e rendas della 

auidos E por auer E o milhor parado delles E em testemunho de uerdade asj o 

outorgarão elles partes e pedirão se fizese /fl. 22 v.º/ este instromento nesta 

nota E que della se dem os treslados necessarios que aceitarão E eu tabelleão o 

aceito em nome de quem tocar auzente como pesoa publica estipulante E 

aseitante  testemunhas que forão prezentes Manoel Gomes andador da dita 

Irmandade E Francisco Trauacos de Atajde meu filho E todos conhesemos a 

elles as testemunhas são os proprios aquj conteudos que na nota asinarão e 

testemunhas João Trauacos de Atajde tabaliam o escreuj E declaro que tambem 

estaua prezente o escriuão da meza do Senhor o Licenciado Manoel da Costa de 

Brito Secreptario do Santo Officio dito o escreuj 

 

Diogo Luis Ribeiro Soares 

        João da Motta 

Manoel da Costa Britto   Antonio de Aguiar Villa Lobos 

Francisco Trauaços de Atajde  Procurador da meza 

      Saraphim Pedrozo 

João Simois 

      Da testemunha┼ Manoel Gomes‖ 
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DOCUMENTO n.º 15 

 

Contrato celebrado entre Frei Bento da Silva, procurador das religiosas do 

mosteiro de S. Bento de Portalegre e o mestre marceneiro Domingos Lopes, a 

fim de este executar o retábulo-mor da igreja do cenóbio. 30 de Maio de 1677 

 

― Saibão quantos este instromento de contrato e quitacão E obrigacão virem que 

no anno do nacimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil seiscentos setenta 

e sete na cid digo em trinta dias do mes de Majo na cidade de Lisboa dentro no 

mosteiro de Nossa Senhora do Desterro na sela do Reuerendo Padre 

procurador de Alcobaca E da congregação estando elle ahj prezente como 

procurador geral de toda a Rellegião do mosteiro de São Bernardo de 

Portoalegre E da outra estaua outro sj prezente Domingos Lopes official de 

marceneiro morador nesta cidade junto a jgreia do mosteiro da Santissima 

Trindade E logo por elles partes nos ditos nomes foi dito a mj tabaliam perante 

as testemunhas ao diante nomeadas que elles estão contratados E de acordo 

para elle mestre marceneiro auer de fazer o retabolo para a cappela mor do dito 

mosteiro de São Bernardo de Portoalegre o qual retabolo ha de ser de madeira 

de bordo toda sam da milhor E a de ser asentada E obrada com todo o primor 

que se uza na dita arte o qual retabolo e rescunho delle pello qual se a de fazer 

fica na mão delle dito mestre marcineiro asinado com o sinal delle dito pello 

procurador geral e delle dito mestre E de mim tabaliam E a outra ametade do 

dito rescunho da dita obra ficou em poder da madre Abbadessa do dito mestre 

(sic) aonde elle dito mestre marcineiro foi tomar as medidas da cappela mor 

para fazer a dita obra, a qual ha de ser perfeita E acabada E posta E asentada no 

dito mosteiro por todo o mes de Março do anno que vem de mil seiscentos 

setenta E oito o qual sera feito como dito he em presso E quantia de trezentos E 

uinte e sinco mil reis a conta dos quais recebeo elle dito mestre marcineiro 

setenta mil reis ahj ao fazer desta escritura perante mj tabaliam E ao diante 

nomeadas as ditas testemunhas E os trinta mil reis que faltão para o 

comprimento de cem mil reis lhe dara elle dito padre procurador geral athe dia 

de São João pello anno /fl. 45/ que ainda neste comesa ano de mil seiscentos e 

setenta e sete E dahj em diante lhe darão sincoenta mil reis como a obra estiuer 

a terca parte della E outros sincoenta mil reis como estiuer feita mais de 

ametada E outros sincoenta mil reis como estiuer acabado de todo E em1 com 

ella para o dito mosteiro E os sincoenta e sinco mil reis que faltão para se ajustar 

a dita quantia de trezentos e uinte e sinco mil reis presso deste contracto se lhe a 

de dar dentro no dito mosteiro de São Bernardo de Portoalegre tanto que 

estiuer asentado o dito Retabolo E os tres pagamentos sobreditos cada hum de 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
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sincoenta mil reis que nesta dita cidade ha de fazer elle dito padre procurador 

geral se lhe leuarão em conta somente pellas quitacois feitas em prazo por elle 

dito mestre marcineiro Domingos Lopes que terão tanta forsa E uigor como se 

forão feitas por tabaliam publico E outro sj diserão elles partes que o carrego de 

todas as madeiras do dito retabolo serão postas desta cidade atee a Villa de 

Abrantes por conta e risco delle dito mestre marcineiro e da dita Vila de 

Abrantes ate a dita Cidade de Portoalegre serão obrigados por conta do dito 

mosteiro asj os do carreto da dita obra  como os da pessoa delle dito mestre 

marcineiro E de outro official que a de leuar consigo para ajudar a assentar a 

dita obra aos quais tambem se lhe ha de pagar seus jornais e dias que gastará na 

hjda e uinda a dous testões por dia a cada hum E tambem todas as madeiras 

que forem necesarias para se asentar o retabolo E trono serão por conta e 

despeza do dito mosteiro E tudo o mais por conta delle dito marcineiro E o 

nicho em que a de estar o sacrario que de prezente esta no dito mosteiro ha de 

ser tambem obrado todo de obra de talha como o mais retabolo aquilo que for a 

vista E por detras sera digo detras sera de bordo lizo E o mesmo ha de ser os 

nichos onde ão de estar os santos E não dando a dita obra feita E acabada E 

posta na dita Cidade de Portoalegre por todo o dito mes de Março do anno que 

uem de mil e seiscentos e setenta E oito poderá elle dito Padre procurador geral 

em que seu poder estiuer mandar tirar tirar de caza do dito official todas as  

madeiras que estiuese feitas e compradas para a dita obra E a poderão mandar 

acabar por outro official que bem lhes pareser E leuando lhe mais por ella de 

que he o presso em que estão ajustados sera por conta delle dito marcineiro 

Domingos Lopes e sendo por menos sera pello dito mosteiro E alem disso 

perdera elle dito marcineiro cem mil reis sobredito que auia dos trezentos E 

uinte E sinco mil reis asima declarados porque fas esta obra em pena de 

prejuizo E perda que da ao dito mosteiro não so em lhe não dar acabada a dita 

obra pello tal tempo como pellos enfados em2 que serão seus procuradores, os 

quais cem mil reis serão pello dito mosteiro em pena E caucão de tudo o que 

dito he E para  seguranca de todo o conteudo e declarado nesta escriptura E 

dinheiro que tem recebido E ha de receber disse apresentaua por seu fiador 

principal pagar (sic) E fiel depozitario de juizo, a Francisco Goncalves mestre 

carpinteiro de nauios morador nesta dita Cidade a Boa Vista defronte das cazas 

de Francisco de Brito Freire pello qual que a esta prezente estaua foi dito a mj 

tabaliam perante as ditas testemunhas que elle de sua boa e liure uontade fica e 

em effeito logo ficou por fiador E principal pagador e fiel depozitario delle dito 

mestre marcineiro Domingos Lopes por todo o conteudo nesta escritura E do 

dito dinheiro que tem /fl. 45 v.º/ recebido E ha de receber a que elle comprirá e 

guardará muito inteiramente como nella se conthem declarão que não o 
                                                 
2 Ms. uma palavra ilegível. 
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fazendo asj em parte ou em todo que em tal cazo se obriga de dar e pagar tudo 

que elle  mestre deuer ao dito mosteiro Em não dar comprimento a esta dita 

escriptura o que asj dara e pagara de sua caza bens e fazenda como diuida E 

obrigacão sua propria que toma e remoue sobre sj E de que desde logo se fas e 

constitui deuedor e obrigado E se somete e sogeita a ley dos fiadores e as mais 

clausulas desta escritura que aqui ouuese por exprecas e declaradas E para o asj 

comprir elle fiador com as custas e pelas perdas e danos que se pela tal razão 

fizere e receber disse que obriga E em effeito logo obrigou todos seus bens 

moueis e de rais auidos e por auer e o milhor parado delles E elle dito mestre 

marcineiro tambem disse obriga ao comprimento E seguranca desta escritura de 

todo o conteudo nella E declarado todos seus bens moueis e de rais auidos e por 

auer e o milhor parado delles e da quitação plenaria a elle dito procurador geral 

e do dito mosteiro e Rellegiosas delle de todos os ditos setenta mil reis que hora 

recebeo do fazer desta escritura E que não hirá contra seu efeito por uia alguma 

nem auer aucão duuidas demandas nem embargos de nenhuma qualidade 

aução ou pretenção que seião E sendo com elles não quer ser ouuido nem 

admetido em juizo nem fora delle com aução alguma em nenhuma  instancia 

atee primeiro E com effeito depozitar na mão e poder delle o dinheiro 

procurador geral E quem seu cargo tiuer ou nas ditas Relegiosas todos os ditos 

setenta mil reis que tem recebido E o que a de reçeber tudo junto em dinheiro 

de contado E em hum pagamento que receberão como couza sua propria sem 

para isso ser necessario dar fianca nem fazerem outra alguma obrigacão 

porquanto dagora  para o tal tempo os abonara ha por abonados para todo 

receber E asi com efeito não fizer o dito depozito lhe sera denegado toda 

audiencia E aucão E remedio de direito nem para se escusar de o fazer auerá 

prouisão Real E auendo a ou sendo lhe concedida por qualquer uia que seia 

desde logo a Renuncia para della se não poder ualer nem ajudar posto que 

deste instromento e clauzullas delle se faça na tal prouisão e expreca declaracão 

declarada mencão E esta clauzulla de depozito escreuy eu tabaliam nesta 

escritura de pedimento e consentimento delle dito mestre marcineiro que quer 

se cumpra E guarde na forma da ley sobre os depozitos pasada de que por mj 

aduertido E me refiro a ella E auendo de ser citado para o comprimento desta 

dita escritura e suas clauzullas quer e he contente o seja em seu nome o 

destribuidor destas de notas desta Cidade que hoje he e ao diante for ao qual 

fas seu procurador irreuogauel e lhe da poder para confessar a diuida asinar 

termo de confisão mais sentesa ser requerido por ellas para a penhora uenda 

rematacão de seus bens e remicão deles  e para a execucão E mais deligencias 

necessarias e a sentenca contra elle auida pellas (sic) aceitacão se dara a 

execucão em sua pessoa e bens ate o dito mosteiro de São Bernardo da cidade 

de Portoalegre ser pago e satisfeito de toda sua diuida principal  /fl. 46/  E 
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nestas e de pessoais dara E pagara a duzentos reis por cada hum dia que auerá 

por cada hum dia  que auerá E uenserá o dito mosteiro ou a pesoa que andar na 

demanda e execucão athe dia da primeira citacão em diante  ate primeiro 

pagamento de todo o sobredito e não alegara que he mais selario como de 

custas pessoais daquella que a ordenacão permite E dado que a alegue lhe não 

ualerá E estas ditas clauzullas  e condicões de depozito procurador eu tabaliam 

o escreuj E toda esta mais aquj conteudas disse elle fiador que se sometia E 

aquy ouue por expreca E declarada E outorgarão de seu puder pello 

comprimento desta escritura nesta dita Cidade de Lisboa perante os 

corregedores da corte corregedores e juizes do ciuel della E onde E perante 

quem este instromento for aprezentado e se pedir e requerer seu comprimento 

para que diserão renuncião juizes de seu foro terão lugar onde ao tal tempo 

uiuere E morare E todos os mais preuilegios liberdades leis direitos ordenacões 

defencões ferias gerais E especiais E todo o mais remedio de direito que per sj 

alegar possão de nada uzarão saluo todo comprirem como sobredito E por elle 

padre procurador geral foi dito aceita esta escritura da mão delles ditos mestre 

marcineiro e seu fiador como nella se conthem E obriga a que o dito mosteiro a 

cumpra na forma della E em testemunho de verdade ahy outorgarão E elles 

partes E pedirão se fizesse este instromento nesta nota E de que se dem os 

treslados necessarios que aceitarão E eu tabaliam o aceito em nome de quem 

tocar auzente como pesoa publica estjpulante e aseitante testemunhas que forão 

prezentes Antonio Trauaços da Fonsequa filho de mj tabaliam E Manoel 

Ferreira outro sj marcineiro morador nesta cidade na Rua da Oliueira ao Carmo 

E todos conhesemos a elles outorgantes prezentes serem os proprios aquj 

conteudos que na nota asinarão e testemunhas João Trauaços de Abreu 

tabaliam o escreuj E declarão elles partes que não lhe fazendo os pagamentos 

elle dito procurador geral para se continuar E acabar a dita obra podera elle dito 

mestre pedir ao dito mosteiro todas as perdas e danos que tiuer por falta de se 

fazere os ditos pagamentos declarados nesta escritura E de digo o podera outro 

sj obrigar o dito mosteiro que lhe pague o que estiuer feito na dita obra quando 

depois de uencido hum pagamento dahj a dous meses o não satisfizerem E o 

mais que o dito mosteiro esta obrigado nesta escritura a qual esta declaracão 

aprouão E rateficão E aseitão E eu tabaliam como dito he testemunhas os ditos 

dito o escreuy 

 

Frei Bento da Silua 

Procurador geral    ┼ 

     Domingos Lopes 

Francisco Goncalves   Manoel Ferejra 

       Antonio Trauaços da Fonseca‖ 
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DOCUMENTO n.º 16 

 

A irmandade de N.ª S.ª da Conceição, da igreja de N.ª S.ª do Socorro, contrata 

o pintor de têmpera Domingos Nogueira, a fim de este lhes dourar o arco da 

capela da dita senhora e ainda estofar dois anjos. 22 de Agosto de 1677. Não 

se outorgou  

 

―Saibão quantos este instromento de contrato e obrigacão Virem que no anno 

do nascimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil e seiscentos setenta E sete 

em uinte E dous dias do mes de Agosto na Cidade de Lisboa dentro na Igreja de 

nossa Senhora do Socorro Estando ahj presentes partes da uma o Conego 

Manoel Rodrigues Sequeira secretario do Santo Officio da Inquisicão desta 

Cidade juis da hirmandade de nossa Senhora da Concepcão cita na dita Igreja e 

Niculao de Macedo escriuão della E Mathias de Almejda procurador E o 

thizoureiro Anselmo Correa isto de huma parte E da outra Domingos Nogueira 

Pintor de Tempera morador nesta Cidade na freguesia de São Pedro E logo por 

elles partes nos ditos nomes que Representão foi dito a mj tabeleão perante as 

testemunhas ao diante nomeadas que elles juis escriuão E mais offesiais da dita 

hirmandade de nossa Senhora da Conceição estão contratados em elle dito 

mestre Pintor pello efeito de dourar o que ségue o Arco da capella da dita 

Senhora pella forma que contem1 E o mais descrito na forma seguinte que elle 

dito mestre Pintor comesará de fazer a dita obra E a dourar de ouro Estofado, E 

do melhor que ouuer bem corado, como he estillo E dara a dita obra acabada E 

perfeiçoada E as cabesas dos Anjos de estofado de maneira que fique como os 

da cappela mor ate fim do mes de Outubro deste prezente anno, E sera 

obrigado a por elle dito Pintor os Andaimes E isto em presso de sesenta mil reis 

os quais se lhe pagarão na forma seguinte a saber logo trinta mil reis E o 

restante que são outros trinta mil reis lhe darão acabada a obra de todo perfeita 

E aperfeiçoada E assj declararão que pello trabalho do estofado lhe darão elles 

ditos offisiais da dita Irmandade E confraria o que for justo, E não fazendo elle 

dito mestre Pintor a dita obra dentro no tempo asima perfejta E acabada pagara 

de pena des mil reis para a dita Irmandade E custas de pagas que elle receber E 

tornará demais diso os ditos trinta mil reis a dita hirmandade E oficiais della 

presentes e futuros porem dando a dita obra acabada dentro no dito tempo 

asima dito E de tudo aperfeicoada a contento delles ditos juis E mais officiais se 

obrigão elles pagar os ditos trinta mil reis, E o mais que mereçer no estofado E 

nesta conformidade diserão elles partes estauão auindos E de acordo sobre o 

conteudo nesta dita escritura que promete E se obriga elle dito mestre Pintor de 

fazer a dita obra como asima fica dito e não o fazendo asj pagara a dita pena 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
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asima dita E não será ouuido nem admetido em juizo nem fora delle com aucão 

alguma em nenhuma instancia the primeiro depozitar os ditos trinta mil reis 

que logo ahj contou E recebeo da mão do dito thezoureiro em dinheiro de 

contado moedas de ouro e prata correntes neste Reino de que dou fee e assj 

pagará a dita pena de des mil reis que tudo reçeberão elles ditos officiais como 

couza pella (sic) da dita hirmandade sem fianca porquanto desde logo os 

abonão e ha por abonados elle dito mestre Pintor para todo receber E enquanto 

assj não fizer o dito depozito lhe será denegado audiencia E aucão e remedio de 

direito nem para se escuzar de o fazer se poderá ualer de /fl. 105/ Prouisão 

Real e auendo a a Renunsia para della se não ualer nem ajudar saluo tudo 

comprir pello modo sobredito E esta clauzula de depozito escreuj eu tabaliam 

nesta escritura de pedimento delles partes que querem se cumpra na forma da 

lej sobre os depozitos pasada de que os aduertj e me refiro a ella E para todo 

elle mestre Pintor asj o comprir E custas despesas perdas E danos que se pella 

tal Rezão fizerem e receberem diserão que obrigão sua pesoa E todos seus bens 

moueis E de rais auidos E por auer E elles juis E mais officiais da dita 

Irmandade ao comprimento2 fica a sua obrigacão E outorgarão de responder 

pello aqui conteudo nesta Cidade perante os corregedores da Corte 

corregedores e juizes do ciuil della E onde e perante quem este instromento for 

prezentado E se requerer seu comprimento se obrigão de responder comprir e 

pagar para o que diserão Renunsião juizes de seu foro  E da terra, lugar onde ao 

tal tempo viuerem e todos os mais preuelegios e liberdades leis direitos 

ordenacoens e defensoens ferias gerais E espessiais e todo o mais remedio de 

direito que por sj e em seu fauor alegar possão de nada uzarão saluo todo 

comprirem pello modo sobredito, e em testemunho de uerdade asj o outorgarão 

elles partes E pedirão se fizesse este instromento nesta nota E que della se dem 

os treslados necessarios que aseitarão E eu tabaliam o açeito em nome de quem 

tocar auzente como pesoa publica estipulante E aseitante testemunhas que forão 

prezentes 

 

Não se Outorgou‖ 

  

                                                 
2 Ms. manchado.  
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DOCUMENTO n.º 17 

 

A Irmandade de Nossa Senhora de “Agoa de Lupe e de São Benedito”, de 

homens pretos, pede emprestados 100 mil reis a Pablo Esteves, “Cônsul da 

Nação Castelhana” e escrivão da mesma irmandade para poder continuar com 

as obras do retábulo da sua capela. 29 de Setembro de 1677 

 

―Obrigação os Irmãos de nossa Senhora de Agoa de Lupe e São Benedito a 

Paulo Esteues 

Saibão quantos este Instromento de obrigacão virem que no anno do nacimento 

de nosso Senhor Jesus Christo de mil seissentos setenta e sete Em vinte E noue 

dias do mes de Setembro na cidade de Lisboa junto a Igreja de Santa Catarina 

de Monte Sinaj nos apozentos Em que viue Paulo Esteues Consul da Nação 

Castelhana estando elle ahj prezente de huma parte e da outra estauão 

prezentes Pedro Nunes Agostinho Mendes e Manoel Maria1 Thezoureiro e 

procurador da Irmandade de nossa Senhora de Agoa de Lupe e São Benedito 

que he dos homens pretos sitta no conuento de São Francisco desta cidade E 

asem estauão mais prezentes os mordomos e deputados que este prezente anno 

seruem na dita meza e Irmandade da dita Senhora e São Benedito ao diante 

asenados. E logo por elles Juis thezoureiro procurador mordomos e deputados 

foj ditto a mjm tabalião perante as testemunhas ao diante nomeadas que sendo 

lhe necesarios a quantia de sem mil reis para acabarem o Retabollo que tem 

mandado fazer para a cappela da dita Senhora e de São Benedito sendo sabedor 

que elle Paulo Esteues que este prezente anno serue de escriuão da Irmandade 

tenha algum dinheiro para fazer Emprego Em bens de Rais que lhe Rende se lhe 

pedirão quizesse emprestar a dita Irmandade os ditos sem mil reis a Rezão de 

juro de seis e hum quarto por sento por tempo de hum anno e que no fim delle 

lho pagarão com mais os Reditos vensidos e juntamente lhe darião em causão 

dos ditos sem mil reis enquanto lho não pagauão per penhor delles quatro 

castesais grandes de pratta que são da ditta Irmandade da que elle Paulo 

Esteues por fazer boa obra a dita Jrmandade fora contente e com efeito Logo ahj 

perante mjm tabaliam e ditas testemunhas elle Paulo Esteues deu E emtregou a 

elles Juis thesoureiro procurador e mais irmãos da dita Irmandade a dita 

quantia de sem mil reis que o thesoureiro da dita Irmandade contou e Recebeo 

E achou certa a dita quantia de sem mil reis sem falta alguma que nella ouuese 

E de tantos (sic) diserão que Em seus nomes e dos mais irmãos prezentes e 

futuros da dita sua Irmandade se constitujão deuedores E obrigados a elle 

Paulo Esteues e se obrigão de lhos pagar da feitura desta escritura a hum anno 

primeiro seguinte com mais os Reditos que deuerem a dita Rezão de juro de 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
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seis e hum quarto por sento sem duuida demanda ou embargos alguns de 

nenhum genoro que sejão porque vindo com elles quer e he contente lhe não 

sejão Recebidos nem posão ser ouuidos nem admetidos em juizo algum de 

aução apelação agrauo ou execucão nem menos em auto apartado athe primeiro 

e com efeito depositarem Em mão e poder delle Paulo Esteues ou na de seus 

Erdeiros e poder todos os ditos sem mil reis em dinheiro de contado junto em 

hum so pagamento que poderão Receber e lhe serão entregues como couza sua 

propria sem ser necesario a dar fiança nem fazer outra alguma obrigação 

porque desde logo para ese cazo e sempre em seus nomes e dos mais irmãos 

seus sucesores, os habonão e hão per abonado /fl. 40/ para todo poderem 

Receber E enquanto com efeito não fizerem o dito depozito lhe sera denegada 

toda audiencia aução e Remedio de direito para se escusarem de fazer não 

auerão prouisão Real e sendo concedida per qualquer respeito que seja desde 

logo a Renuncião E não usarão della posto que deste Instromento e suas 

clausullas nella se fasa expresa e declarada mensão e esta clausulla depositaria 

Escreuj de consentimento delles partes que querem se cumpra E guarde haja 

lugar na forma da Lej de que os aduertj e me refiro a ella E que auendo elles 

irmãos prezentes e seus futuros sucesores de serem citados ou Requeridos  para 

o comprimento desta Escritura são contentes que em seus nomes seja o 

destribuidor dos tabalioens de nottas desta cidade que hora E ao diante for ao 

qual fazem e constituem seu procurador lhe dão poder quanto em direito se 

requer e para estar em juizo e fora delle Comfesar a diuida asenar termo de 

Confisão ouuir Sentenca ser Requerido por ella nomear bens a penhora e para a 

venda e Rematacão e Remisão delles e mais deligencias se requeirão querem se 

faca na pesoa do ditto destribuidor seu procurador sem a poderem Reuogar 

nem esta clausulla E a sentenca contra elles auida pella ditta citação não 

alegarem  os tais embargos e pasarem em couza julgada como defenitiua da 

major alsada per juis competente per elles pedida e consentida de que não ha 

apelação nem agrauo e que darão e pagarão de custas pesoais a pesoa que 

andar na demanda de cobranca per parte delle Paulo Esteues a duzentos reis 

per dia que os vensem do da primeira citação em diante athe Real emtrega sem 

alegarem que he mais do que a ordenação comcede E para elles irmãos todo 

asim  comprirem e guardarem com toda a perda e dano que fizerem e 

Receberem diserão que obrigão como Em efeito obrigarão todos os seus bens e 

Rendas da ditta sua irmandade prezentes e futuros E o melhor parado delles 

que Responderão pello aqui contheudo nesta cidade perante as justicas della a 

quem se apresentar este Instromento para o que Renuncião juis de seu foro E 

domecilio E o mais que em seu fauor alegar posão E por elles Paulo Esteues foj 

ditto a mjm tabaliam E as dittas testemunhas que elle aseita esta Escritura e fica 

Emtregue dos quatro castisais grandes de prata da dita Jrmandade em penhor 
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dos sem mil reis que empresta para se acabar o Retabolo da cappela da 

Jrmandade e se obriga a os Emtregar os ditos quatro castesais todas as vezes 

que lhe forem  Emtregues pellos jrmãso da meza da ditta Irmandade os dittos 

sem mil reis que hora lhe empresta sem a iso por duuida alguma debaixo das 

clausullas desta Escritura e da obrigação de seus bens que para comprir obrigou 

E em testemunho de verdade asim outorgarão elles partes e pedirão se fisese 

este Instromento nesta notta e que della se dem os treslados necesarios que 

aseitarão E eu tabalião por quem tocar auzente como pesoa publica estepulante 

E aseitante e declarou elle  Paulo Esteues que os sem mil reis Referidos os 

empresta a Rezão de juro de seis e hum quarto por sento. E da mais des mil reis 

de Esmolla para ajuda de fazer o Retabolo os quais juntamente com os dittos 

sem mil reis Recebeo Mathias Rodrigues de Carualho mestre Emtalhador 

morador nesta cidade na Rua Formoza, dos quais /fl. 40 v.º/ deu quitacam no 

Escrito que fes da ditta obra que por tudo são sento e des mil reis sem mil reis 

que elle Paulo Esteues da a Rezão de juro e os des mil reis da de esmolla como 

dito he para ajuda da ditta obra. E que os quatro castesais Referidos estão 

avaliados pello contraste2 delle melhor constara que se tresladara ao diante; E 

asim outorgarão sendo testemunhas prezentes Manoel Gomes Matozo 

Requerente de cauza morador nesta cidade na Rua das Salgadeiras E Marcos da 

Cruz pintor morador nesta cidade ao Valle das Chagas E eu tabaliam conheso a 

elles partes são os proprios aqui contheudos que por elles irmãos os mais delles 

não saberem escreuer asinou a seu Rogo Mathias Rodrigues de Carualho na 

notta com elle juis thezoureiro e procurador e elle Paulo Esteues E os mais 

irmãos deu sinais que custumão fazer com as testemunhas Manoel dos Reis da 

Silua tabaliam o Escreui=  E o treslado da certidão do contrato  de que fas 

mensão esta escritura he a seguinte= Certefico Eu Manoel da Costa constraste 

fiel desta cidade que hora siruo por Manoel Leitão outrosjm ouriues do ouro 

que Eu pesej quatro castisais de Altar sercados com todas as pesas que pesarão 

vinte e dous marcos tres onsas de prata a quatro mil E outo sentos reis o marco 

emporta o dinheiro sento e sette mil e quatrosentos reis. E por me ser pedida a 

prezente e por Lej Lisboa doze de Julho de Seisentos setenta e sette annos 

Manoel da Costa = E tresladada a comcertej com a propria que ficou em poder 

delle Paulo Esteues com os dittos Castisais testemunhas os dittos ditto tabaliam 

o Escreuj= Entrelinhej= Certidão= 

  

Pedro Antunes  Pablo Esteues   Marcos da Crus 

                ┼ 

Do thezoureiro Agostinho Mendes    Manoel Marin 

       De Gaspar de Sequeira deputado 
                                                 
2 Ms. entrelinhado: ―da certidão‖. 
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De João Afonso deputado 

De Manoel de Saa Mordomo    De Domingos dos Reis 

deputado 

A roguo dos sobre ditos que não sabem escreuer 

Manoel Gomes 3 

Mathias Roiz de 

Carualho‖ 

 

  

                                                 
3 Ms. uma palvra ilegível. 
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DOCUMENTO n.º 18 

 

A irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja de N.ª S.ª da Assunção 

contrata o mestre entalhador Felipe Ramalho para fazer o retábulo da capela-

mor. 25 de Janeiro de 1679 

 

― Obrigação Manoel Leitão de Andrade a Phelipe Ramalho 

Saibam quantos este Instromento de obrigação uirem que no anno do 

nasimento de nosso Senhor Jezus Christo de mil seiscentos setenta e noue em 

uinte e sinquo dias do mes de Janeiro na cidade de Lisboa dentro na caza do 

thesoureiro Real nos apozentos em que viue Manoel Leitam Andrade fidalgo da 

caza de sua Alteza e caualeiro professo da ordem de Christo estando elle ahi 

prezente como juis da confraria do Santissimo Sacramento da Igreja de Nossa 

Senhora d`Assunção1 termo desta cidade e tambem estaua prezente João Duarte 

Moreno /fl. 64 v.º/ procurador da dita confraria e morador no mesmo lugar, 

isto de huma parte E da outra Phelipe Ramalho Marsineiro e morador nesta 

cidade na Rua da Atalaya. Por elles partes foi dito a mim tabaliam perante as 

testemunhas ao diante nomeadas, que estão ajustados para elle Phelipe 

Ramalho fazer na cappella mor da dita Igreja hum retabolo e tribuna na forma 

do rescunho e traça que tem uisto e será asinado por todos elles partes, o qual 

retabolo, e tribuna fara elle Phelippe Ramalho com toda a prefeição, e de 

madeiras muito fortes, sam e sem defeito algum e tudo pora e asentara em seu 

lugar de maneira que todo o custo que fizer athe ser asentado não passe de 

duzentos mil reis pouco mais ou menos, E tanto que o dito retabolo e tribuna 

estiuer feito, e asentado em seu lugar na forma sobredita será aualiado por 

oficiais que por huma e outra parte se tomarão que bem o entendão e o que 

elles aualiarem se pagara logo a elle Phelipe Ramalho, fazendo ce abatimento 

do que tiuer recebido, e de des mil reis que elle Phelipe Ramalho, promete 

desde logo e dá de esmolla para ajuda do dito retabolo, e o custo que fizerem os 

officiais aualiadores será per conta delles partes tanto huma como outra, E que 

de todo o dinheiro que elle Phelipe Ramalho for recebendo pasara recibos seus 

em os quaes tambem asinara seu fiador, e feitos nesta forma ualerão como esta 

escriptura E para elle Phelipe Ramalho dar principio a dita obra logo ahi 

perante mim tabaliam e ditas testemunhas elle juis deu E entregou a quantia de 

setenta mil reis, em dinheiro de contado moedas de prata correntes neste Reino 

que elle contou recebeo e dise estauão certos sem falta alguma que nelles 

ouueçe dos quaes desde logo da quitacam a dita confraria e a todos seus bens e 

rendas, e que elle Phelipe Ramalho fara o dito retabolo e tribuna na forma que 

fica dito com toda a breuidade posiuel e asim como for obrando lhe hira elle juis 

                                                 
1 Ms. rasgado. 
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e procurador ou os que lhe sucederem dando o dinheiro que entenderem ser 

necessario de que pasara os ditos recibos, como fica declarado, e tanto que tudo 

estiuer feito, asentado em seu lugar, e aualiado, se lhe pagara logo com effeito o 

que asim constar da dita aualiação abatendo se os ditos setenta mil reis que já 

recebeo, e o mais que ouuer recebido, e ditos des mil reis que da de esmolla. E 

nesta forma diserão elles partes que em seus nomes e da dita confraria estam 

ajustados sobre o declarado nesta escriptura, e por elle se obrigám pagar logo 

com effeito, o que hum e outro deuer, ou a quem sua aução tiuer, sem duuida 

alguma, e pondo a ou uindo com embargos de qualquer qualidade que sejão 

sam contentes que nada lhes seja recebido, nem serão ouuidos em nenhuma 

Instancia sem primeiro depozitarem em mão e poder hum do outro ou na de 

seu procurador e herdeiros tudo o que deuerem em rezam da obra do dito 

retabolo e dinheiro que para elle, elle Phelipe Ramalho tem recebido e receber 

daqui em diante cujo depozito farão no mesmo dinheiro de contado em hum so 

pagamento que poderão receber como couza sua propria contra o que não 

haueram prouizão Real e sendo que se lhes conceda desde logo a renuncião, e 

esta nota escreui de pedimento delles partes que querem se cumpra e guarde na 

forma da lej sobre ella pasada de que os aduerti e a ella me refiro. E declara elle 

Phelipe Ramalho que se obriga a dar o dito retabolo e tribuna de todo acabado, 

e asentado em seu lugar athe uespora de Natal proximo que ha de uir no fim 

deste prezente anno para o que se lhe hira dando o dinheiro que elle juis e 

procurador entenderem lhe he necessario para contenuação da dita obra e não a 

dando acabada e asentada em seu lugar dentro no dito tempo, podera elle juis e 

procurador ou quem lhe suceder então por lhe a dita obra, e obriga llo a que 

reponha e pague logo todo o dinheiro que tem recebido, e receber pelo tempo 

adiante. E que sendo necessario auer elle Phelipe Ramalho ser çitado ou 

requerido para pagamento de tudo o que deuer e ouuer recebido consta desta 

escriptura, e constar seus recibos he contente que não estando nesta cidade ou 

seu termo o posa ser em seu nome o Distribuidor dos tabeliães de notas della 

que nese tempo seruir ao qual faz e constetue seu procurador ireuogauel e lhe 

dá poder para estar em juizo e fora delle confessar diuida fazer asinar termo de 

confissão ouuir sentenca ser requerido por ella e sua liquidação nomear bens a 

penhora uenda rematação e remição delles e para todas as mais diligencias que 

judicial ou extrajudicialmente requeirão e com elle2 quer se fação3 do dito seu 

procurador sem o poder reuogar nem esta4 /fl. 65/ E de custas pesoaes pagarão 

auendo demanda, a pesoa que nella andar por parte do uencedor, e de quem 

sua aução tiuer a duzentos reis por cada hum dia que a tal pesoa ouuer e lhes 

                                                 
2 Ms. rasgado. 
3 Ms. tinta trespassada. 
4 Ms. uma palavra ilegível. 
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serem contados da primeira citação athe final semtenca e pagamento de tudo 

nella declarado sem poderem alegar que he mais do que a ordenação concede. E 

que para major segurança de tudo o que elle Phelipe Ramalho5 obrigado 

oferesia por seu fiador e principal pagador a Manoel do Coutto mestre Pedreiro 

morador na dita Rua da Atalaya, pelo qual que prezente estaua foi outro sim 

dito perante mim tabaliam e ditas testemunhas que elle de sua liure uontade 

ficaua como em effeito ficou por fiador e principal pagador delle Phelipe 

Ramalho e se obriga a que elle de efeito e acabado o dito retabolo e tribuna e 

tudo asentado em seu lugar dentro do dito tempo referido e na forma que se 

declara nesta escriptura e sendo que asim não o faça por elle aos irmãos da dita 

confraria asim os ditos setenta mil reis como o mais dinheiro que constar pelos 

ditos recibos auer recebido como fica declarado E isto de sua caza bens e 

fazenda como diuida e obrigação sua propria que desde logo toma e remoue 

sobre sj e de que se constetue deuedor e obrigado sam se auer respeito aos bens 

e fazendas delle Phelipe Ramalho se não aos delle seu fiador per que como tal e 

principal pagador, tudo por elle pagara debaixo das clausullas desta escriptura, 

a que se somete e sogeita e com elle fiador auerão todas lugar, como se foram 

de nouo repetidas expreças e declaradas e outro sim se somete as leis dos 

fiadores principais pagadores e fieis depozitarios de juizo e para tudo elles 

partes e fiador asim comprir e guardar com as custas diserão que obrigão como 

em effeito logo obrigaram todos seus bens e rendas e da dita confraria auidos e 

per auer e o milhor parado delles, quaerquer que sejão, e onde estiuerem e 

forem achados que todos desde logo cada hum aqui ha per obrigados E 

espisialmente hiputecados a segurança desta escriptura pella qual e seu 

comprimento responderão nesta cidade perante os corregedores da corte 

corregedores e juizes do ciuil della e onde e perante quem este Instromento se 

prezentar e requerer seu comprimento para o que renunçião juizes de seu foro e 

todos seus priuilegios  prezentes e futuros ferias gerais, espiciais e tudo o mais 

que em seu fauor alegar posão. E em testemunho da uerdade asim outorgarão e 

pedirão e aceitaram E eu tabaliam por quem tocar auzente como pesoa publica 

estepullante e aceitante E esta se outorgou em tres dias do mes de Feuereiro do 

dito anno, e não esteue prezente o dito João Duarte Moreno mas elle Manoel 

Leitam Andrade se obriga asinar por termo ao diante e foram testemunhas 

prezentes Manoel da Costa Pedreiro e morador na Rua de Pauia a Nossa 

Senhora de Jezus, Manoel Rodrigues tambem pedreiro e morador na Rua da 

Roza das Partilhas que ambos diseram ser elle mestre seu fiador os proprios E 

eu tabaliam conheço a elle Manoel Leitão de Andrade e todos asinarão na nota 

com as testemunhas Domingos da Silua Tabaliam o escreui= 

 
                                                 
5 Ms. tinta trespassada. 
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Manoel Leitão Andrade  Phelippe Ramalho de Manoel da Costa 

         ┼ 

 

    Manoel do Coutto  Manoel Rodrigues‖ 
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DOCUMENTO n.º 19 

 

Contrato de douramento do altar de N.ª S.ª do Desamparo da igreja de São 

Francisco de Xabregas, celebrado entre a irmandade homónima e os mestres 

pintores António Rodrigues e José de Matos. 5 de Junho de 1679 

 

― Obrigacão a Irmandade do Dezamparo a Antonio Rodrigues 

Saibam quantos este instromento de obrigacão uirem que no anno do 

nacimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e seiscentos settenta e noue em 

sinco dias do mes de Junho na cidade de Lisboa no paco dos Tabalians 

pareceram prezentes partes a saber de huma Domingos Carualho Prezidente 

nelle e morador na dita na Adiça Procurador da meza da irmandade de nossa 

Senhora do dezamparo cituada na igreja do comuento de Sam Francisco de 

Xabregas lemite desta cidade em seu nome e da juisa a condeca de Penaguião 

Dona Luiza Maria de Faro e viuua e mais officiais que o prezente anno nella 

seruem por bem da procuracam que elle prezentou por elles asinada que Dou 

fee ser uerdade e della milhor se uera que se tresladara ao diante e da outra 

Antonio Rodrigues morador nesta cidade a Sam Christovão e Jozeph de Matos 

nella morador ao Boj Fermozo ambos pintores De tempera por elles partes em 

seus nomes e nos que representa foi dito a mj tabaliam perante as testemunhas 

ao diante nomeadas que estam contratados em elles Antonio Rodrigues e 

Jozeph de Matos hauerem de dourar a tribuna da capela da dita Senhora do 

Dezamparo que tem arematado1 em preco de duzentos e des mil reis cuia obra 

se obrigão comecar neste presente mes de Junho e da lla de todo perffeita e 

acabada por todo o mes de Nouembro deste mesmo anno debayxo das 

clauzulas condicoens e obrigacoens seguintes que elles mestres Dourarão a 

tribuna da capela do milhor ouro que for posiuel com obrigacam de2 e 

estofarem maninos e sarafins e pasaros tudo de cada cor que pedir e milhor for 

e brilhar e assim maes Daram as portas da dita tribuna hum vernis e que /fl. 75 

v.º/ as armas que estam por cima da dita capela as rasparão e porão as da dita 

Irmandade e serão as tintas as mais finas que ouuer; e o ouro o maes subido e 

corado, e a dita obra asim de dourado como de tintas fiquara de tudo perfeita e 

aprouada sem falta nem deffeito e sendo cazo que despois de feita a dita obra se 

achar nella alguma Imperfeicão grande como faltas em se nam Dourar em 

partes ou outra percisa neste cazo os offeciaes da dita meza a mandaram raspar 

e fazer de nouo por quem lhes parecer e o que nisso majs gastarem se obrigão 

elles mestres a repo lo e paga lo sem duuida alguma e achando sse despois da 

obra feita algumas falhas asim do ouro como das tintas que nam cheguem a 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
2 Ms. três palavras ilegíveis. 
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grande inperfeicam  elles mestres as perfarão e emmendarão a sua custa e por 

toda a dita obra sendo feita e perffeita como se reffere se obrigua elle Domingos 

de Carualho e aos ditos seus constituintes juis e offeciais existentes na dita meza 

e aos maes que nella lhe sucederem a que seram pagos a elles mestres todos os 

ditos duzentos e des mil reis em que foi arematada por conta dos quaes 

conheceram e comffesaram elles mestres hauer ja recebido do dinheiro da dita 

irmandade sessenta e sinco mil reis em dinheiro De contado de que lhe dam 

quitacão e aos officiais da dita meza e irmandade com que Daram principio a 

dita obra e asim como elles mestres a forem contenuando os ditos offeciais lhe 

hirão fazendo os maes pagamentos de que Receberam quitacoens delles mestres 

que valleram como partes desta escritura De maneira que no fim da dita obra 

seiam pagos e emtregues dos ditos Duzentos e des mil reis e sendo que elles 

mestres nam conthenuem com a dita obra por culpa ou falta sua pagaram aos 

ditos offeciais a perda que a elles resultar e nam serão ouuidos em juizo nem 

fora delle com aucão alguma em nenhuma Instancia sem primeiro Depositarem 

em poder do thezoureiro ou procurador da dita irmandade asim os ditos 

sessenta e sinco mil reis que tem recebido por conta da dita obra e o que maes 

receberem e de que os ditos officiais nam esteião satisffeitos pello vallor da dita 

obra em dinheiro De contado em hum so pagamento que recebera3 sem fianca  

para o que o ham por abonado e contra o tal Depozito nam haueram prouisam 

Real e a mesma clauzulla Depositaria auera Lugar com os officiais da dita 

irmandade a fauor delles mestres no cazo em que acabada a dita obra como 

comuem e não seião pagos inteiramente dos ditos Duzentos e des mil reis do 

preco della ajudando sse estas partes Reciprocamente desta clauzula E eu 

tabaliam o escreuj de seu pedimento comsentimento e nella querem se cumpra 

na forma da Lej de que a aduertj e me refiro a ella e nesta forma estam elles 

partes contratados e se obriga cada hum pella sua comprir e guardar esta 

escritura e que não hirão comtra ella em parte nem em todo em juizo nem fora 

delle Reuogar nem Reclamar por nenhuma via que seia a cuio comprimento e 

pagamento com maes as custas e despesas perdas e danos que do comtrario 

Resultarem disseram que obrigam como obrigarão elles mestres seus bens 

auidos e por auer e elle Domingos Carualho em seu nome e de seus 

constituintes os bens e Rendas da dita Irmandade prezentes e futuros e que 

Responderam pello aqui contheudo nesta cidade perante as justicas a que 

pertencer este instromento for presentado para o que Renuncião juizes de seu 

foro e domicilio preuilegios prezentes e futuros Liberdades Leis direitos 

ordenacoens e diffensois ferias gerais speciais que em seu fauor allegar possam 

e em testemunho de verdade asim o outorgarão e pediram se fizessa este 

instromento nesta nota e que della se dem os treslados necessarios que 
                                                 
3 Ms. riscado: ―como cousa sua propria‖. 
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aseitaram /fl. 76/ E eu tabaliam por quem tocar auzente sendo testemunhas 

prezentes Antonio Trauacos da Fonseca e Joam Gomes Rezidentes no dito Paco 

E eu tabaliam conheco a elles partes são os proprios aqui comteudos que na 

nota asinarão com as testemunhas Domingos Rodrigues tabaliam o escreuj 

 

Domingos de Carualho Joseph de Mattos  Antonio Rodrigues 

    Antonio Trauasos da Fonseca João Gomes‖   
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DOCUMENTO n.º 20 

 

A irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja de S. Julião do Tojal, termo 

de Lisboa, contrata-se com Felipe Ramalho e seu genro Manuel Mateus, 

mestres entalhadores, para executarem um retábulo para a capela- mor da 

igreja. 12 de Março de 1680 

 

―Obrigacão Phelipe Ramalho e outro a meza do Santissimo Sacramento do Tojal 

Saibão quantos este Instromento de obrigacão virem que no anno do 

nascimento de Nosso Senhor Jezu Christo de mil e Seiscentos E outenta em 

doze dias do mes de Março na cidade de Lisboa as Fangas da Farinha nas cazas 

de morada de mim tabalião pareceram prezentes partes a saber da huma 

Sebastião da Fonsequa morador no lugar do Tojal termo desta cidade 

procurador da meza e Irmandade do Santissimo Sacramento cituada na Jgreia 

do dito lugar do Tojal em seu nome e do juis sindico e thezoureiro e mais 

ofesiais della que ao prezente anno seruem isto de huma parte e da outra 

estauão outro sj prezentes Phelipe Ramalho E Manoel Matheus seu genro 

Mestres emtalhadores moradores nesta cidade na Rua da Condeca. Por elles 

partes foj dito a mjm tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que 

estão comtratados em elles Mestres fazerem huma tribuna para a capella mor 

da dita Igreia do Tojal com seu retabolo charola e trono de bordo aberto de 

talha comforme o Rescunho que elles Mestres tem bem visto E asenados por 

elles e pello escriuão da dita meza e Jrmandade Manoel1 de Souza como 

tambem para fazerem por sua conta o Emgradamento para o emcosto do 

retabollo de castanho ho assoalhado para asentar a charolla tudo forte e de bom 

material pondo elles Mestres a sua custa a madeyra pregos ofesiais e tudo o 

mais que  necesario for a perfeicão da dita obra E a caza da charolla ha de ser 

feita de Almofadas lizas E tem mais a fazerem elles Mestres seiz tochejros de 

Pao de comprimento de trez palmos e mejo cada huma laurada na forma que se 

conthem no dito Rescunho a qual obra se obrigão elles Mestres por esta 

escretura ambos juntos e cada hum por sj a faze lla asim a trebuna para a dita 

capella mor retabolo charola cuja caza a de ser feita de Almofadas lizas e o 

trono he de bordo aberto de talha comforme o dito Rescunho não se afastando 

delle em couza alguma saluo a major perfeicão E aprouada pellos ofesiais da 

dita meza cuja obra comesarão logo a fazer e della não leuantarão mão E a 

darão de todo acabada  E asentada na capella mor da dita Igreia para uzarem 

da dita tribuna e tochejros pellas emdoencas do anno proximo que vem de mil e 

seiscentos Houtenta hum fazendo todos os gastos da dita obra por conta delles 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
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Mestres athe estar muj bem asentada e por toda a dita obra asim de tribuna 

como de tochejros na forma do dito Rescunho se obriga elle Sebastião da 

Fonseca procurador E os mais ofesiais da dita meza e Irmandade a que darão e 

pagarão a elles Mestres a quantia de sento e sencoenta mil reis em que estão 

ajustados por conta dos quais logo ahj perante mjm tabaliam E testemunhas elle 

prouedor da dita Irmandade deu E emtregou a elles Mestres sencoenta mil reis 

em dinheiro de contado que ambos contarão cada hum recebeo a parte que lhe 

toca para o apresto dos materiais de que dão quitacam a elle procurador E aos 

mais ofesiais da dita Jrmandade E os sem mil reis restantes se obriga a que 

serão pagos a elles Mestres a saber sesenta mil reis em sette meses a respeito de 

des mil /fl. 76 v.º/ reis cada hum comesados de Setembro proximo que vem E 

acabados em Marco do dito anno de seiscentos houtenta e hum sucesiuamente 

sem interplacão de hum para outro mez comtando porem que elles Mestres 

contenuam efectiuamente com a dita obra, e os trinta mil reis restantes a 

complemento dos ditos sento e secenta mil reis do preso de toda ella pagarão a 

elles Mestres depois de toda ella acabada posta E asentada na dita capella mor 

fazendo os carretos e fretes e tudo o mais per conta delles Mestres com 

declaracão que não a dando acabada E asentada a dita obra athe o dito tempo 

das Emdoencas do dito anno prosimo que vem em que os ditos ofesiais posão 

uzar da dita tribuna e tochejros perderão des mil reis do dito preso e faltando 

da hj em diante por cada mes que se seguir perderão des mil reis o que se 

contendera nelles faltando os ditos ofesiais com os ditos pagamentos e 

comforme ao dito Rescunho se obrigão elles Mestres fazer e continuar acabar e 

asentar a dita obra a sua custa no tempo referido e não o fazendo asim os ditos 

ofesiais a mandarão acabar E asentar por quem lhes parecer a custa delles 

Mestres não sendo por doença de ambos ou legitimo empedimento sem duuida 

alguma demandos ou embargos per que vindo com elles de qualquer qualidade 

aucão ou pertencão que seja são contentes elles Mestres lhe não sejam recebidos 

nem poderão ser ouuidos nem admetidos em juizo nem fora delle com aucão 

alguma em nenhuma jnstancia nem no cazo de apelacão agrauo ou execucão 

nem em Auto apartado sem primeiramente depositarem  em poder do 

procurador ou thezoureiro da dita jrmandade os sento sincoenta mil reis que 

hora recebe como todo mais dinheiro que por conta da dita obra receberem, e 

de que ella no estado em que estiuer menoz emprestar em dinheiro de contado 

em hum so pagamento que resebera como couza pertencente a dita meza E 

Jrmandade sem fiança para o que elles Mestres hão per abonado E emquanto e 

com efeito não fizerem o dito deposito lhe sera denegada toda audiencia aucão 

e remedio de direito e para se escuzarem de o fazer não auerão prouisão Real e 

sendo lhe concedida per qualquer respeito que seja desde logo a renuncião para 

senão valerem della posto que deste Instromento e clauzullas delle fasa expresa 
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mensão E esta clauzulla depositaria a escreui eu tabaliam nesta escritura de 

pedimento e consentimento delles partes e nella querem se cumpra e guarde na 

forma da lej de que os aduerti e me refiro a ella. E a mesma clauzulla se somete 

elle procurador E os mais ofesiais da dita Irmandade para no cazo em que elles 

Mestres tenhão perfeita E asentada a ditta /fl. 77/ obra e lhe não sejão pagos do 

preso de toda ella e constar das quitacões que elles andem ir dando das ditas 

sette mesadas a respeito de dez mil reis cada huma que valerão como parte 

desta escretura auendo lugar a fazer de huns E outros a parte de perito e que 

despois de acabada asentada a dita obra auendo nella alguma imperfeição em 

parte ou em todo elles Mestres a emmendarão a sua custa porquanto se andem 

comformar em tudo com o dito Rescunho asim da tribuna como dos tochejros e 

nesta forma estão elles partes contratados e prometem cada hum pella sua 

comprir E guardar esta escretura asim da maneira que nella se conthem e que 

não irão comtra ella em parte nem em todo em juizo nem fora delle Reuogar 

nem Reclamar por nenhuma via que seja a cujo comprimento e pagamento com 

mais toda a perda e dano custas e despezas que pella tal rezão fizerem e 

Receberem deserão que obrigão como com efeito obrigarão a saber elles Mestres 

de seus bens auidos e por auer E elle procurador os bens e Rendas da dita 

jrmandade prezentes e futuros. E estando outro sim prezente Manoel João 

tambem Mestre emtalhador morador nas ditas Fangas da Farinha dise perante 

mjm tabaliam e as ditas testemunhas que de sua boa e liure vontade se oferese 

per fiador e prencepal pagador delles Mestres E de qualquer delles se obriga a 

pagar por elles aos ofesiais da dita jrmandade tudo o que elles Mestres lhes 

forem obrigados em rezão desta escretura em dinheiro de contado de sua caza 

bens e fazenda como deuida E obrigação sua propria que desde logo toma e 

remoue sobre sj e de que se constetue deuedor e obrigado debaixo de todas as 

clauzullas condicõis E obrigacões desta escritura a que se somete e sogeita E as 

leis dos fiadores prencepais pagadores e fieis depesitarios de cujo comprimento 

e pagamento obriga todos seus bens auidos e per auer E o melhor parado delles 

E outorgarão elles partes e fiador que Responderão pello aqui contheudo nesta 

cidade perante os corregedores da corte corregedores e juizes do ciuel della E 

onde e perante quem mais comprir E este instromento for prezentado por que 

Renuncião juizes de seu foro e domecilio da Terra e lugar donde estiuerem e 

morarem e todos os mais seus priuelegios prezentes e futuros Liberdades Leis 

direjtos ordenasões e defensois ferias gerais E especiais que em seu fauor alegar 

possão. E em testemunho de verdade asim outorgarão e pedirão se ficese este 

instromento que nesta notta e que della se dem os treslados necessarios que 

aseitarão E eu tabalião por quem tocar auzente como pesoa publica estepulante 

E aseitante E declarão elles partes que sucedendo que elles Mestres não acabem 

a dita obra por qualquer cauza que seja sera obrigado elle Manoel João seu 
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fiador de a acabar e asenta lla na mesma forma em que elles por esta escritura 

ficam obrigados sem por ese Respeito lhe darem mais couza alguma do que os 

ditos sento /fl. 77 v.º/ e senconta mil reis referidos e sem que a dita jrmandade 

desembolse couza alguma e debaixo das clauzullas desta mesma escritura E 

asim outorgarão sendo testemunhas prezentes João Vaz Rebello morador na 

freguesia do Tojal e Pedro Machado tambem la morador que deserão serem 

elles partes os proprios aqui contheudos e per elle Sebastião da Fonseca dise 

não sabia escreuer asenou a seu Rogo Joseph de Penna na notta com as 

testemunhas Manoel dos Reis da Silua tabalião o escreuj=  

┼     Phellippe Ramalhy 

De Sebastião da Fonseca 

João Vaz Rebello  Manoel Matheus Manoel João 

     ┼ 

     De Pedro Machado testemunha 

     A Rogo do Procurador 

     Jozeph de Pena‖ 
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DOCUMENTO n.º 21 

 

As religiosas do convento de N.ª S.ª da Esperança, de Beja, contratam-se com 

Manuel João da Fonseca para este executar a obra de talha da capela-mor do 

dito convento. 17 de Março de 1681 

 

―Obrigação Manoel João da Fonseca ao Conuento de Nossa Senhora da 

Esperanca de Beja 

Saibão quantos este Instromento de obrigação virem que no anno do nacimento 

de nosso Senhor Jesus Christo de mil seiscentos E outenta hum em desasete dias 

do mes de Março na cidade de Lisboa na Rua da Cutelaria nas cazas de morada 

de Antonio de Vargas da Silua escriuão da correjcão do siuel da cidade estando 

elle ahj prezente em nome e como procurador da Madre Prioreza e mais 

Relegiozas do comuento de nossa Senhora da Esperança da cidade de Beja em 

vertude de hum asenado de petição feita pella escrivã do comuento e per todas 

asenada que elle Antonio de Vargas da Silua afirmou ser uerdade e della 

melhor se uera que se tresladara ao diante da huma parte e da outra estaua 

outro sim prezente Manoel João da Fonseca mestre do oficio de Emtalhador e 

morador nesta cidade as Fangas da Farinha, por elles partes foy dito a mjm 

tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que estão comtratadas as 

ditas Relegiosas suas Constituintes com elle Mestre auer de fazer a obra da 

tribuna da capella mor da Igreja deste seu conuento da Esperança na 

comformidade dos Rescunhos que para isso tem elle Mestre tirado risco 

debaixo do presso clauzullas E obrigasão seguintes da dita tribuna sera de 

bordo emtalhado com suas culunas torcidas com folhas de parra comforme o 

seu rescunho com aquella perfeição que elle mostra E a obra requere feita a 

frontaria pello mesmo rescunho com tres nichos ao pee para acomodar as 

Imagens tambem emtalhados e com a mesma perfeição e sua banqueta de talha 

para o Altar E será o trono por outro Rescunho que elle Mestre fes de nouo com 

seu frontal de talha e charolla feita no mesmo trono onde a de ficar o sacrario 

nas mãos de dous Anjos, E per sima da charolla huma pianha para se dispor o 

Santisimo com sua coroa que seruira de Docel E outros dous Anjos que a 

sustentem E outros dous Anjos mais que andem ficar acompanhando o pee da 

costodia que per todo serão seis cada hum da sua parte todo com a perfeição a 

trasa de hum E outro Rescunho que elles partes tem bem visto E asenado que a 

caza de dentro da tribuna sera de Almofadas emtalhadas com sua escada para 

subir hum padre a expor o Santissimo na peanha  e toda  a dita obra se obriga 

elle Mestre fazer, e da lla de todo acabada E asentada em a perfeição deuida e 

forma dos rescunhos de oje a outo mezes primeiro seguintes nos quais finda 

ella  a pora elle Mestre a sua custa a borda da agoa da praja desta cidade e daj 
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para o dito comuento fara por conta e custo da prioreza e Relegiozas delle 

aonde elle Mestre se obriga a hir asenta lla coleca la na dita capella mor com os 

ofeciais para isso necesarios e não ficando a obra com a perfeição deuida a 

comformidade dos ditos Rescunhos sera elle Mestre obrigado a desfazer ou 

emmendar a dita obra e repo lla com a perfeição necesaria não se afastando da 

trasa dos ditos Rescunhos em couza alguma saluo major perfeição de maneira 

que fique a contento satisfação das ditas Relegiozas E por toda a dita obra as 

obriga elle Antonio de Vargas da Silua como tal seu procurador a que pagarão a 

elle Mestre a quantia de quatrosentos e des mil reis sendo perfeita E asentada 

per conta dos quais comfessou elle Mestre hauer Recebido da dita prioreza a 

quantia de sento e des mil reis per duas partidas de dinheiro huma de sincoenta 

mil reis E outra de sesenta mil reis de que pasou dous Recibos a ditta /fl. 24 v.º/ 

Prioreza que ficarão em seu poder e dos ditos sento e des mil reis que são os 

mesmos que conthem os ditos dous recibos lhe da quitacam E os trezentos mil 

reis restantes pagarão a elle Mestre a saber sem mil reis per Pascoa de flores 

prosema que vem no mes de Abril seguinte E outros sem mil reis quando ouuer 

de ir asentar a dita obra E os outros sem mil reis ultemos despois della asentada 

no dito tempo de outo mezes e per cada dia que elle pasar pagara elle Mestre a 

quatrosentos reis por dia ao dito comuento que os vensera por todo o tempo 

que elle Mestre não acabar de asentar a dita obra por todos os ditos outo mezes 

E os mesmos quatrosentos reis per dia vensera elle Mestre não sendo pago dos 

Ultemos sem mil reis despois de asentada a obra da qual elle Mestre não abrira 

mão de maneira que no tempo referido fique perfeita E asentada E os ditos 

trezentos mil reis pagarão as ditas Relegiozas a elle Mestre nos tres pagamentos 

de sem mil reis cada hum e tempos Referidos sem duuida alguma e por dia que 

rogue a demanda não serão ouuidos em nenhuma Instancia sem primeiro 

depozitarem em poder delle Mestre ou na mão dos seus procuradores tudo o 

que lhe  forem deuendo de resto da dita obra e comnstar de seus Recibos em 

dinheiro de contado em hum so pagamento que Recebera como couza sua sem 

fiança. E esta mesma clauzulla se somete e sogeita elle Mestre para na falta de 

comprimento desta escritura em parte ou em todo depozitar em poder do 

procurador do dito conuento o que tiuer recebido per conta da dita obra no 

mesmo dinheiro de contado e hum so pagamento sendo receproca a fauor 

delles partes E a seu pedimento e consentimento escreuj eu tabalião esta 

clauzulla depozitaria nesta escretura que querem se cumpra na forma da lej 

sobre os depozitos pasada de que os aduertj e me refiro a ella  E nesta forma 

estão elles partes contratados e se obrigão cada hum pella sua parte comprir e 

guardar esta escretura e que não hirão contra ella em parte nem em todo em 

juizo nem fora delle Reuogar nem Reclamar por nenhuma vja que seja e 

fazendo o não sera de efeito a cujo comprimento e pagamento com as custas 
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perdas e danos que do contrario Rasultarem deserão que obrigão a saber elle 

Mestre sua pesoa e bens auidos E por auer E o melhor parado delles E elle 

Antonio de Vargas da Silua os bens e rendas do dito conuento Estando outro 

sim prezente Jeronimo Nunes carpentejro morador nesta cidade na Rua das 

Mudas dise perante mj tabalião e ditas testemunhas que de sua boa e liure 

vontade sem constrangementos de pesoa alguma se oferese per fiador e 

prencepal pagador delle Mestre Manoel João da Fonseca e se obriga pagar per 

elle a dita prioreza e mais Relegiozas tudo que elle for deuedor em Rezão desta 

escritura em dinheiro de contado de sua caza bens e fazenda como diuida E 

obrigação sua propria que desde logo toma e Remoue sobre sj e de que se 

constiue deuedor E obrigado debaixo de todas as clauzullas condesoens desta 

escritura a que se somete e sogeita E as lejs dos fiadores e prencepais pagadores 

e fieis depozitarios de juizo a cujo comprimento e pagamento obriga seus bens 

auidos E per auer /fl. 25/ E outorgarão elles partes e fiador que responderão 

pello aqui contheudo nesta cidade perante os corregedores da corte 

corregedores e juis do siuel della onde e perante quem mais comprir E este 

Instromento for prezentado pello que Renuuncião juizes de seu foro e domecilio 

priuilegios liberdades Leis direitos ordenações defensoins ferias gerais E 

especiais que em seu fauor alegar possão E em testemunho de verdade asim 

outorgarão e pedirão se fizesse este Instromento nesta nota que della se dem os 

treslados necesarios que aseitarão E eu tabalião por quem tocar auzente como 

pesoa publica estipulante E aseitante. Manoel de Almada criado delle Antonio 

Vargas da Silua E Rodrigo da Silua criado delle Mestre E eu tabalião conheso a 

elles partes são os proprios aqui contheudos que na nota asenarão com as 

testemunhas Manoel dos Reis da Silua tabalião o escreuj= 

 

Manoel Vargas da Silua    Manoel João da Fonseca 

Jeronimo Nunes Gomes    Manoel d`Almejda  

       Rodrigo da Silua‖ 
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DOCUMENTO n.º 22 

 

A irmandade de N.ª S.ª do Bom Despacho da igreja do Colégio de Santo 

Antão-o-Velho, da ordem de Santo Agostinho, contrata Francisco Marques a 

fim de lhes fazer um retábulo para a sua capela. 2 de Outubro de 1681 

 

― Obrigacão Francisco Marques aos jrmãos de Nossa Senhora do Bom Despacho 

 

Saibão quantos este instormento de obrigacão uirem que no anno do 

nascimento de Nosso Senhor Jezu Cristo de mil seiscentos e oitenta e hum em 

dois dias do mes de Outubro na cidade de Lisboa na Jgreia do collegio de Santo 

Antão o uelho da ordem de São Augastinho (sic) na meza da irmandade de 

Nossa Senhora do Bom Despacho cita na mesma Jgreia estando ahi prezentes o 

Dezembargador1 Leitão Nogueira juis Manoel da Silua escriuão Marquos Velho 

Gondim tizoureiro Manoel Cardozo procurador que este prezente anno serue 

na dita jrmandade, e da outra Francisco Marques mestre emtalhador morador 

nesta cidade junto ao mosteiro da Encarnacão; por elles partes foi dito a mim 

tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que estão contratados em 

elle Francisco Marques fazer huma tribuna na capella da mesma Senhora do 

Bom Despacho pello presso e com as clauzullas e comdicõis obrigacõis 

seguintes a saber que elle Francisco Marques se obriga fazer a dita tribuna de 

muito boa madeira de bordo na forma do rescunho que aprezentarão asinado 

por elle, e por elle Manoel da Silua escriuão da meza em cuio poder ficou, com 

declaracão que o trono da Senhora ha de ser de milhor feitio do que esta na 

planta, e o releuo das culunas, ca parreira que as guarnece, guarnecida com 

mais folhas, e toda a talha leuantada tudo quanto puder ser, e nos escudos que 

uão pello arco de sima hão de leuar as emsinias da Senhora, e o uão de dentro 

de costas e ilhargas ha de ser de talha dereita bem leuantada e não com os 

florõis do papel, eiseto a meja larania do arco, onde esta a croa da Senhora, que 

ha de ser na forma do papel, a qual obra fara elle Francisco Marques e dara, de 

todo asentada e posta na trebuna athe dia de Pascoa da Recurreicão do anno 

proximo que uem de mil seiscentos e oitenta e dois, e não o fazendo asim 

pagara mais des mil reis de pena por huma ues, e hum tostão mais por cada dia 

athe asentar a dita obra aplicado tudo a dita meza e jrmandade para a fabrica 

della e seruico da mesma Senhora, e toda a dita obra fara con toda a perfeicão 

que comuem e na forma referida e do dito rescunho su pena da emmmendar e 

fazer a sua custa logo e com efeito e não o fazendo podera a dita jrmandade 

auer delle toda a perda e dano que lhe rezultar, e pella dita obra sendo prefeita 

e acabada e asentada a dita tribuna na dita capella se obrigão elles juis escriuão 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
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tizoureiro e procurador da dita jrmandade em seus nomes e dos mais jrmãos da 

meza dar e pagar a elle Francisco Marques a quantia de secenta mil reis em que 

estão contratados, por cuia conta logo ahi perante mim tabaliam e ditas 

testemunhas lhe derão e emtregarão a quantia /fl. 17 v.º/ de vinte mil reis em 

dinheiro de contado por boas moedas de prata corrente neste Reino que elle 

Francisco Marques contou e recebeo de que da quitacão a dita menza e 

jrmandade, e os quarenta mil reis restantes lhe pagarão uinte mil reis de oie a 

dois mezes primeiros seguintes, e os outros uinte mil reis logo e tanto que tiuer 

a dita obra asentada e feita na forma da sua obrigacão e sendo que a não faca e 

de asentada no tempo em que fica obrigado alem da pena referida restiuira a 

dita jrmandade tudo o que tiuer recebido dos ditos secenta mil reis para 

mandar fazer a dita obra por quem lhe parecer por que ficara a sua escolha o 

querer obriga llo a que lhe emtregue o seu dinheiro ou obriga llo a que faca e 

acabe a dita obra como fica dito debaicho da dita pena, e a emtrega do que tiuer 

recebido não pora duuida ou embargo algum não sera ouuido em juizo nem 

fora delle sem primeiro depuzitar em poder do tizoureiro da dita jrmandade em 

dinheiro de contado que recebera sem fianca contra o que não auera provizão 

Real e sendo lhe concedida a renuncia para senão digo para não uzar della 

porquanto esta clauzulla escreui eu tabaliam de pedimento e concentimento 

delles partes e querem se cumpra na forma da lei sobre os depozitos pacada de 

que os aduerti e me refiro a ella e para todo elle Francisco Marques asim 

comprir e pagar disse que obriga todos seus bens auidos e por auer e o milhor 

parado delles, e elles juiz escriuão tizoureiro e procurador da dita jrmandade 

obriga todos os bens e rendas della ao pagamento dos ditos quarenta mil reis, e 

estando outro si prezente Francisco de Freitas pintor morador nesta cidade 

junto ao mosteiro da dita Emcarnacão dice perante mim tabaliam e ditas 

testemunhas que de sua boa e liure uontade se oferece e fica por fiador e 

principal pagado (sic) delle Francisco Marques a que elle fara a dita obra no 

tempo e forma referida e não fazendo asim dara e pagara por elle a dita 

jrmandade tudo o que della tiuer recebido com mais  que por esta escretura for 

obrigado pagar lhe e isto em dinheiro de contado de sua caza bens e fazenda 

como diuida e obrigacão sua propria que desde logo toma e remoue sobre si e 

de que se constetue deuedor e obrigado debaicho das clauzullas e condicõis 

desta escretura a que se sumete e sugeita e as leis dos fiadores e principais 

pagadores a cuio conprimento e pagamento obriga todos seus bens auidos e por 

auer e o milhor parado delles, e que responderão elles partes e fiador pello aqui 

conteudo nesta dita cidade perante os corregedores da corte /fl. 18/ 

corregedores e juizes do ciuel della para o que renuncião juizes de seu foro e 

domicilio priuilegios  e tudo o mais que em seu fauor alegar possão e em 

testemunho de uerdade asim outorgarão e pedirão se fizece este instormento 



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

186 
 

nesta notta e que della se dem os treslados necessarios que aseitarão e eu 

tabaliam por quem tocar auzente e esta se outorgou e asinou em dezacete dias 

do mes de Dezembro do dito anno junto a Igreia dos Anjos nos apozentos do 

dito Dezembargador Lancarote Leitão de Nogueira estando elle e os mais 

oficiais da dita jrmandade, e o dito mestre prezentes e declarão elles partes que 

os quatro mezes desta obrigacão comecão de oie em diante e elle mestre recebeo 

perante mim tabaliam e testemunhas do dito tizoureiro os uinte mil reis e lhe 

pagarão os outros uinte de oie a dois mezes primeiros seguintes e os ultimos 

uinte mil reis no fim da dita obra a qual elle mestre fara na forma que atras se 

declara debaicho da dita obrigacão de seus bens e não foi fiador o dito Francisco 

de Freitas mas o foi em seu lugar Antonio de Oliueira odreiro morador na 

Charneca limite desta cidade, qual estando presente disse perante mim 

tabaliam e testemunhas se oferece e fica por fiador e principal pagador delle 

mestre na forma da fianca atras escrita para o que se sumete as clauzullas desta 

escretura e as leis dos fiadores e principais pagadores a cuio comprimento e 

pagamento obriga seus bens auidos e por auer e asim outorgarão digo em 

ispicial uma uinha que tem e pessue na Portella termo desta cidade que parte 

de huma banda com estrada publica que uaj para a mesma Portella e da outra 

banda com Maria Marques confeiteira e humas cazas em que uiue no mesmo 

lugar da Portella que são suas e a dita uinha liures e dezembargadas que as não 

tem obrigadas a couza alguma comtanto que a espicialidade não derogue a 

obrigacão geral e dos mais seus bens e este se outorgo (sic) e asinou em trinta 

dias do mes de Dezembro fim do dito anno de mil seiscentos e oitenta e hum 

nos apouzentos do dito Dezembargador estando elles partes e fiador prezentes 

e por testemunhas João Teixeira laurador morador na Portella limite desta 

cidade e Manoel Rodrigues oficial de emtalhador morador nesta cidade a 

Emcarnacão em caza delle obrigado que dicerão ser elles partes os proprios 

aqui conteudos que na nota asinarão com as testemunhas e por elle fiador não 

saber escreuer asinou a seu rogo Hieronimo Soares de Miranda morador em 

caza delle juiz na nota e testemunhas e não esteue prezente o escriuão nem o 

tezoureiro que darão nesta nota a sua outorga por termos para andar junto a 

ella dita digo e eu João de Azeuedo Reis tabaliam a escreui e não se contou o 

dinheiro diante de mim tabaliam =comcertei de Oliueira= risquei requerente de 

causas chafariz da Rodrigues emtrelinhei = pedreiro  

 

Lancarote Leitão de Nogueira Francisco Marques Manoel de Carualho 

    Do fiador Antonio de Oliueira 

A rogo do fiador Jeronimo Soares de Miranda  Manoel Rodrigues 

João Teixeira‖ 
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DOCUMENTO n.º 23 

 

Os religiosos do convento de S. Francisco da cidade de Lisboa contratam 

Manuel da Silva, mestre entalhador, para lhe fazer o retábulo-mor da sua 

igreja. 6 de Outubro de 1682 

 

―Obrigação Manoel da Silua ao conuento de São Francisco da Cidade 

 

Saibão quantos este Instromento de obrigação virem que no anno do nacimento 

de nosso Senhor Jesus Christo de mil seissentos E outenta e dous em seis dias 

do mes de Outubro na cidade de Lisboa dentro no conuento do Seraphico Padre 

São Francisco na Sanchristia della ahj estauam prezentes partes a saber da huma 

o Padre frej Francisco dos Arcanjos sanchristão mor no dito conuento de huma 

parte e da outra estaua outro sjm prezente Manoel da Silua mestre do officio de 

emtalhador morador nesta cidade na Cordoaria Uelha por elles partes foj dito a 

mjm tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que estão 

comtratados em elle mestre auer de fazer hum Retabolo para a capella mor do 

dito conuento de Madeira de bordo de talha na forma da traça e rescunho feito 

por elle mestre que bem tem visto com o qual em tudo se comformara, e senão 

afastara em cousa alguma exseto no trono da ditta tribuna que esse fica de fora 

deste contrato cuja obra se obriga logo prencepiar com efeito no que tocar ao 

seu officio de emtalhador e da lla de toda acabada E asentada athe dia de São 

João Bautista do anno de seissentos E outenta e quatro com declaracão que na 

ditta tribuna se ade expor o Santesemo Sacramento no jubileo das quarenta 

oras, e quinta feira de endoenças do ditto anno de seissentos E outenta e quatro 

e nesse tempo se obriga elle mestre a da lla capas e perfeita para o efeito 

referido sob pena de pagar a pena ao diante declarada e por toda a dita obra se 

obriga elle Padre Sanchristão mor a pagar a elle mestre a quantia de nouecentos 

mil reis em dinheiro de contado e por conta dos quais logo ahj perante mim 

tabaliam E as ditas testemunhas elle Padre /fl. 15/ Sanchristão mor E em 

prencepio da dita obra deu pagou E emtregou a elle Mestre a quantia de 

duzentos mil reis por dinheiro de contado moedas de ouro e prata correntes 

neste Reino que elle contou e recebeo de cuja emtrega e recibo eu tabaliam dou 

fee dos quais da quitacam plenaria a elle Padre Sanchristão mor ao qual se 

obriga a hir acodindo com dinhejro a elle mestre para hir fazendo a ditta obra 

athe se findar toda E o que se lhe ficar deuendo do restante do preso de toda a 

dita obra lhe pagar tanto que elle mestre a tiuer de todo asentada e perfeita na 

forma do dito rescunho E asim como elle mestre for cobrando dinhejro ira 

pasando Recibos de sua letra e senal que valerão como parte desta escritura a 

qual obra se obriga elle mestre faze lla e da lla acabada athe dia de São João do 
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dito anno de seissentos E outenta e quatro na forma do mesmo Rescunho por 

elle e pello dito Padre Sanchristão mor asenado E a dita tribuna capas de se por 

nella o Senhor no tempo referido e tanto que elle mestre a tiuer de todo acabada 

a ira asentar na capella mor do dito conuento na forma do dito Rescunho 

sentado tudo no ditto lugar com toda a perfeição que for posiuel e sendo cazo 

que falte no ditto Retabolo alguma couza das contheudas no ditto Rescunho elle 

mestre tudo fara a sua custa de maneira que fique comforme a elle, e faltando 

elle mestre em fazer E acabar a ditta obra e qualquer parte della elle Padre 

Sanchristão mor a mandara acabar por quem lhe parecer E o que mais custar da 

ditta quanthia de nouecentos mil reis lho pagara elle mestre de sua caza bens e 

fazenda, e não sera ouuido em juizo nem fora delle sem primeiro e com efeito 

depozitar em poder delle Padre Sanchristão mor a soma que hora recebe per 

conta da ditta obra como o que for recebendo e constar de suas quitacões em 

dinhejro de contado em hum so pagamento que recebera sem fiança para o que 

ha per abonado e contra o tal depozito não hauera prouisão real e sendo lhe 

concedida per qualquer respeito que seja desde logo a Renuncia e não uzará 

della posto que deste Instromento e suas clauzullas nella se fasa expresa e 

declarada mensão E esta clauzulla depositaria escreuj de pedimento e 

comsentimento delles partes e nella querem se cumpra guarde E aja lugar na 

forma da lej sobre os depositos pasada de que os aduerti e me refiro a ella e que 

auendo elle mestre de ser citado ou requerido pello ditto pagamento e qualquer 

clauzulla desta escritura he contente que em seu nome o seja o distribuidor dos 

tabaliães de nottas desta cidade a quem faz e constitue seu procurador lhe da 

poder geral e condisoens  I1 /fl. 15 v.º/ se requere para estar em juizo e fora 

delle comfesar duuida asenar termo de comfesão ouuir sentença ser requerido 

per ella nomear bens a penhora e para a uenda rematação e remisão delles e 

mais hypothecas que se requeirão e com elle se deuão fazer quer se facão na 

pessoa do ditto distribuidor seu procurador sem o poder reuogar nem esta 

clauzulla E a sentenca contra elle auida pella ditta citacão se dara execucão em 

seus bens e fazendas a que não vira com os tais embargos e que dara e pagara 

de custas pesoais a pesoa que andar na demanda a cobranca por parte de cada 

hum delles partes2  os auia e vensera de dia da primeira citacão em diante athe 

final sentenca e execucão e comprimento della e pagamento do pre.cepal e 

custas sem alegar que he mais selario de custas pesoais do que a ordenacão 

comcede E a mesma clauzulla de depozito citacão e custas pesoais se somete e 

sogeita elle Padre Sanchristão mor no cazo em que elle mestre tenha acabada e 

asentada toda a ditta obra na forma do ditto Rescunho3 deuendo algum resto do 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível 
2 Ms. duas palavras ilegíveis. 
3 Ms. uma palavra ilegível. 
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preso della que todas tenhão lugar a fauor delle mestre como o andem ser a elle 

Padre Sanchristão mor e nesta forma deserão elles partes estão comtratados 

sobre o declarado nesta escretura que prometem e se obrigão cada hum pella 

sua parte ter e comprir e guardar e não reuogar nem reclamar por nenhuma via 

que seja a cujo comprimento obriga elle mestre todos seos bens moueis e de 

Rais auidos e per auer e o melhor parado delles e elle Padre Sanchristão mor as 

Rendas de seu conuento e pello o aqui contheudo se obrigão de responder nesta 

cidade perante as justecas della para o que renuncião juis de seu foro priuilegios 

prezentes e futuros que em seu fauor alegar possão e por elle Padre Sanchristão 

mor foj dito que para selebrar esta escretura e segurança della tem licenca do 

Reuerendo Padre guardião de seu conuento que se tresladara ao diante E em 

testemunho de verdade asim outorgarão e pedirão se fizese este Instromento 

nesta notta que della se dem os trelados necesarios que aseitarão E eu tabalião 

per quem tocar auzente como pesoa publica estepulante E aseitante E declarão 

elles partes que sendo cazo que elle mestre não de acabada E asentada a ditta 

obra no tempo referido e capas de poder expor o Senhor nos dias atras referidos 

pagara de pena principal ao ditto conuento a quantia de mil cruzados e não sera 

/fl. 16/ ouuido sem o depositar em poder delle Padre Sanchristão mor e leuada 

a ditta pena ou não sempre esta escretura auera seu Real comprimento e efeito e 

com esta declaracão Reteficão esta escretura E asim a outorgarão pedirão E 

aseitarão sendo testemunhas prezentes Antonio do Couto mestre pedrejro 

morador na Rua do Ferregial Antonio da Costa tambem pedrejro morador na 

Rua da Rosa das Partilhas que todos conhesemos a elles partes são os proprios 

aqui contheudos que na nota asenarão com as testemunhas e declaro que esteue 

presente o Reuerendo Padre guardião do ditto conuento por elle foj ditto 

perante mjm tabalião e as dittas testemunhas que aproua e Ratefica esta 

escritura e ha per bem feita e outorga e consente nella asim e da maneira que 

esta contenuado E asim outorgou E testemunhas os ditos Manoel dos Reis da 

Silua tabaliam o escreuj = 

 

   Frei Francisco dos Archanjos  Manoel da Silua 

   Sanchristão Mor   Antonio do Coutto‖ 
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DOCUMENTO n.º 24 

 

Os frades franciscanos de Santo António dos Capuchos contratam o mestre 

entalhador José Antunes, a fim de este lhes fazer o retábulo-mor da igreja do 

seu convento de Sobral de Monte Agraço. 5 de Novembro de 1682 

 

―Saibão quantos este Instromento de obrigacam uirem que no anno do 

nasimento de nosso Senhor Jezus Christo de mil seiscentos oitenta e dois em 

sinquo dias do mes de Outubro na cidade de Lisboa e Rua Direita de Santa 

Anna nas cazas de mj tabaliam pareçerão prezentes partes a saber da huma 

Andre Dias mestre pedreiro e morador a Carreira dos Cauallos em seo nome e 

em nome e por comição que dise do padre frei Antonio das Neues Menistro 

Prouencial da Prouincia de Santo Antonio dos Capuchos e o Reuerendo padre 

frei Miguel de Santa Maria guardiam do conuento e caza do Sobral, E da outra 

Jozeph Antunes entalhador e morador nesta cidade a Rua da Oliueira E por elle 

foi dito a mj tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que elle esta 

ajustado e contratado com elle Andre Dias para effeito de lhe hauer de fazer 

hum retabolo com seo trono, e sacrario na cappella mor da dita igreia do Sobral 

todo de madeira de bordo por preço de cento e quinze mil reis; e pelo tempo, 

condiçoens, e obrigações seguintes a saber que elle dito Jozeph Antunes sera 

obrigado a fazer o dito retabolo de madeira de bordo muito seco do tamanho e 

medida, que for bastante a dita cappella para que fique em sua proporsão e 

comforme a traça e rescunho que se fes, que por ser de duas façes se aseitou 

aquella em que estão asinados o dito Padre frei Miguel de Santa Maria 

guardiam do dito conuento e elle dito mestre em poder do qual ficou o dito 

rescunho para por elle e a sua imitacão1 fazendo desde logo o dito retabolo na 

forma que em elle se mostrar; E no fim da dita obra sera elle mestre obrigado a 

o aprezentar para se por elle ver se está em sua forma e com toda aquella 

prefeição que a arte der lugar tudo a sua custa e despeza ate que com effeito o 

dito retabolo esteia preparado e asentado na dita cappella a contento dos ditos 

religiosos, sem para cousa alguma concorrerem elles nem o ditto Andre Dias, e 

juntamente todo o risco que ouuer nelle ate estar asentado, como na 

imprefeição, cazo que a aja, será tembem por sua conta e tornara outra vez /fl. 

20 /2 sem para iso poder repetir couza alguma3 Andre Dias ou dittos religiosos 

será o carreto que importar e que fizer e leuar do Porto da Villa de Alhandra ou 

de Aluerqua ate o dito convento4 tudo o mais que se fizer de gasto de madeira, 

                                                 
1 Ms. rasgado. 
2 Ms. rasgado. 
3 Ms. rasgado. 
4 Ms. rasgado. 
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feitura do dito retabollo e mais carretos correrão por conta delle dito mestre o 

qual será mais obrigado5 acabada a dita obra e asentada de todo a saber a 

frontaria, ate o fim da primeira somana da quaresma que há de uir do anno de 

seiscentos oitenta e tres, e o trono com o mais que for neçesario ate o principio 

da somana santa do dito anno de maneira que logo fique seruindo para o dia de 

quinta feira maior e faltando a este tempo, alem do que mais fica obrigado, por 

esta escriptura pagará de penna vinte mil reis; e por não ver ao tempo em que 

estão ajustados ficará a eleição dos ditos religiosos açeitar o dito retabolo; por 

que não o querendo açeitar elle dito mestre ficará com elle e lhe restituirá logo 

sem demora alguma todo o dinheiro que ouuer cobrado e juntamente os ditos 

vinte mil reis da penna e poderão mandar fazer o tal retabolo, a pesoa, que lhe 

pareçer e o mesmo se entenderá ausentando se elle mestre, ou descuidando se 

de o fazer com a prefeição que pede o dito rescunho que fica como dito he, em 

seo poder para se uer se esta conforme a face que se elegeo e a contento dos 

ditos religiosos; e sem poder repetir nem alterar o preço dos ditos cento e 

quinze mil reis; por conta dos quais e para o dito mestre principiar a dita obra; 

logo ahj perante mj tabaliam e ditas testemunhas elle Andre Dias deu e 

entregou corenta mil reis em dinheiro de contado corrente neste Reino que eu 

tabaliam dou fee elle mestre contou e reçebeo e delles lhe dá quitaçam para 

nunca mais lhe repetir cousa alguma delles; e daqui ate todo mes de Feuereiro 

se obriga elle Andre Dias fazer entrega de outros corenta mil reis em dois 

pagamentos separadamente de vinte mil reis cada hum; e o resto, que são trinta 

e sinco mil reis se obriga a fazer pagamento delles tanto que a dita obra estiuer 

asentada e com prefeição que asima declara, sem a iso lhe por duuida alguma; e 

pondo lha ou faltando a alguns dos pagamentos que ha de fazer, poderá elle 

dito mestre parar com a dita obra e o não poderão obrigar a condição alguma 

das referidas porque só com elle terão lugar no cazo que elle falte a algumas 

dellas, sem ser por cauza delle Andre Dias lhe faltar com alguns pagamentos; 

porem satisfazendo se lhe como dito he elle mestre por esta escriptura se obriga 

a contenuar com a dita obra diligentemente para que ao tempo em que estão 

ajustados fique o dito retabolo posto e asentado muito a vontade dos ditos 

religiosos. E por esta maneira estão conformes, e concordados, e se obrigão cada 

hum pela sua parte de ter cumprir, e guardar todas as condiçoens e clauzullas 

desta escriptura inteiramente e não hirem contra ella nem a contradizerem por 

nenhuma via que seia E sendo que a fação ou venhão contra ella e seo 

pagamento do que ao tal tempo for deuedor com algumas duuidas ou 

embargos he contente que lhe não seião recebidos, nem será ouuido, nem 

admetido aquelle que for contra ella em juizo, nem fora delle sem primeiro e 

com effeito depozitar tudo o que estiuer a deuer hum ao outro em dinheiro de 
                                                 
5 Ms. rasgado. 
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contado e em hum só pagamento que pudera receber sem fiança, E para deixar 

de fazer o dito depozito não vallera de prouizão Real e sendo que se lhe 

conçeda desde logo a renunçia guardando se reciporcamente esta clauzulla 

hum para com o outro na forma que nella se conthem E eu tabaliam a escreuj de 

pedimento delles partes para que se cumpra na forma della; E hauendo /fl 20 

v.º/ de ser citado qualquer delles partes he contente6 o possa ser em seo nome o 

distrebuidor dos tabaliães de notas della7 e ao diante for, ao qual fazem seo 

procurador irreuogauel e lhe dão poder para estar em juizo e fora delle confesar 

a diuida asinar termo de confisão e para todas as mais diligencias judiçiais e 

extra judiciais que se deuão fazer ate com effeito sa alcancar sentença que se 

executará em suas pessoas e bens, e della não poderão appelar nem aggrauar; 

antes pagará auendo demanda a duzentos reis per dia para a pessoa que por 

parte do que for acredor andar nella e que a vençera da primeira citação ate 

final sentença execução e pagamento de principal e custas a cujo cumprimento 

com mais perda e danno que resultar custas e despezas que se fizerem diserão 

que obrigauão e com effeito cada hum obrigou a saber elle Andre Dias sua 

pessoa e bens e elle Jozeph Antunes tambem os seus auidos e por auer e o 

milhor parado delles; E outorgarão e responderão pelo aqui conteudo nesta dita 

cidade perante as justiças a que este Instromento for prezentado para o que 

cada hum renunçiou juizes de seu foro preuilegios liberdades leis direitos 

ordenações ferias, e o mais que a seo fauor alegar possão que de nada se 

poderão ualler saluo todo comprirem como neste Instromento se conthem; E em 

testemunho de uerdade asim outorgarão pedirão e aceitarão E eu tabaliam por 

quem tocar ausente como pessoa publica estipulante e aceitante; E declarão 

elles partes que elle mestre será obrigado a reuestir todas as quatro colunas e 

pedestaes dellas de parra, sem embargo de o não mostrar a planta na coluna 

exterior e asim o outorgarão e aceitarão testemunhas que o forão presentes 

Siluestre de Aluellos morador ao prinçipio da dita Calçada, e Antonio 

Gonçalves meo criado que todos conhecemos a elles partes são os proprios que 

na nota asinarão com as testemunhas Jozeph Caetano do Valle Tabaliam o 

escreuj= 

 

Andre Dias     Jozeph Antunes 

Siluestre de Aluellos    de Antonio ┼ Gonçalves 

testemunha‖  

 

  

                                                 
6 Ms. rasgado. 
7 Ms. rasgado. 
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DOCUMENTO n.º 25 

 

Contrato notarial celebrado entre as religiosas do convento de S. João de 

Setúbal e o entalhador José Antunes, para execução do retábulo mor da sua 

igreja. 5 de Julho de 1683 

 

―Escritura de Contrato que fizeram a prioresa e mais madres discretas de São 

João desta villa com Jozeph Antunes emtalhador sobre o retabollo tribuna e 

trono e sacrario da dita Igreia. 

 

Saibão quantos esta escriptura de contrato de retabolo e tribuna e trono e 

sacrario e mais obriguaçois della virem que no anno de nascimento de Nosso 

Senhor Jezus Cristho de mil e seiscentos outenta e tres em os sinquo dias do 

mes de Julho do dito anno nesta villa de Setuval em o convento de São João 

Baptista della que esta extramuros della digo aonde Eu Tabaliam ao diante 

nomeado fui e na casa do lucutorio do dito comvento estando ahj da banda de 

dentro a madre soror Izabel da Vizitação Prioreza do dito comvento e as mais 

madres discreta delle abaixo asinadas ouvidas e não vistas, segundo o seu bom 

e louvavel costume e da banda de fora estando tanbem prezente o mestre 

Reverendo Padre Manuel Frei Gregório da Fonçeca vigairo no dito convento e 

comsultor do Santo Officio todos de hua parte e da outra estando tanbem 

prezente Jozeph Antunes Emtalhador e Morador na cidade de Lisboa na Rua / 

fl. 37 v. /1 foram dito que com o fauor de Deus nosso Senhor estauão 

contratados com o dito Juzeph Antunes emtalhador que como dito he presente 

estaua para elle auer de fazer o Ratabollo, tribuna, trono e sacrario na dita Igreia 

de São João desta dita villa no Altar maior da dita Igreia pella maneira seguinte: 

que o dito mestre dará a dita obra acabada digo Jozeph Antunes sera obrigado a 

fazer a obra da Tribuna com trono e culunas salamonicas e sacrario na ditta 

Igreia na forma do prifil e risco asinado pello ditto official com as mesmas dittas 

colunas e arco que carrega sobre as colunas leuara seus mininos, e com seu 

escudo no meio tudo feito de madeiras de bordo e com coroa imperial com dois 

meninos que peguem na dita coroa; qual obra depois de acabada sera vista por 

quem a entenda e não ficando como convem a dita obra sera o dito mestre 

obrigado a faze la a sua custa e sera tambem obrigado a dar a dita obra a tempo 

que se possa por na capela mor e expor o Senhor nella pelas endoenças do anno 

que vem de seiscentos e oitenta e quatro sob penna de que fazendo o contrario 

de pagar sincoenta mil reis para o dito convento e asim mais sera obrigado a 

dar quatro oficiais que trabalhou (sic) efectiuamente no patio do dito comuento 

na dita obra aos quais diserão se obrigauão dar de comer excepto pão e uinho e 
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outro sim sera o dito Mestre obrigado a fazer a dita obra comforme o riscunho 

sem deminuicão alguma sob pena de perder os sincoenta mil reis e de dar 

fiador ao preco da obra; e o preco porque se lhe dá esta obra he em trezentos 

mil reis por cuja comta Logo ao fazer desta escriptura lhe emtregarão secemta 

mil reis e o resto que sam duzentos e quarenta mil reis lhos daram no cabo da 

dita obra acabada digo que faltão pera os trezentos ficaram na mão do 

Reuerendo padre vigajro para hir pagando as fereas aos officiais que 

trabalharem na dita obra; e nam lhe satisfazendo as ditas ferias não sera o dito 

mestre obrigado as comdicoins desta escriptura e depois de acabada a dita obra 

depois de feitas as ditas fereas o mais que restar lho emtregaram logo ao dito 

mestre Jozeph Antunes e tambem se obrigam de despachar a madeira na 

Alfandega e os carretos da dita madeira do cais para a dita obra sera por comta 

do dito comuento ao que / fl. 38 /2 na forma que dito he com as madeiras 

sobredittas sem nella hauer falsa nem deminuição na forma do riscunho da dita 

obra e temdo alguma majoria lha pagarão semdo ordenado pello Reuerendo 

padre Vigairo fora do seu contrato e riscunho e de dar a dita obra pella forma 

delle acabada pellas endoenças do anno que uem para o Senhor estar exposto 

no trono da dita cappella; e Logo cobrou por comta desta obra e contrato 

secenta mil reis em dinheiro de contado como renunsião dou fee dos quais deu 

quitacão a dita Madre Prioresa e mais discretas do dito comuento e se obriga a 

os não tornar a pedir ao dito comuento; e somente o resto que crescer feitas as 

fereas aos ditos quatro officiais que efectiuamente trara na dita obra lhe 

tornaram no cabo della com os reçibos das fereas dos ditos officiais para se uer 

o que cresce ou deminue e sem resibos o não leuara elle dito mestre em comta e 

se obriga de responder por esta escriptura perante o juis de fora desta villa ou 

perante qualquer menistro da justicia donde a demanda obrigar quiserem e de 

ser sitado na pesoa do destribuidor do tal juizo e de dar e pagar a dita Madre 

Prioresa e mais Madres discretas toda a perda e deminuicão que na dita obra 

lhe der tudo em dinheiro que depozitara e pagara somente pello juramento das 

sobreditas ou do Reuerendo padre procurador do dito comuento a que se dara 

fora de juis de seu foro terra e lugar domicilio e quer pagar a pesoa que andar 

na arecadacão de tudo a cento e cinquenta reis por dia athe que de tudo as ditas 

Madres Prioresa e mais discretas seião realmente pagas e deroga qualquer 

prouizão a seu fauor; e de dar a dita obra bem acabada que sera vista na forma 

que dito he; para o que dise que obrigaua sua pesoa e seus bens moueis e de 

rais auidos e por auer por omde forem a execucão vemda e rematacão por tudo 

o que deuer e logo ahj pareceo Antonio Ferreira emtalhador morador na cidade 

de Lisboa na Rua das Gaveas pesoa conhesida das testemunhas abaixo asinadas 

e por elle foi dito que elle ficaua por fiador e primcipal pagador e fiel 
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depozitario de juizo pello dito mestre Jozeph Antunes; e que elle se obrigaua a 

que o dito mestre daria a dita obra acabada demtro do dito tempo na forma do 

prefil e risco que fes / fl. 39 /3 conuento e na forma da dita Escriptura se 

obrigaua a tudo comprir por sua pesoa e bens moueis e de rais auidos e por 

auer em geral em expecial os que de prezente pessue e tambem se dezafora de 

juis de seu foro e promete responder ante o ministro de justiça onde for 

chamado e demandado e no qual comsente na forma que dito he e por todo o 

sobredito E uns e outros asim serem contentes asim o outorgarão afirmaram e 

reteficarão e pediram a mim lhe lancase esta escriptura nesta nota e que della 

lhe fosem dados a elles partes os tresllados que lhe comprirem de Esmoleas 

despeza logo pediram seu treslado e o aseitaram e Eu tabaliam o aseito por 

quem tocar abzente como pesoa publica estepulante e aseitante sendo o o todos 

e testemunhas prezentes que com elles partesa asinaram nesta nota a saber e 

declaram elles partes que somente sera obrigada a dita prioreza e mais discretas 

do dito conuento a mandarem comduzir a madeira do cais desta villa para o 

patio do ditto conuento e não seram obrigadas aos serradores; e que o dito 

mestre se obriga a fazer as quartellas do trono; e outrosim declarão que os 

pedreiros nam farão obra, nem bulirem em pedra sem ordem delle dito mestre 

emtalhador a que elle asistira enquanto for necesario o trabalharem declarando 

que se não obriga a dita obra de pedreiro ser dada em detriminado tempo mas 

que se obriga a asestir emquanto os pedreiros trabalharem para lhe ordenar e 

dispor a sua obra de pedreiro; e os pedreiros a daram a tempo para elle dito 

mestre a asentar a sua tribuna, e não o fazendo asim se nam obriga a pena que 

them no contrato e mandar acabada para as ditas emdoenças, mas declara que 

se obriga debaixo da dita penna a ourjar (sic) a tempo que a dita obra de 

pedreiro se posa largamente asentar e acabar; para que a tribuna esteja posta 

nas emdoencas que vem de seiscentos oitenta e quatro annos; e outro sim 

declararão que o dito mestre mandara comesar trabalhar os quatro officiais em 

quinze deste mes de Julho em diante e faltando qualquer delles se pora outro 

Em seu lugar debaxo tudo da sobredita penna; e serão obrigadas a lhe dar duas 

/ fl. 39 / camas aos ditos officiais4 ditas madres e reuerendo padre vigairo 

sendo testemunhas prezentes Manoel Cordeiro official de carpinteiro morador 

nesta villa e Manoel da Silua entalhador morador na cidade de Lisboa na Rua 

das Gaueas e hora estante nesta ditta villa e eu Antonio de Azeuedo Cerueira 

tabaliam o escreuj dizem os emmendados de fonsequa, e a riscados/ Santo 

Tomás/ subredito e Eu (...) ‖   

Irmão Gregorio de Affonseca  

    Procurador e Vigario Soror Catarina da Coroa 

                                                 
3 Ms. rasgado. 
4 Ms. rasgado. 
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Soror Izabel da Vizitação 

Prioreza   

Frei Matheus de lima  Jozeph Antunes  Soror Izabel das 

Chagas 

Procurador       Soror Izabel de Jesus 

Antonio Ferreira   Manoel da Silua 

Da testemunha+Manoel Cordeiro‖ 
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DOCUMENTO n.º 26 

 

O mestre entalhador Manuel João da Fonseca é contratado pela irmandade do 

Santíssimo Sacramento da igreja de Sta. Justa para executar dez caixilhos de 

talha. 10 de Agosto de 1683 

 

   ―Obrigação Manoel João da Fonseca a meza do Santissimo  

   da Igreja de Santa Justa 

 

Saibão quantos este instromento de obrigação virem que no anno do 

nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil seiscentos oitenta e tres em 

des dias do mes de Agosto na cidade de Lisboa dentro na Parrochial Igreja de 

Santa Justa na meza da irmandade do Santissimo Sacramento ahi estauão 

prezentes João Gomes de Moura escriuão da mesma meza e Irmandade 

morador nesta cidade ao Posinho Dentre as Hortas e o procurador Diogo 

Pereira de Lima morador na Rua das Arcas e o thezoureiro Jozeph de Faria 

morador no Lagar do Sebo isto de huma parte e da outra estaua tambem 

prezente Manoel João da Fonsequa emtalhador morador nesta mesma cidade 

na Rua Noua Dalmada, e logo por elles partes em seus nomes e nos que 

reprezentão foi dito perante mim taballião e testemunhas ao diante nomeadas 

que estão ajustados avindos e de acordo para elle Manoel João da Fonsequa 

hauer de fazer E obrar os des caixilhos para os paineis grandes que faltão nas 

paredes da dita Igreia de Sancta Justa na forma e feitio dos seis que ja nellas 

estão postos, e todas as simalhas e quatro pilares e asim mais todos os caixilhos 

simalhas e pilares que são necessarios para baixo do coro da dita Igreia e as 

sobregenelas e os pes dos pulpetos della, sobre o que tudo elles partes outorgão 

e celebrão esta escriptura na maneira seguinte, A saber que elle Manoel João da 

Fonsequa será obrigado, como de effeito se obriga a que fara os ditos des 

caixilhos para os paineis grandes e os dara de todo acabados postos e entregues 

a sua custa dentro na dita igreia para que nella siruão a festa do Natal proximo 

que a de vir no fim deste prezente anno e por cada hum dos ditos caixilhos lhe 

darão os officiais da dita meza vinte mil reis em dinheiro e que asim mais fara 

elle Manoel João da Fonsequa todas as simalhas a preço de noue mil reis cada 

huma, e os coatro pilares a preço de noue mil reis cada hum delles e as sobre 

genelas a tres mil reis cada huma, e os pes dos pulpetos  a tres mil reis cada 

hum delles E que outro sim fara todos os caixilhos para os paineis E simalhas e 

pilares para debaixo do coro tudo em preço de sincoenta mil reis e dara e 

entregara postas a sua custa dentro na Igreia todas as simalhas pilares sobre 

genelas pes de pulpetos, e caixilhos dos mais paineis para debaixo do coro de 

sorte que siruão na somana sancta do anno que a de vir de seiscentos oitenta e 
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quatro e sendo que não possa de todo acabar para o tempo referido algumas 

das ditas simalhas, ou pilares, sobregenelas, ou pes dos pulpetos e caixilhos dos 

paineis para debaixo do coro, tudo acabara e entregara o mais tardar antes da 

festa do corpo de Deos da mesma igreia para o dito anno que ade vir de 

seiscentos oitenta E quatro, sem que possa pedir, nem se lhe aja de conseder 

mais Espera alguma, e do dinheiro que a meza da dita jrmandade for 

entregando a elle Manoel João da Fonsequa por conta da dita obra, elle lhe hira 

passando recibos e serão tão validos como parte desta escritura, e toda a dita 

obra será de boas madeiras, e feita com toda a prefeição a contento e satisfação 

dos officiais da meza da jrmandade, os quais Estando della entregues a 

mandarão ver por pessoas que bem o entendão e não estando a sua vontade e 

como deue ser, elle Manoel João da Fonsequa, a Refará e emmendara a sua 

custa dentro dos termos Referidos, sem por isso se lhe dar mais alguma couza 

que os preços de que nesta escriptura se fas mencão e acabarão de pagar depois 

de auerem recebido na mesma jgreia toda a dita obra a sua satisfação sem 

demora alguma, e acontesendo que elle /fl. 98/ Manoel João da Fonsequa não 

Entregue pontualmente os des caixilhos dos paineis grandes como fica obrigado 

para seruirem na dita jgreja para a festa do Natal fim deste presente anno e a 

demais obra the a somana santa, ou faltando alguma couza não na acabando e 

entregando antes da festa do corpo de Deos, que em tal cazo os officiais da dita 

meza lhe poderão pedir todo o dinheiro que de antemão lhe ouuerem dado por 

conta da obra que estiuer por acabar e de que não ajão tudo entregues, e a 

mandarão fazer pella pessoa que lhes paresser, e sendo por majores preços dos 

declarados nesta escriptura sera por conta delle Manoel João da Fonsequa que 

logo satisfara a tal majoria por seus bens sem que possa alegar nenhum cazo 

frutuito, com que pertenda ser releuado, e sendo que o alegue lhe não valerão, 

antes será mais obrigado de dar e pagar, faltando ao comprimento desta 

escriptura, em parte ou Em todo de pena comuensional e em nome de pena a 

quantia de cem mil reis em dinheiro para a fabrica da dita jrmandade do 

Santissimo Sacramento, nos quais quer ser condenado por qualquer julgador a 

que esta escriptura for prezentada e seu comprimento se requerere e aos tempos 

das entregas promete que não vira com duuidas demandas nem embargos e 

vindo com elles, ou com outra alguma couza não será ouuido nem admetido em 

juizo ou fora delle em nenhuma instancia sem primeiro depozitar em mão e 

poder do procurador, ou thezoureiro da meza da dita jrmandade todo o 

dinheiro que de antemão tiuer recebido por conta da obra que não tiuer 

Emtregue que constara de seus Recibos, junto em hum só pagamento que 

Receberão sem fiança para o que os há per abonados, e para se escuzar de fazer 

o tal depozito não hauera prouizão Real e sendo que se lhe conçeda desde logo 

a Renuncia e não uzará della posto que deste instromento e sua clauzulas na tal 
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prouizão se faça expreça menção E esta clauzula de depozito se escreueo nesta 

escriptura de pedimento E consentimento destas partes que nella querem se 

cumpra na forma da lej sobre os depozitos passada de que por min tabalião 

forão aduertidos e me refiro a ella, e que feito o tal depozito Logo satisfara 

juntamente aos officiais da dita jrmandade os cem mil reis da dita pena 

comuencional e o mais que lhe for obrigado como nesta Escritura se refere, 

pello comprimento da qual E auendo elle Manoel João da Fonsequa de ser 

citado e requerido, ou para a restituição e pagamento do dito dinheiro há por 

bem que passado que seia o ultimo termo que lhe he consedido para acabar de 

Entregar toda a dita obra, não Estando nesta cidade, ou seu termo o possa ser 

em seu nome o destribuidor dos taballeois de notas della que oie he e ao diante 

for ao qual fas E constetue seu procurador irreuogauel e lhe dá poder quanto de 

direito se requere para estar em juizo e fora delle comfesar a diuida fazer e 

asinar termo de confição ouuir senttenca ser requerido por ella e sua liquidação 

nomear bens a penhora E para a venda Rematação Remição delles e mais 

deligençias que com elle Manoel João da Fonsequa se deuão fazer quer se fação 

na pessoa do dito seu procurador sem o poder Reuogar nem esta clauzula e a 

senttenca contra ella auida pella tal citação ou quando entre a pessoa se faça não 

alegara os tais embargos e quer que passe em couza julgada como sentença 

defenitiua dada na mor alcada por juis competente por elle pedida e consentida 

de que não hauera appelaçam nem aggrauo E com ella se fara Execucam em sua 

pessoa e bens athe os officiais da meza da dita jrmandade estarem Entregues e 

satisfeitos de tudo o que lhe for deuido e custas, E de pessoais auendo demanda 

sobre o comprimento desta Escriptura per elle Manoel João da Fonsequa faltar 

ao que fica obrigado pagará a pessoa que nella andar per parte da mesma 

jrmandade a duzentos reis por dia que os venserá e lhe serão contados do da 

primeira aução the final sentença e seu comprimento sem poder alegar que /fl. 

98/ he mais sellario de custas pessoais do que a ordenação comsede e nesta 

conformidade disserão elles partes cada hum pella sua nos nomes que 

reprezentão que estauão ajustados auindos e de acordo sobre o declarado nesta 

Escriptura a cujo comprimento com mais todas as custas despezas perdas E 

damnos que se pella tal rezão fizerem E Receberem disserão que obrigauão E de 

effeito obrigarão a saber elle Manoel João da Fonsequa todos seus bens moueis 

E de Rais prezentes e futuros, E elle João Gomes de Moura Diogo de Lima E 

Joseph de Faria nos nomes que reprezentão, e do juis e mais offiçiais por 

vertude da comição vocal que para este effeito asinarão lhes E auião dado 

obrigarão a satisfação do preço de toda a dita obra os bens e Rendas da dita sua 

jrmandade, E outorgarão elles partes que por todo aqui contheudo responderão 

nesta cidade ante as justiças della a que esta escriptura for prezentada e o 

comprimento della se requerer para que elle Manoel João da Fonsequa 
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Renunsiou juis de seu foro domicillio da terra e lugar donde estiuer E morar E o 

mais que em seu fauor possa alegar que de nada uzara saluo todo comprir 

como fica obrigado e em testemunho de verdade asim o outorgarão e pedirão se 

fizese este instromento nesta nota E que della se dem os treslados necessarios 

que aceitarão E eu taballião por quem tocar auzente // e declarão elles partes 

que as adisões que se nomeão por simalhas são triangolos e a muldura dos ditos 

triangolos, pilares e a obra debaixo do coro será da Largura de hum palmo, e 

asim outorgão pedirão E aseitarão E eu taballeão como dito he sendo 

testemunhas prezentes Agostinho Borges armador morador junto ao Posso do 

Borratem E Andre Lopes andador da dita jrmandade morador junto a Porta 

Noua que ambos disserão serem elles partes os proprios aqui contheudos que 

na nota asinarão com as testemunhas Manoel da Mota Soares taballeão o escreuj 

 

 

 

José Gomes de Moura  Diogo Pereira de Lima Jozeph de Faria 

Manoel João da Fonsequa      Agostinho Borges 

         Andre Lopes‖ 
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DOCUMENTO n.º 27  

 

Notificação a Matias Rodrigues de Carvalho por incumprimento de prazo na 

obra do altar-mor da igreja de Santa Catarina de Monte Sinai. 22 de Junho de 

1684 

 

―1684 

Escritura e resibo geral da obra que nos fes o emtalhador que lhe pagamos y 

que emportou toda a obra 320. 000 reis 

 

Saibam quantos este Instromento de obrigaçam e fiança uirem que no anno do 

nascimento de noso Senhor jezus Christo de mil seiscentos oitenta e quatro em 

uinte e dous dias do mes de Junho na cidade de Lisboa e Paço dos Tabaliaes 

pareceo prezente Manoel Nunes de Azevedo, mercador, e morador na Rua 

Noua dos Ferros E por elle foi dito a mim Tabaliam perante as testemunhas ao 

diante nomeadas, que per escriptura outorgada em minha notta aos sete dias do 

mes de Septembro do anno proximo pasado, se contratara Mathias Rodrigues 

de Carualho mestre entalhador, com o juis, e mais officiais da Jrmandade de 

Santa Catherina de Monte Sinay da sua Igreja desta cidade para lhe fazer nella 

hum retabolo da parte exterior na tribuna da mesma Igreja feito e asentado em 

seu lugar, na forma do rescunho que lhe deram, tudo por preço e quanthia de 

duzentos e setenta mil reis somente, pagos na forma declarada na dita 

escriptura ao asinar da qual recebera logo o dito Mathias Rodrigues a quanthia 

de setenta mil reis, a saber sesenta em dinheiro de contado, e des em que elle 

bonara o Retabolo uelho; E asim hauia recebido mais por uarias uezes a 

quanthia de cento e sinquoenta mil reis, de que pasara recibos // nas costas do 

trasllado da dita escriptura na qual fora condiçam expreça entre as mesmas 

partes que o dito mestre daria a obra do dito retabolo finda e acabada; e 

asentada em seu lugar por todo o mes de Mayo proximo pasado deste prezente 

anno e não o fazendo asim pagaria de penna para a mesa da jrmandade a 

quanthia de sinquoenta mil reis como tudo mais largamente constará da dita 

escriptura, e recibos a que se refere. E porquanto o dito mestre Mathias 

Rodrigues não tem feito a obra da dita tribuna nem asentado em seu lugar athe 

o prezente por cujo respeito os jrmãos que agora sam da dita jrmandade lhe 

pediram segurança asim as ditas quanthias que tem recebido, como a dita 

penna, por hauer incorrido nella e com effeito despois de hauerem prouido os 

requizitos se lhes mandou dar a dita segurança por mandado do Doutor Joseph 

Carneiro Henriques cidadam e juis do ciuil desta cidade por elle asinado e 

sobscripto por Joam Dias a qual segurança elle Manoel Nunes Azeuedo fizera 
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obrigando çe a todo o contheudo no dito1 como delle, e termos que me fizeram 

milhor constará; que tudo se treslladará ao diante; E por asim ser; portanto por 

// ser publico jnstromento, pella milhor uia direito e elle Manoel de Azeuedo, 

approua, e ratefica a segurança que tem feito pello dito Mathias Rodrigues de 

Carualho e como seu fiador e princepal pagador por elle se obriga a que dara a 

obra do retabolo da dita Trebuna asim e na forma a que esta obrigado pella 

escriptura nesta referida de todo finda, e acabada, posta e asentada em seu 

lugar, per todo mes de Septembro que ha de uir neste prezente anno de mil 

seiscentos oitenta e quatro, e sendo que asim o não faça per qualquer respeito 

que seja; elle Manoel Azeuedo se obriga outrosim de logo dar, e pagar aos 

jrmãos que hora sam, e ao diante forem da dita jrmandade de Santa Catherina, 

todas as quanthias asima declaradas, e bem asim os sinquoenta mil reis da dita 

penna com mais uinte que a ella acresçenta, tudo logo, e com efeito em dinheiro 

de contado, e de sua casa, bemns, e fazenda, como diuida, e obrigaçam sua 

propria que desde logo toma, e remoue sobre sy, e de que se constetue deuedor, 

e obrigado, sem se hauer respeito aos bens, e fazenda do dito Mathias 

Rodrigues, senão aos delle seu fiador, porque como tal e principal pagador tudo 

por elle dará, e pagará na forma sobredita, e debaixo de todas as clausullas 

condições, pennas, e obrigações // contheudas, e declaradas na dita escriptura 

nesta referida, per que a todas se somete e sogeita, e com elle fiador hauerem 

lugar como fés e nouo aqui foram repetidas, expreças e declaradas e outro sim 

se somete e sogeita as leis dos fiadores, principais pagadores e fieis depositarios 

de juizo, e ao dito termo de segurança que tem feito, e ao diante uay 

incorporado = E para tudo fiador asim comprir e guardar com mais todas as 

custas e despezas perdas e damnos que se pella tal rezam fizerem e reçeberem 

dise que obrigaua como com efeito logo obrigou todos seus bens moueis e de 

rais auidos e per hauer, e o milhor parado delles E em testemunho de uerdade 

asim o outorgou, e pedio se fizece este jnstromento nesta notta, e que della se 

dem os tresllados necesarios, que aceitou E eu tabaliam por quem tocar auzente 

como pesoa publica estepullante e aceitante, sendo testemunhas prezentes 

Hieronimo Duarte Abreu e Luis da Silua moradores nesta cidade, E eu tabaliam 

conheço a elle outorgante ser o proprio aqui contheudo que na nota asinou com 

as testemunhas Domingos da Silua tabaliam o escreui = Manoel Nunes 

Azeuedo= Luis da Silua = Hieronimo Duarte Abreu = tresllado do mandado de 

que fas menção = O Doutor Jorge // Carneiro Henriques cidadam, e juis do 

ciuil em esta cidade de Lisboa2 e os Alcaides e moyrinhos desta cidade, que 

uisto esta jnstancia do Conde de Cocolim, e os mais oficiais de Santa Catherina 

de Monte Sinay desta cidade, que uisto elle notifiquem a Mathias Rodrigues de 

                                                 
1 Ms. rasgado. 
2 Ms. uma palavra ilegível. 
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Carualho, que lhe será mostrado, para que logo de segurança segura, e 

abonada, a quanthia de duzentos, e quinze mil reis como tambem a quanthia de 

sinquoenta mil reis da penna em que tem cahido, per não dar a obra de 

entalhador acabada para a dita jgreja como consta da escriptura de obrigaçam 

que fes e não dando a dita segurança sera leuado prezo a cadea desta cidade 

donde não será solto sem outro meu mandado em contrario, e pellas cauzas que 

os sopplicantes mais alegaram em huma Petiçam, e justificaçam que fizeram 

por meu despacho que fica em poder do escriuam que esta sobscreção mandey 

pasar o prezente que compriram fazendo auto na mostra deste. Dado nesta 

cidade de Lisboa aos uinte e hum dias do mes de Junho de mil seiscentos 

oitenta e quatro annos pagou çe deste quarenta reis, e de // asinar quatro reis, 

E eu Joam Dias o subscreui = Carneiro = De Auto de segurança pedida a 

Mathias Rodrigues de Carualho pello Alcayde Luis da Silua e Anno do 

nascimento de noso Senhor Jesus Christo de mil seiscentos oitenta e quatro 

annos aos uinte e does dias do mes de Junho do dito anno nesta cidade de 

Lisboa foi aprezentado ao Alcayde Luis da Silua o mandado atras, E asima e 

sendo, em seu comprimento foi o dito Alcayde comigo escriuão e seus homens 

a Rua Fermoza a caza de Mayhias Rodrigues de Carualho que lhe foi mostrado, 

o qual eu escriuão notefiquey para que logo dese segurança e abonada á 

quanthia declarada no dito mandado, e pello não dar, o prendeu e hindo com 

elle prezo, pareçeu perante o dito Alcayde Manoel Nunes e Azeuedo, E por elle 

foi dito que elle abonaua a dita quanthia declarada no dito mandado, pello qual 

hia prezo o dito Mathias Rodrigues de Carualho, para o ter de dar todas as 

uezes que pella justiça lhe for mandado, E logo o dito Alcayde aceitou ao dito 

Manoel Nunes de Azeuedo, como fiador e abonador á dita quanthia, como 

consta do termo // de fiança que asinou o dito fiador e abonador com o dito 

Alcayde de tudo na forma do dito mandado que lhe ly, e declarey, de que tudo 

eu escriuam fis este auto que dou fee pasar o contheudo nelle na uerdade, do 

qual leuey oitenta reis e o Alcayde com seus homens quatrocentos reis que 

pagou o autor, E eu Manoel Serram = Termo de fiança = E logo no dito dia, mes 

e anno atras E asina escripto pareceuo perante o dito Alcayde Luis da Silua 

Manoel Nunes mercador, e morador na Rua Noua dos Ferros, E per elle foi dito 

que elle abonaua a quanthia declarada no dito mandado pello qual hia prezo 

Mathias Rodrigues de Carualho para o dar E entregar todas as uezes que pella 

justiça lhe for mandado a entregue sem a iso por duuida alguma nem embargo 

algum, para o que obrigou sua pesoa e bens e renunciou o juiz de seu foro, e se 

someteu as leis dos fiadores e abonadores de juizo de que tudo eu escriuam fis 

este termo que asinou o dito fiador e abonador com o dito Alcayde E eu Manoel 

Serram o fis E escreui = Luis da Silua = Manoel Nunes de Azeuedo =E 

treslladado // o consertey com o proprio, a quem me reporto Domingos da 
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Silua tabalião o escreui = concertado por mim tabaliam Domingos da Silua = E 

eu sobredito Domingos da Silua tabaliam publico de nottas por sua magestade 

na cidade de Lisboa e seu termo que este jnstromento e no meu liuro de nottas 

tomey, e delle a que me reporto o treslladey, concertey escreui e asiney em 

publico //  

 

  Em testemunho Della 

  Domingos da Silua‖ 
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DOCUMENTO n.º 28 

 

Manuel João da Fonseca contrata-se com a irmandade de N.ª S.ª dos Prazeres, 

de Beja, para fazer dois retábulos para a sua igreja. 29 Junho 1684  

 

― Oubrigasão de diuida que fazem os Irmaos de nosa Senhora dos Prazeres 

desta cidade de Beia A Manoel João da Foncequa 

Saibam quantos este publico Instromento de oubrigasão de diuida de sento 

setenta mil Reis uirem que sendo o Anno do nasimento de noso Senhor Jezus 

Cristo de mil he seissentos e outenta e quatro Annos nesta cidade de Beia nas 

cazas de morada de min publico taballião Ao diante nomeado logo ahj apareseo 

prezentes partes a saber de huma estaua prezente Manoel Alues Azeitado 

Reitor do digo nesta cidade de Beia na Igreia de nosa Senhora dos Prazeres 

adonde eu taballião ao diante nomeado fuj e sendo ahj prezentes partes a saber 

de huma estauão prezentes Manoel Luis Azeitado Reitor da dita Irmandade e o 

Reuerendo padre Manoel Ledo clerigo de missa escriuão da dita confraria e 

com elles os mais Irmaos aBaicho asinados todos de huma parte e bem asim da 

outra estaua prezente Manoel João da Fonseca morador na cidade de Lisboa 

oufecial de entalhador e sendo elles ajustados prezentes da maneira que dito he 

aprezentado per taballião e das testemunhas Ao diante nomeadas escritas e no 

fim desta asinadas logo pello dito Manoel João foi dito e dise que asim era 

uerdade digo logo pellos ditos Reitor escriuão e mais Irmaos abacho asinados 

foi dito e deserão /fl. 81/ que asim era uerdade que elles estauão contratados 

com o dito Manoel João que prezente estaua pera lhe fazer Dois Retauolos pera 

os altares colatrais e arco tudo quanto dis a simalha pera bacho con Dois Anios 

nos dous cantos tudo na forma da trebuna da Esperansa desta cidade de Beia 

tudo con muita perfeisão a seu contento Delles ditos Reitor escriuão e mais 

Irmaos isto por presso e contia logo serta nomeada de sento e setenta mil Reis 

pagos athe dia de pascoa de Flores que embora Ade uir de mil seissentos e 

outenta e sinco Annos pagos em quatro quarteis de dois mezes meio cada hum 

dos tres e o ultimo pello tal dia de Pascoa asima dito e pera o tal pagamento 

fazendo elle dito Manoel João a obra na forma asima dita deserão que 

oubrigauão suas pesoas he todas as suas Rendas da dita confraria prezentes e 

foturos e uindo o tempo do dito paguamento e não pagando tudo o que asim 

estiuerem deuendo deserão não uiria con Duuida nem embargos alguns ainda 

que de reseber seião dise não querer lhe fose aseites em juizo nem fora delle 

sem primeiro de tudo o que asim estiuerem deuendo fazerem deposito o qual 

Diserão querião e se oubrigauão a fazer em mão e poder delle dito Manoel João 

da Foncequa sem fazerem o tal depozito lhe sera Denegado todo o Remedio de 

Direito justissa e logo sendo a todo isto prezente o dito Manoel João da 
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Fonsequa por elle foi dito que elle aseitaua asim este dito Instromento de 

oubrigasão de diuida dos ditos sento e setenta mil Reis nas pagas e forma asima 

dita e por elles se oubrigaua a fazer a dita obra asima / fl. 81 V.º/ nomeada con 

toda a prefeisão a conto (sic) delles ditos Irmaos na forma da trebuna da 

Esperansa e não sendo a seu contento e sendo alguma inprefeisão se oubriga 

elle dito Manoel Gonsalues da Fonsequa a fazer tudo a sua propria custa e 

desmanchar o que for inperfeito e tudo con efeito ser a comtento dos ditos 

Irmaos pera o que obrigaua sua pesoa e todos os seus Bens asim moueis como 

de Rais auidos e poe auer prezentes e foturos que ao prezente ora tenha como 

Ao diante tiuer e ouuer e sendo nesesario a fazer sse alguma citasão ou setasois 

pello que asim estiuer deuendo ou faltar pera conpremento desta escretura que 

he contente que em sua seia de todo o destreboidor do juizo geral desta cidade 

de Beia que oie he e no tal tempo for e pella tal citasão asim feita nelle se tirara 

semtensa do processo e por ella se Ira fazer enzecusam entanto de seus Bens 

que bem1 ja pera pagamento de tudo o que asim estiuer deuendo ou faltar ao 

compremento desta escretura e pera tudo asim conprir e paguar elles partes 

deserão que Renunsiaua de seu juis de seu foro ferias e furos de Agosto e dias2 

de doente e todas as demais lejs priuilegios liberdades clauzas que a seu fauor 

alegar posa de nada dise queria uzar nem gozar senão tudo conprir e pagar 

tudo feito como neste instromento se contem3 todo o contheudo e elle dise 

queria responder nesta cidade de Beia perante juis do geral de fora della diante 

delles e das mais justissas deserão /fl. 82/ que4 pormete perante a justissa e eu 

dito tabalião como pesoa publiqua que fis este5 destepulej (sic) consertej este 

instromento de obrigasão diuida tanto quanto em dereito deuo e posso a rezão 

de meu oficio com fee serto de uerdade sendo a toda esta por testemunhas 

Miguel de Masedo e Joze Netto companheiros de Manoel João da Fonsequa 

todos aquj asinados de seus sinais custumados eu Luis de Gusmão tabalião de 

notas nesta cidade de Beia que o escreui 

 

Padre Manoel Ledo Graso 

Manoel João da Fonseca 

Miguel de Macedo   Joseph Netto Chajnho 

     6 

     Saluador‖7 

                                                 
1 Ms. repete ―bem‖. 
2 Ms. repete: ―dias‖. 
3 Ms. uma palavra ilegível. 
4 Ms. duas palavras ilegíveis. 
5 Ms. duas palavras ilegíveis. 
6 Ms. uma assinatura ilegível. 
7 Ms. segundo nome da testemunha ilegível. 
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DOCUMENTO n.º 29 

 

A irmandade de Sto. António da igreja de S. Nicolau, de Lisboa, contrata-se 

com o mestre entalhador Domingos de Sampaio, a fim de este executar o 

retábulo da sua capela. 30 de Julho de 1684 

 

      ―Obrigação Domingos de São Payo aos  

      irmãos de Santo Antonio cito em São 

      Niculao 

 

―Saibam quantos este instromento de obrigação virem que no anno do 

nacimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil seiscentos e outenta E quatro 

em trinta dias do mes de Julho na cidade de Lisboa as Fangas da Farinha nas 

cazas de morada de mim tabaliam parecerão prezentes partes a saber de hua 

Jeronemo Nunes Domingos de Oliveira Manuel Gomes e João da Costa juis 

escriuão thezoureiro prouedor do gloriozo Santo Antonio citta na Igreia e 

freguesia de São Nicolau desta cidade que este prezente anno seruem ao dito 

Santo E da outra estaua Domingos de São Payo mestre do oficio de emtalhador 

morador nesta cidade E ao pee da Calsada de Santa Anna no largo da 

Emcarnacão. Por elles partes foy dito a mim tabaliam perante as testemunhas 

ao diante nomeadas que estão contratados em elle mestre auer de fazer huma 

trebuna na dita capella de Santo Antonio cita na dita Igreia de São Nicolau de 

talha muito perfeita e melhor das que estão feitas na dita igreia, na forma 

seguinte huma targa no banco com dois Anjos muito bem santados com suas 

roupas, em sima huma grade com seus meninos embasasados (sic) para 

pegarem na sera e toda esta obra sera levrauada (sic), e dentro leuara hum trono 

muito bem obrado, e nelle receba quatro Anjos com hum lenho no que serua de 

charolla ao Santo ficando dentro nelle em seu trono E este zemborio fechara 

com suas quartellas muito bem reuestidas. Em o remate della leuara hum Anjo 

com hum escudo das Armaz de Santo Antonio, e leuara a boca da tribuna em 

lugar de renda huns meninos lansados em roda com seus pendurados de flores 

athe a grade tudo muy perfeito e na forma do rescunho que se faz E a contento 

dos ditos Irmãos, que elle mestre tudo se obriga fazer com toda a perfeicão 

melhor do que as que estão feitas na dita igreia e da lla de todo acabada e 

asentada na dita capella athe o fim do mes de Junho do anno proximo que vem 

de seiscentos e outenta e sinco com os ofesiais que para isso forem necessarios, e 

não ficando a dita obra com a perfeicão deuida na forma referida sara elle 

mestre obrigado a dezfaze lla ou emmendar a dita obra e repo lla com a 

perfeicão necessaria não se afastando do dito rescunho em couza alguma saluo 

a mayor perfeicão de maneira que fique a comtento dos ditos irmãos, e por toda 
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a dita obra se obrigão elles ofesiais da dita mesa de Santo Antonio em seus 

nomes e nos /fl. 90/ que lhes sucederem a darem a elle mestre a quantia de 

sento e vinte e sinco mil reis em dinheiro de contado e o retabolo que o dito 

Santo tem na sua cappela sendo a dita asentada na dita cappela por conta dos 

quais logo ahj perante mjm tabaliam he as ditas testemunhas derão e entregarão 

a elle Mestre a quantia de quarenta mil reis em dinheiro de contado moedas de 

ouro e prata correntes neste Reino que elle contou e Recebeo dos quais da 

quitacam a elles ofesiais os quais se obrigão emtregar a elle Mestre os oitenta e 

sinco mil reis Restantes ao preso desta obra a metade como estiuer feita a major 

parte da dita obra E a outra metade como ella estiuer asentada na dita cappela 

que sera athe o fim do dito mez de Janeiro sem descuido algum e sendo a que 

chegue a demanda não serão ouuidos sem depositarem em poder delle Mestre 

tudo o que lhe deuerem da dita obra sendo que esteja asentada com a perfeisão 

que se requere tudo em dinheiro de contado que Recebera sem fianca e contra o 

tal deposito não auera prouisão Real e auendo a Renuncião E esta clausulla 

escreuj de pedimento delles partes e nella querem se cumpra na forma da lej de 

que os aduertj e me refiro a ella E a mesma clausulla de deposito se somete e 

sogeita8 no cazo em que não faca e asente a dita obra com toda a perfeição para 

depositar em poder dos ditos ofesiais todo o dinheiro que teuer recebido por 

conta da dita obra que tera lugar a fauor de hum E outro; e que sendo cazo que 

elles ofesiais mandem fazer alguma obra mais na dita cappela fora da Referida 

a pagarão a elle Mestre por aquillo que se aualiar sem duuida alguma Nesta 

forma estão elles partes comtratados e se obriga cada hum pella sua parte 

comprir e guardar esta escritura e que não hirão contra ella em parte nem em 

todo em juizo nem fora delle Reuogar nem Reclamar per nenhuma via que seja 

e fasendo o não sera9 a cuyo comprimento e pagamento com os custos obrigão 

elles ofesiais os bens e rendas da dita jrmandade E elle Mestre todos seus bens 

moueis e de Rais auidos e per auer e o melhor parado delles E estando outrosj 

presente Miguel Francisco de oficio de cabeiro morador nesta cidade no beco do 

Siluestre, dise perante mim tabaliam e ditas testemunhas que de sua liure 

vontade sem constrangemento de pesoa alguma se oferese por fiador e 

prencepal pagador delle Domingos de São Payo e se obriga pagar per elle a 

elles ofesiais tudo o de que elle Mestre for deuedor em rezão desta escritura em 

dinheiro de contado de sua caza bens e fazenda como diuida E obrigação sua 

propria que toma e Remoue sobre sj e de que se comstitue deuedor e obrigado 

debaixo de todas /fl. 90 v.º/ as clausullas comdesões e obrigasois desta 

escritura E as leis dos fiadores e prencepais pagadores e fieis depesitarios de 

juizo a cujas leis se somete e sogeita a cujo comprimento e pagamento obriga 

                                                 
8 Ms. entrelinhado: ―elle Mestre‖. 
9 Ms. uma palavra ilegível. 
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seus bens que Responderão elles partes e fiador pello aqui contheudo nesta 

cidade perante os corregedores da corte e juizes do ciuel della E onde e perante 

quem mais comprir E este instromento for presentado para o que Renuncião 

juizes de seu foro e domecilio preuelegios prezentes e futuros que em seu favor 

alegar posão E em testemunho de verdade asim outorgarão pedirão e aseitarão 

E eu tabaliam per quem tocar ausente Manoel Carrejra e Domingos de Araujo 

emtalhadores moradores nas ditas Fangas da Farinha que todos conhecemos a 

elles partes são os proprios aqui contheudos que na nota asinarão com as 

testemunhas E declarão elles partes que he posto se diga atras que elle Mestre 

dara a dita obra asentada e acabada no fim do mes de Janeiro a dara acabada 

athe a Pascoa de flores do dito anno sem duuida alguma e asim o outorgarão 

testemunhas presentes Manoel do Reis da Silua tabaliam o escreuj  

 

Jeronimo Nunes Gomes  Domingos de Oliveira Campos 

Domingos de Sampaio 

 

Miguel Francisco    João da Costa 

 

Manoel Carreira      Manoel Gomes 

         

        Domingos de Araujo‖  
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DOCUMENTO n.º 30 

 

A irmandade de N.ª S.ª das Mercês, sita na igreja de S. Nicolau, contrata o 

mestre entalhador Vicente do Couto Nobre, a fim de lhes fazer o retábulo da 

sua capela. 30 de Setembro de 1684 

 

― Contrato os Jrmaos da Senhora das Merces a Uicente do Coutto 

Saibam quantos este Instromento de obrigacão uirem que no anno do 

nasimento de nosso Senhor Jezus Christo de mil seiscentos outenta e quatro em 

trinta dias de mes de Setembro na cidade de Lisboa defronte da Igreia de São 

Nicolau e apozentos em que uiue Francisco de Torres Bezerra home de negocios 

estando elle ahi prezente como escriuão da Jrmandade de Nossa Senhora das 

Merces sitta na ditta Igreia de São Niculao e bem asim Manoel Martins 

procurador da ditta Irmandade: E ambos em nome della he dos Irmaos 

prezentes e futuros isto de huma parte E da outra estaua outro sim prezente 

Vicente do Couto Nobre mestre Emtalhador morador nesta ditta cidade a Rua 

da metade dentro das portas de Santa Catarina. Logo por elles partes foi ditto a 

mj tabaliam e testemunhas ao diante nomeadas que estão contratados para elle 

mestre emtalhador Vicente do Coutto Nobre auer de fazer o retabolo da ditta 

capella de Nossa Senhora das Merces da ditta Igreia de São Niculao de 

entalhado na forma pello preco clauzullas e condicões seguintes; A saber se 

obriga elle mestre entalhador a que pelo todo mes de Majo proxemo que uem 

de Seiscentos outenta e sinquo obrara e dara asentado ho retabolo da ditta 

capela da Senhora das Merces de entalhado na forma dos rescunhos que tem 

em seu poder asinados pello escriuão e procurador da ditta Irmandade que 

guardara para cotejo da obra depois della asentada cuja madeira /fl. 67/ será 

de bordo no tocante ao entalhado e os emgradamentos de madeira que não seia 

de pinho mas de outra madeira forte e durauel ho afolhamento de castanho ou 

madeira do Brazil, ho estrado da mesma madeira e suposto que no rescunho do 

ditto retabolo não mostre huma caza de prezepio1 elle mestre fara a ditta caza 

de prezepio de entalhadura com huma nuuem de seraphins e hum Anjo no 

meio da gloria e para toda ditta obra feitta e acabada e asentada na ditta capella 

se obrigão elles offeciais da dita Irmandade em seu nome e dos maes Irmãos 

della prezentes e foturos a dar a elle mestre entalhador cento e trinta mil reis em 

dinheiro de contado e asj maes o retabolo de madeira e grades da ditta capela 

que de prezente nella esta excepto os caxoens sobre que asenta o altar que elle 

mestre entalhador podera tirar e fazer delle o que lhe pareser tanto que 

prencipiar a asentar o ditto retabolo nouo. E por conta do preco delle logo ahj 

perante mj ditto tabaliam e testemunhas o dito Francisco de Torres Bezerra deu 

                                                 
1 Ms. entrelinhado: ―entalhado‖. 
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pagou e entregou a elle mestre entalhador a quantia de quarenta e sinco mil reis 

per boas moedas de ouro e prata que contou e recebeo e dise achar serta a dita 

quantia de quarenta e sinco mil reis de que da quitacam a elle Francisco de 

Torres Bezerra e ditta Irmandade e Irmãos della. E os outenta e sinco mil reis 

restantes se obrigão elles officiaes da ditta Irmandade que os Irmaos della os 

darão e pagarão a elle mestre entalhador em dous pagamentos Iguaes o 

primeiro por fim do mes de Janeiro do anno que uem de Seiscentos outenta e 

sinquo, E o segundo tanto que a ditta obra for de todo acabada e asentada na 

dita capela da Senhora das Merces que elle mestre entalhador se obriga como 

ditto he dar de todo acabada e asentada por todo o ditto mes de Majo do ditto 

anno de seiscentos outenta e sinquo com toda a perfeisão que a arte pede e 

rascunhos mostrão asj de lauor de entalhado como de madeiras e sendo que se 

ache com a perfeição refferida os Irmaos da ditta Irmandade a mandarão uer 

pelos mestres da ditta arte de entalhador e achando se estar falta ou demenuta 

em alguma parte a mandara fazer e aperfeisoar por quem lhes parecer por conta 

delle mestre emtalhador, o que se obriga maes a que não dando a ditta obra 

acabada e asentada e aperfeisoada the o ditto fim do mes de Majo pagar de 

pena per cada dia que maes faltar pasado o dito termo a quinhentos reis por dia 

para as obras da ditta Irmandade e os dittos Irmaos e ofeseaes della a poderão 

mandar acabar por quem lhes parecer com o selario que ajustarem que huma he 

outra couza farão por conta delle mestre entalhador que pagará a ditta 

Irmandade E offeseaes della logo e como he ditto ou se lhe descontara no preso 

deste contrato que não o comprindo e uindo a elle algumas duuidas nam sera 

ouuido sem primeiro depozitar em poder do procurador da ditta Irmandade 

prezente ou futuro Asj os dittos /fl. 67 v.º/ quarenta e sinquo mil reis que hora 

recebe como o maes que constar por seus escrittos auer cobrado que ualerão 

como parte desta escretura e para se escuzar do ditto depozitto nam auera 

provizão Real por que desde logo a Renunsia para della se nam poder ualer. E 

elles offeseais da ditta Irmandade se obrigão em seus nomes e dos maes Irmaos 

della prezentes e futuros a fazerem os pagamentos Refferidos a elle mestre 

emtalhador dando elle comprimento a esta escrettura. Logo em effeitto. E 

Estando outro sj prezente Diogo Affonso mercador de mersearia morador nesta 

ditta cidade a Matta Porcos dise ante mj ditto tabaliam e testemunhas que de 

sua liure uontade se offerese por fiador E prencipal pagador do ditto Vicente do 

Couto e se obriga a que elle em todo comprira esta escretura e não o fazendo asj 

por elle dara e pagara todo o que deuer como tal seu fiador prencipal pagador e 

fiel depozitario de juizo a que se somete e sogeita e como diueda e obrigação 

sua propria que desde logo toma e remoue sobre sj para todo pagar sem se auer 

respeito aos bens do dito fiado mas somente aos delle seu fiador para que como 

tal se sogeita a todas as clauzullas e comdicoens desta escrettura; E nesta 
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comformidade diserão elles partes que estão auindos e contratados sobre o 

declarado nesta escrettura e auendo demanda sobre ella pagarão a pesoa a que 

nella andar porquanto do que por ella estiuer a duzentos mil reis por dia que os 

auera da primeira sitação the Real entrega a cujo comprimento obrigão elles 

mestre entalhador e fiador suas pesoas e bens. E elles offeseaes da ditta 

Irmandade os bens rendas e esmolas della e que responderão pello aqui 

contheudo nesta ditta cidade perante a justica della a que este instromento for 

prezentado e onde maes comprir para que Renunsião juizes de seu foro e 

domesilio e tudo o maes que alegar posão que de nada uzarão saluo todo 

comprirem pello modo sobredito. E em testemunho de uerdade asj a outorgarão 

e pedirão se fizesse esta escretura nesta notas e que della se dem os treslados 

necessarios que aceitarão, testemunhas prezentes Paulo de Azeuedo e Andre 

Luis de Carualho. E eu tabaliam dou fee serem elles outorgantes os proprios 

aqui conteudos que na nota asinarão com as testemunhas Antonio Barreto de 

Lima o escreuy= risquei=pedreiro=entrelinhej= entalhado 

 

Vicente do Couto Nobre Manoel Martins Paullo de Azeuedo 

Diogo Afonco   Andre Luis de Carualho Francisco de Torres 

Bezerra‖  
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DOCUMENTO n.º 31 

 

O mestre entalhador Matias Rodrigues de Carvalho passa recibo da obra do 

retábulo da igreja de Santa Catarina de Monte Sinai. 8 de Outubro 1684 

 

―Digo eu Mathias Rodrigues de Carualho mestre emtalhador e emsamblador 

morador nesta cidade aos Caetanos que eu satysfeito estou de duzentos e 

setenta mil reis que tanto emportaua o retabolo qual mandarão fazer os 

senhores Liureiros jrmãos de Santa Catherina de Monte Sinaj como consta desta 

escretura e para ajustamento dos ditos duzentos e setenta mil reis resebi em 

dinheiro de João Antonio Correa da Fonsequa tizoureiro da dita jrmandade 

sincoenta mil reis e perquanto fis mais do riscunho que me tinhão dado huma 

obra que me acertei com os ditos // senhores em darem per ella sincoenta mil 

reis os quais resebi logo uinte mil reis em dinheiro e trinta em hum escrito de 

diuida que o dito tizoureiro João Antonio Correia da Fonsequa fes delle risebi 

tão bem os uinte mil reis e per firmeza de tudo os senhores liureiros me não 

deuem couza alguma da obra que lhe tenho feito lhe dei esta quitacão geral per 

mim feita e asinada estando prezentes o senhor Manoel Carneiro da Silua 

procurador da dita jrmandade e o senhor Andre Fernandes escreui oito de 

Outubro de 1684 

 

Manoel da Silua    Matias Rodrigues de Carualho 

 

      Andre Fernandes 

 

O escrito de trinta mil reis que eu fis, de que este recibo asima fas mensão esta 

pago que o pagej em 20 de Janeiro de 1685@ 

     Fonseca‖ 
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DOCUMENTO n.º 32 

 

O mestre entalhador Domingos de Sampaio é contratado pela irmandade do 

Rei Salvador do Mundo, sediada na Sé de Lisboa, a fim de executar o 

retábulo da sua capela. 27 de Junho de 1685 

 

―Saibão quantos este instormento de obrigacam virem que no anno do 

nasimento de nosso Senhor Jezus Christo de mil seiscentos e oitenta e sinco em 

vinte e sete dias do mes de Junho na cidade de Lisboa e Paço dos Tabaliães 

pareserão prezentes partes a saber de huma Domingos Gonçalves mestre da 

ribeira das naós Pedro Rodrigues e Manoel Pedrozo calafates e moradores nesta 

cidade todos que este prezente anno seruem na irmandade do Rey Saluador do 

Mundo cita na igreia da See desta cidade e bem asim estaua mais Jeronimo 

Gomes mestre de nauio morador na Rua das Mudas e jrmão da dita jrmandade 

isto de huma parte e da outra Domingos Sampayo mestre entalhador morador a 

Calcada de Santa Anna, por elles partes foi ditto a my tabaliam perante as 

testemunhas ao diante nomeadas que estão contratados para elle mestre 

Domingos de Sampayo hauer de fazer, na ditta capella do Rey Saluador huma 

trebuna com toda a prefeição que a arte der lugar, tudo debaxo do preço 

clausulas e condiçoes seguintes; que elle mestre será obrigado como com efeito 

se obriga a fazer a ditta trebuna na ditta capella toda de madeira de bordo 

muito sam, e a obra de talha será arrogante e vistoza tudo muito bem laurado, e 

com valentia no releuo e não muito miuda mas proporsionada na forma e 

modo, que se conthem no rescunho que para este efeito se fes; que elles jrmáos 

tem em seu poder e no tocante ao entalhado será conforme a que está na capella 

de Santo Antonio cita na igreia de São Niculao, ainda que no dito rescunho se 

não faça mensão, porem em tudo o mais será na conformidade que nelle se 

declara; pondo alem de suas maos e trabalho todos os pregos, grude, 

handaimes; e o mais que for nesesario ate de todo estar acabada e asentada na 

dita capella ajustando se com as medidas da largura e altura della; correndo por 

sua conta e risco toda a despesa; e gastos que se fiserem ate estar asentada como 

dito he; o que se entenderá ser athe dia de nossa Senhora da Concepção que 

vem deste prezente anno; porque ate ese dia estará e ficará de todo acabada, e 

posta em seu lugar, muito a contento e satisfação delles jrmãos que he conforme 

o dito rescunho; e no tocante ao entalhado na forma em que está o da dita 

capella de Santo Antonio como asima se declara; e não o fazendo nesta 

conformidade a tornará a fazer de nouo, e emmendar a sua custa de sorte que 

fique do modo em que estão ajustados; E por toda a dita obra, sendo feita e 

acabada como dito he se obrigão elles jrmaós a lhe dar cento e oitenta mil reis 

pagos em trés pagamentos a saber o proximo logo ao fazer desta escriptura e o 
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segundo estando a dita obra meja feita o terseiro depois de asentada e 

juntamente se obrigão mais a lhe dar as ferragens e o chumbo que for nesesario 

para as escapulas somente; e tudo o mais correrá por conta delle dito mestre o 

qual outrosj será mais obrigado a fazer a pedraria que se declara no dito 

rescunho, conformando se com elle em tudo; de sorte que se não altere nem 

diminua cousa alguma excepto no entalhado porque ese será como o da capella 

de Santo Antonio como asima se declara; e faltando elle Mestre em dar a dita 

obra acabada e asentada com tudo o nesesario athe o dito dia de nossa Senhora 

da Concepção pagará de penna hum cruzado para a dita irmandade por cada 

hum dia dos que se seguirem despois do tempo completo; e da mesma maneira 

/fl. 91/ elles jrmãos pagarão a dita penna no caso que lhe dilatem os 

pagamentos por qualquer via que seia; e no tocante ao proximo pagamento que 

he de setenta mil reis logo ahj perante mim tabaliam e ditas testemunhas elles 

jrmãos os derão e entregarão a elle Mestre em dinheiro de contado corrente 

neste Reino que eu tabaliam dou fee elle contou recebeo e dise estauão certos 

sem falta alguma que nelles ouuese dos quaes lhes dá quitacam plenaria para 

nunaca mais lhos tornar a pedir sob penna de lhes pagar em dobro com as 

custas na forma da lej; e da mesma sorte se obrigão a lhe fazer os dois 

pagamentos seguintes de sesenta mil reis cada hum nos dias e tempos referidos 

sem falta ou demanda alguma E asim mais a lhe darem as ferragens e o chumbo 

que for nesesario para as escapulas como fica dito tudo debaxo das clausulas 

pennas e obrigações desta escriptura pella qual se dão elles partes por ajustados 

e cada hum pela sua promete cumprir e guardar não reuogar nem contradizer 

por nenhuma via que seia; e fazendo o ou vindo contra ella com algum genoro 

de embargos de qualquer calidade que seião; he contente que lhe não serão 

recebidos nem poderão ser ouuidos em juizo nem fora delle sem primeiro e 

com efeito depositarem em poder de quem for a credor e estiuer por esta 

escriptura tudo o que lhe estiuerem a deuer em dinheiro de contado e em hum 

só pagamento e para se escusarem de o fazer senão poderão valler de prouisão 

Real porquanto desde logo a renunsião cada hum pella sua parte; E della senão 

poderão valler nem ajudar e esta clausula escreuj eu tabaliam de pedimento 

delles partes que querem se cumpra na forma da lej de que os aduertj e a ella 

me refiro; e auendo de ser citado aquelle que for deuedor he contente que a 

posa ser em seo nome o distrebuidor dos tabaliams de notas que a ese tempo 

seruir ao qual fas seu procurador irreuogauel para estar em juizo e fora delle; 

confeçar a diuida asinar termo de confição e para todas as mais diligencias que 

se deuão fazer ate se alcancar sentenca que se executará em seos bens; e della 

não poderão appelar nem aggrauar antes pagarão auendo demanda a duzentos 

reis por dia para a pesoa que nella handar porquanto do que for acredor que os 

venserá da dita propria citação ate final sentença e execucão e pagamento do 



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

216 
 

principal e custas; E para asim o cumprirem com mais a perda e damnos que 

resultar custas e despesas que se fizerem diserão que obrigauão e com efeito 

cada hum obrigou a saber elles jrmãos os bens da dita sua irmandade e elle 

Domingos de Sampaio os seos auidos e por auer e o milhor parado delles; E 

para mais segurança desta escriptura e do que elle Domingos de Sampaio fica 

obrigado ofereceo por seo fiador a Francisco de Freitas Pintor e morador junto a 

Encarnação pello qual que presente estaua foi outrosj dito perante mj tabaliam e 

ditas testemunhas que elle de sua boa e liure vontade e sem constrangimento de 

pesoa alguma fica por fiador delle Domingos de Sampaio e por elle se obriga a 

pagar e satisfazer toda a quantia que importa a dita obra no caso que a não faça 

do modo em que está ajustado ou não dé cumprimento a esta escriptura e a 

toda a perda e damno que aos ditos jrmãos resultar e tudo por elle pagará como 

tal seo fiador principal pagador e fiel depositario de juiso a cujas leis se somete 

e sogeita e as clausulas desta escriptura para que todas com elle ajão lugar e ter 

real effeito da mesma sorte que o hão de ter com elle obrigado para que a 

sentença que contra elle se alcancar se posa executar na pesoa e bens de 

qualquer dellas mudando a execucão de huma no outro e do /fl. 91 v.º/ outro 

no outro e em ambos ou qualquer delles como milhor lhe parecer ate com efeito 

os ditos jrmãos estiuerem inteirados da dita quantia principal e custas; E para 

asim o cumprir obriga sua pesoa e bens; E outorgarão que pelo aqui contheudo 

responderão elles partes nesta cidade perante as justicas a que este instromento 

for presentado para o que cada hum renunciou juis de seos foros preuilegios 

leis ordenacoens e o mais que a seo fauor seia; E em testemunho de verdade 

asim outorgarão pedirão e aceitarão E eu tabaliam por quem tocar ausente 

como pesoa publica estepulante e aceitante; E declarão elles partes que a dita 

penna de hum cruzado podia se não entenderá venser se contra elle Mestre no 

cazo que elle esteja doente ou aja algua obra Real; E asim outorgarão e aceitarão 

sendo testemunhas presentes Luis da Silua meirinho da tenensia Antonio 

Nogueira da Crus residente no dito paço que todos conhecemos a elles partes 

são os proprios que na nota asinarão com as testemunhas Joseph Caetano do 

Valle tabaliam o escreuj. 

 

Francisco de Freittas      Domingos de S.Payo  Domingos Goncalues 

                                                      

                                                                                                   Manoel Pedrozo  

Luis da Silua 

                                                                                       Antonio Nogueira da Cruz‖ 
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DOCUMENTO n.º 33 

 

Contrato celebrado entre a irmandade do Espírito Santo, situada na igreja dos 

religiosos oratorianos de Lisboa, e Manuel João da Fonseca, para execução de 

retábulo destinado à capela-mor da igreja. 19 de Setembro de 1685 

 

     ―Obrigação Manoel João da Fonseca a  

     irmandade do Spirito Santo da Pedreyra 

 

―Saibam quantos este instromento de obrigação virem que no anno do 

nacimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil Seiscentos e outenta e sinco em 

dezanove dias do mes de Setembro na cidade de Lisboa dentro na igreia do 

Spirito Santo da Pedreyra em que esta cituada a congregacão dos Padres do 

Patriarca São Felipe Neri estando ahy prezentes Simão Gomes de Marcado 

Antonio Pereira Manoel Vellozo Manoel Leal prouedor escriuão thezoureiro 

que o prezente anno seruem na irmandade do Spirito Santo juntos em meza de 

huma parte e da outra estaua Manoel João da Fonseca mestre emtalhador 

morador as Fangas da Farinha, Por elles partes foy dito a mim tabaliam perante 

as testemunhas ao diante nomeadas que estão contratados em elle mestre fazer 

a obra do retabollo da capella-mor da dita igreia do Spirito Santo na forma do 

rescunho / fl. 20/ que tem bem visto e asinado, dentro em hum anno primeiro 

seguinte debaixo do preso clauzullas e obrigasões seguintes que elle mestre se 

obriga a lansar logo mão da ditta obra faze lla e da lla de todo acabada dentro 

do ditto anno primeyro seguinte perfeita e asentada na forma do dito rescunho 

e com mais desafogo não se afastando delle em cousa alguma, E as madeyras 

serão de bordo muito boas sem samago nem beta, e as intiriores de castanho ou 

de carvalho e a talha feita com todo o aseyo e perfeicão e bom debucho tudo a 

conta delle mestre e não dando no dito anno perfeyta E acabada a dita obra 

perdera e pagara de pena sincoenta mil reis que se lhe descontarão no preso 

della, como tambem depois de asentada será vista E examinada asim nas 

madeiras como no obrado per dous ofesiais dos melhores da corte, e não 

estando feita comforme a demonstração do Rescunho e com mais desafogo e 

muj comforme a este contrato elle Mestre sera obrigado a emmenda lla ou faze 

lla de nouo a sua custa sem que posa repetir mais couza alguma a dita 

Irmandade E elle prouedor e mais ofesiais della em seus nomes e de seus 

sucessores se obrigão a pagar a elle mestre por toda a dita obra a quantia de 

quenhentos mil reis leuando santuarios quinhentos e sincoenta mil reis em que 

estão ajustados com declaracão que dentro em hum mes primeiro seguinte 

avizara a dita irmandade com resolucão a elle mestre se ade ser ou não a dita 

obra com santuarios e per conta da despesa della Recebeo elle Mestre perante 
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mim tabaliam e testemunhas delle prouedor e mais offesiais a quanthia de 

duzentos mil reis em dinheiro de contado de que lhe da quitação e do Resto 

darão satisfação a elle Mestre depois de acabada a dita obra a cujo pagamento 

elles prouedor e mais offesiais não allegarão duuida alguma e pendea (sic) a 

demanda não serão ouuidos em nenhuma Instancia sem primeiramente 

depositarem em poder delle Mestre ou na de seu procurador os trezentos mil 

reis Restantes ou os trezentos e sencoenta quando aja sentuarios em dinheiro de 

contado em hum so pagamento que Recebera como couza sua sem fianca pera o 

que os ha per abonados, e contra o dito depozito não auerão prouizão Real e 

auendo a a Renuncião para /fl. 20 v.º/ senão valerem della posto que deste 

Instromento e suas clausulas se faca expresa mensão E a esta mesma clauzulla 

se somete e sogeita elle Mestre no cazo em que não faca a dita obra na forma 

deste contrato e Rescunho  para depozitar em poder do thezoureiro da dita 

Irmandade os duzentos mil reis que hora Recebe por conta da dita obra em o 

mesmo dinheiro de contado em hum so pagamento e esta clauzulla escrevj eu 

tabaliam nesta escritura de consentimento delles partes e nella querem se 

cumpra na forma da Ley de que os aduertj E auendo elle Mestre de ser citado 

ou Requerido pello dito pagamento e compremento desta escritura ha por bem 

o seja em seu nome o destribuidor dos tabaliães de notas desta cidade a quem 

fas e constitue seu procurador e da poder para comfesar a diuida asenar termo 

de conficão E o mais que for necesario athe contra elle se auer sentenca que se 

excutara na forma della em seus bens a que não vira com embargos e cada hum 

delles partes pagara de custas pesoaes a pesoa que andar na demanda e 

cobranca por quem fauorecer esta escreitura a duzentos reis per dia que os 

auera e vensera do da primeira citacão em diante athe final sentenca e execucão 

e compremento della sem alegar ser mais do que a ordenacão comcede a cujo 

comprimento e pagamento com as custas e perdas e danos custas e despezas 

que se pella tal rezão fizerem Receberem obrigão elle Mestre seus bens auidos e 

por auer e elles prouedor e mais ofesiais os bens e Rendas da dita Irmandade E 

outorgarão de Responder pello aqui contheudo nesta cidade perante os 

corregedores da corte corregedores e juizes do ciuel della para o que Renuncião 

juizes de seu foro E domecilio preuelegios prezentes e futuros E o mais que em 

seu fauor alegar posão E em testemunho de verdade asim outorgarão pedirão E 

aseitarão E eu tabaliam por quem tocar auzente E esta se outorgou e asinou as 

Fangas da Farinha em caza delle Antonio Perejra em vinte e dous dias do mes 

de Setembro estando elles partes prezentes e per testemunhas prezentes o 

Capitam Francisco Freire de Andrade Caualejro profeso da ordem de Christo 

morador nesta cidade nas Fangas da Farinha na mesma escada E Antonio 

Gomes morador no Arco de Dom Francisco que deserão ser elles partes os 
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proprios aqui contheudos que na nota /fl. 21/ asenarão com as testemunhas 

Manoel do Reis da Silua tabaliam o escrevj= 

 

  

Antonio Pereira     Manuel João da Fonseca 

 

Manoel Velozo     Manoel Leal 

 

Antonio Gomes    Capitam Francisco Freire de Andrade 

 

       Simão Gomes de Marcado‖ 
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DOCUMENTO n.º 34 

 

O mestre entalhador José Antunes é contratado pelo procurador do Bispo da 

Guarda, D. Frei Luís de Sousa, para fazer um túmulo em madeira de bordo 

para o mesmo bispo. 19 de Novembro de 1685 

 

―Saibam quantos este Instromento de obrigação uirem que no anno do 

nacimento de nosso Senhor Jezus Christo de mil seiscentos oitenta e sinco em 

dezanove dias do mes de Nouembro na cidade de Lisboa fora das portas da 

Mouraria nos apozentos do Conde de Uillar Maior em hum quarto delles 

estando ahj prezentes Manoel Mendes Brauo caualeiro porfeço da ordem de 

Christo e morador nos ditos apozentos em nome e per comição uocal que disse 

ter do Ilostrisimo Senhor Bispo da cidade digo Ilostrisimo D. Frei Luis da Silua 

Bispo da cidade da Guarda E da outra estaua tambem prezente Jozeph dito 

Antunes emtalhador emsamblador morador nesta cidade na Rua da Oliueira 

por elles partes foi dito a mim tabaliam perante as testemunhas ao diante 

nomeadas que elle Jozeph Antunes se obriga a fazer ao dito Senhor Bispo hum 

tumullo de Madeira de Bordum todo emtalhado a seu contento comforme o 

Rescunho que fes ao Senhor Bispo E se obriga a o dar acabado e posto na dita 

cidade da Guarda athe des dias do mes de Feuereiro do anno que embora uira 

de seiscentos /fl. 28 v.º/ oitenta e seis em preso E quantia de sem mil reis 

pagando pondo o dito Senhor Bispo os carretos E gastos do caminho que o dito 

tumbollo fizer athe a dita cidade da Guarda Excepto os dias de sua gornada que 

esses se obriga a lhe não pagar como tambem se obriga elle Manoel Mendes 

Brauo em nome do dito Senhor Bispo a dar as madeiras para o asentamento do 

dito tumbolo cujos sem mil reis se obriga tambem elle Manoel Mendes Brauo a 

os dar a elle Jozeph Antunes tanto que o dito tumbollo estiuer acabado e onstar 

por auizo do dito Senhor Bispo esta postura da cidade da Guarda a seu 

contento E outro sim logo ahj perante mim tabaliam E as ditas testemunhas elle 

Manoel Mendes Brauo em nome e pela dita comição que tem do dito Senhor 

Bispo deu E emtregou a elle Jozeph Antunes a conta dos sem mil reis uinte mil 

reis em dinheiro de contado por moedas de oiro e prata correntes neste Rejno 

que elle Jozeph Antunes contou e Recebeo os ditos uinte mil reis E achou sertos 

sem falta alguma que nelles ouuese de que eu tabaliam dou fee de que lhe dá 

quitaçam plenaria delles e se obriga elle Jozeph Antunes em cazo que se queira 

arepender na forma deste contrato a pagar ao dito Manoel Mendes Brauo de 

condenação em nome do dito Senhor Bispo uinte mil reis como tambem 

Restetuirá o que tiuer que constara pelos seos Recibos os uinte mil reis que 

agora tambem recebe E nesta forma estam elles partes auindos /fl. 29/ E 

contratados sobre o contheudo e declarado nesta escreptura a qual querem que 
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se cumpra em Juizo e fora delle E em nenhum tempo uierem com duuidas 

demandas nem embargos e uindo com elles não seram ouidos em juizo nem 

fora delle com aução alguma em nenhuma Instancia sem primeiro e com effeito 

elle Jozeph Antunes depozitar o que tiuer cobrado como tambem a dita 

condenação a que auendo elle obrigado de ser citado ou Requerido para o 

consentimento desta escreptura he contente que o seja em seu nome o 

destrebuidor dos taballiais de notas nesta cidade a quem fas seu procurador e 

lhe da poder para estar em Juizo e fora delle confessar diuida asinar termo de 

confição ouuir sentença ser Requerido per ella e para a penhora uenda e 

Rematação dos seus bens Remisão delles e para a execução e mais delegencias e 

sentença contra elle obrigado ainda pela tal citação se dara execução em seus 

bens athe elles partes conprirem esta escreptura como ficão obrigados para cujo 

comprimento disse elle Jozeph Antunes obriga seus bens E outorgarão de 

Responder nesta cidade perante as Justicas della E este instromento for 

aprezentado e se requerer o seu conprimento para o que deserão Renuncião 

Juizes de seus foros E domesillio pruiuilegios prezentes e futuros E o mais que 

alegar posão que daram de custas pessoais auendo de quantia a duzentos reis 

per dia. E em testemunho de uerdade asim outorgarão pedirão E aseitarão E eu 

tabaliam por quem tocar auzente testemunhas prezentes João Monteiro e João 

Pereira homens de fee da parte /fl. 29 v.º/ do dito Conde de Uillar Maior que 

diserão serem elles partes os proprios aqui contheudos que na nota asinarão E 

testemunhas Bernardo da Barbuda Lobo tabaliam o escreui = 

 

Manoel Mendes Brauo    Jozeph Antunes 

 

Da testemunha João┼ Monteiro   João Pereyra‖ 
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DOCUMENTO N.º 35 

 

O entalhador Domingos de Sampaio é preso por não cumprir o contrato de 

execução do retábulo do Rei Salvador do Mundo da Sé de Lisboa e outros 

dois entalhadores são contratados para o terminar. 28 de Novembro de 1685 

 

―Saibão quantos este instromento de obrigacam uirem que no anno do 

nasimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil seiscentos oitenta e sinco em 

vinte e oito dias do mes de Nouembro na cidade de Lisboa e Paço dos 

tabaliaens parecerão prezentes partes a saber da huma Domingos Goncalues 

Mestre da Ribeira das Naos que serue de juis este prezente anno na jrmandade 

do Rej Saluador do Mundo cita na jgreia da See desta dita cidade e Antonio da 

Fonseca procurador della ambos em seos nomes e nos dos mais jrmãos, da dita 

jrmandade por comição que diserão ter sua para a outorga desta escriptura E da 

outra, o estauão Antonio Rodrigues Mestre Emsamblador e João da Costa 

emtalhador moradores junto a São Miguel de Alfama; E logo Por elles 

Domingos Goncalues e Antonio da Fonseca em seos nomes e nos que 

reprezentão foi dito a mj tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas 

que elles selebrarão huma escriptura em minha nota aos vinte e sete de Junho 

deste dito anno com Domingos de Sampajo do mesmo officio de entalhador 

para hauer de fazer na dita capella do Rej Saluador huma trebuna com toda a 

prefeição que a arte dese lugar por preço de cento e oitenta mil reis; e debaxo 

das mais clauzulas e condiçoens nella declaradas a que se referem; e nella ficou 

por seu fiador E principal pagador Francisco de Freitas morador junto a 

Encarnação, como da dita escriptura milhor contará; E porque o dito Domingos 

de Sampajo, está ao presente prezo; e não pode dar comprimento a dita obra; 

em rezão de se obrigar a te la feita ate dia de nosa Senhora da Conceição, 

nomeou pesoas de cabal satisfação para que a poudesem fazer muito a contento 

dos ditos officiaes da mesa; os quaes outrosj darão fiansa para segurança della; 

porem será em tal condição que elles oficiaes hauirão por liures e desobrigados 

a elles Domingos de Sampajo e ao dito Francisco de Freitas seu fiador, para que 

se não pudese entender mais com elles; em cujo contrato, elles Domingos 

Goncalues e Antonio da Fonseca não tiuerão duuida; e para ese effeito; se 

ajustarão e consertarão com elles Antonio Rodrigues e João da Costa para que 

ambos fizessem a dita trebuna na mesma forma em que se declara na dita 

escriptura e debaxo das condiçoens seguintes; que elles Mestres ambos juntos e 

cada hum per sj serão obrigados como com efeito cada hum se obriga por este 

publico instromento e na milhor forma de direito a fazer na dita capella a dita 

Trebuna toda de madeira de bordo muito sãa e a obra de talha arrogante e 

uistosa tudo muito bem laurado e com valentia no releuo, não muito miuda, 
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mas porposionada na forma e modo que se conthem no Rescunho que para iso 

se fes que elles jrmãos tem em seu poder e elles Mestres virão e no tocante ao 

entalhado será conforme o que está na capella de Santo Antonio cita na jgreia 

de São Niculao ainda que no dito rescunho se não faça mensão porem em tudo 

o mais será conforme nelle se declara, pondo alem de sua mãos e trabalho todos 

os pregos grude andaimes e mais que for neçesario ate de toda estar acabada e 

asentada, ajustando se com as medidas da largura e altura della correndo por 

sua conta e risco toda a despesa e gastos que se fizerem ate estar asentada como 

dito he o que se entenderá ser ate as endoenças do anno proximo que vem de 

seiscentos oitenta e seis, porque nese tempo estara e ficara acabada de todo, e 

posta em seu lugar muito a contento e satisfação dos ditos jrmãos e não sendo 

asim /fl. 49/ a tornarão a fazer de nouo e emmendar a sua custa de sorte que 

fique do modo que se conthem no dito rescunho excepto o entalhado porque 

ese será do modo em que está o da capella de Santo Antonio de São Niculao 

como atras se declara; E por toda esta obra sendo acabada e posta como dito he 

se obrigão elles jrmãos em seos nomes e dos da dita mesa a lhe dar os ditos 

cento e oitenta mil reis porque estauão contratados com o dito Domingos de 

Sampajo pagos em tres pagamentos a saber Logo sesenta mil reis que são os que 

tinhão dado ao dito Domingos de Sampaio e outros sesenta no mejo da obra e 

os outros sesenta depois de asentada e juntamente se obrigão mais a lhes dar as 

ferragens e chumbo que for necesario para as escapulas somente e tudo o mais 

correrá por conta e risco delles ditos Mestres os quaes serão mais obrigados a 

fazer a pedraria que se declara no dito Rescunho comformando se com elle em 

tudo de maneira que se não altere nem diminua cousa alguma saluo no 

entalhado, como fica dito; e faltando elles Mestres a dar a dita obra acabada ate 

o tal tempo, e asentada de todo o neçesario pagarão de penna hum crusado 

para a dita irmandade por cada hum dia dos que se seguirem depois de 

acabado e completo o tempo e a mesma penna pagarão os ditos jrmãos no caso 

que lhe dilatarem o pagamento; E no tocante aos sesenta mil reis do primeiro 

pagamento declarão elles Mestres hauerem ja recebido do dito Domingos de 

São Paio e delles dão quitacam a elles jrmãos, e por bem delles se obrigão a 

principiar Logo a dita obra; e tanto que estiuer no mejo, lhe darão os outros 

sesenta e no fim della os outros sem em rezão do referido poderem repetir mais 

cousa alguma E por esta maneira diserão elles partes estão ajustados sobre a 

dita obra; e se obrigão a cada hum pella sua darem cumprimento a esta 

escriptura em tudo como nella se conthem; E por bem della elles jrmãos como 

taes juis e procurador da dita mesa em seos nomes e dos mais irmãos della pella 

comição que tem suas; dezobrigão e dão desde logo por liures e desobrigados 

aos ditos Domingos de Sampajo, e Francisco de Freitas seu fiador para que não 

entendão mais com elles nem os posão mais obrigar a cousa alguma da dita 
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obra; nem a seos bens e1 porquanto delles agora nem pello tempo em adiante 

querem cousa alguma para a feitura da dita obra, porquanto desde logo os hão 

por auzentes della pella sua parte renunsião a dita escriptura e nella não 

querem fazer obra alguma como se feita e outorgada não fizerem em resão de 

estarem contratados com os ditos Antonio Rodrigues e João da Costa e por elles 

seguros e sertos para que fação a dita trebuna debaxo das condicoens desta 

escriptura contra a qual nenhum delles parttes promete alegar duuidas ou 

embargos alguns de nenhuma calidade que seião e vindo com ellas são 

contentes que lhe não seião recebidos nem poderão ser ouuidos em juizo ou 

fora em nenhuma instancia sem primeiro depositarem tudo o que estiuerem a 

deuer huns aos outros, em poder daquelle que for acredor em dinheiro de 

contado e em hum so pagamento E para se escusarem de o fazer se não poderão 

valler de prouisão Real porque desde Logo a renuncião; e esta clauzula escreuj 

eu tabaliam de pedimento delles partes que querem se cumpra na forma da lej 

de que os aduertj e a ella me refiro E auendo de ser citados aquelles que forem 

obrigados não estando nesta cidade são contentes que o seia em seos nomes o 

distrebuidor dos tabalians de notas della que a ese tempo seruir ao qual fazem 

seo procurador /fl. 49 v.º/ irreuogauel e lhe dão poder para estar em juizo e 

fora delle confesar a diuida asinar termo de confição e para todas as mais 

diligencias que se deuão fazer ate com efeito se alcancar sentenca que se 

executara em seos bens e della não poderão appelar nem aggrauar antes 

pagarão auendo demanda a duzentos reis por dia para a pesoa que nella 

handar por parte do que for acredor, que os venserá do da primeira citação athe 

final sentenca execucão e pagamento do principal e custas; E para asim o 

cumprirem e guardarem com mais a perda e damno que resultar, custas e 

despesas que se fizerem diserão que obrigauão e com efeito obrigarão a saber 

elles jrmãos os bens e rendas da dita mesa e elles Mestres ambos juntos, e cada 

hum per sj, suas pesoas e todos seos bens e o milhor parado delles; E 

outorgarão que pello o aqui conteudo responderão nesta dita cidade perante as 

justicas a que esta instromento for presentado para o que renunsiarão juis de 

seos foros domicilio preuiligios leis ordenaçoens ferias e o mais que a seu fauor 

seia; E estando outrosj presente Domingos de Carualho tabaliam de notas nesta 

dita cidade E por elle foi dito perante mj tabaliam e ditas testemunhas que elle 

de sua boa e Liure vontade e sem constrangimento de pesoa alguma fica por 

fiador, e principal pagador dos ditos Mestres, e por elles se obriga a pagar e 

satisfazer tudo o que elles forem deuedores, aos ditos jrmãos por falta da feitura 

da dita obra como tal tem fiador e principal pagador e fiel depositario de juizo a 

cujas leis se somete e sogeita e clauzulas desta escriptura para que com elle 

tenhão lugar e seo real efeito do mesmo modo que o hão de ter, com os ditos 
                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
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Mestres e a sentenca que contra elles se alcancar se poderá executar em seos 

bens ou nos de qualquer delle mudando a execucão de huns por outros e dos 

outros nos outros ou qualquer delles como milhor lhe parecer ate com efeito ser 

pagos os ditos jrmãos de principal e custas. E para o comprir obriga sua pesoa e 

bens; + E outorgarão que pello o aqui conteudo responderão nesta dita cidade 

perante as justicas a que este instromento; + digo sua pesoa e bens; e em 

testemunho de uerdade asim o outorgarão pedirão e aceitarão e eu tabaliam por 

quem tocar auzente como pesoa publica estepulante e aceitante testemunhas 

que forão presentes Manoel Luis Polieiro morador a Rua de Dom Jilianes e o 

dito Francisco de Freitas que diserão elles partes os proprios; e eu tabaliam 

conheso a elle procurador ser o mesmo e todos asinarão na nota com as 

testemunhas Joseph Caetano do Valle tabaliam o escreuj: e esta se outorgou e 

asinou na Ribeira da Naos na casa do dito Domingos Goncalues 

 

 

João da Costa     Domingos Goncalues 

    Antonio Rodrigues 

Domingos de Carualho Antonio da Fonsequa 

   Francisco de Freitas 

       Manoel Luis‖ 
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DOCUMENTO n.º 36 

 

A irmandade de Sta. Teresa, sita na igreja de Santo Estêvão, contrata o mestre 

entalhador Pedro Álvares, a fim de lhes fazer o retábulo da mesma invocação 

na capela colateral da igreja, do lado da Epístola. 12 de Maio de 1686 

 

― Contrato Pedro Alvares com a Irmandade de Santa Thereza 

 

Saibão quantos este Instromento de obrigacão uirem que no anno do nacimento 

de nosso Senhor Jezus Christo de mil seiscentos outenta e seis em doze dias do 

mes de Majo na cidade de Lisboa defronte da parrochial Igreja de Santo Esteuão 

nos apozentos em que uiue o Reuerendo Prior della o Doutor Antonio Vieira 

Leitam Dezembargador da Relacão eclesiastica e prouizor do Priorado do Crato 

estando elle ahi prezente como prepozitto da Irmandade de Santa Thereza cita 

na ditta Igreia de Santo Esteuão e Hieronimo Mendes escriuão e Antonio 

Ribeiro Roza thezoureiro1 da dita Irmandade /fl. 19 v.º/ o prezente anno e 

todos em nome della e dos Irmãos prezentes e futuros isto de huma parte E da 

outra estaua outro sim prezente Pedro Aluares mestre entalhador morador na 

ditta freguesia a Rua Direita das Portas da Crus E logo por elles partes foi dito a 

mj tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que estão contratados 

para elle Pedro Aluares a uer de fazer o Retabollo da capella coletrar (sic) da 

banda da Epistola da dita Igreja de Santo Esteuão em que esta a ditta Santa 

Thereza de entalhado na forma e pello preco e clausullas e condicões seguintes 

= A saber se obriga elle mestre entalhador a athe dia de Nattal proxemo que 

uem neste ditto e prezente anno obrara e dara asentado o Retabollo da ditta 

capella coletrar (sic) da banda da Epistola em que esta Santa Thereza de 

emtalhado na forma do rescunho que elle Pedro Aluares fes e tem em seu poder 

asinado por elles offeceais da ditta Irmandade que guardara para coteio da obra 

depois della asentada cuja madeira sera de bordo, E os emgradamentos de 

madeira que não sera de pinho mas de outra madeira forte e durauel, E suposto 

no rescunho do ditto Retabollo não mostre2 todas as sircunstancias do que a 

obra delle ha de ficar se declara que leuantara mais o corpo de baixo da tribuna 

hum palmo para sima por não ficar a obra da ditta tribuna tão esbelta e ficar 

asim mais distamsia para o nicho de Santa Catarina que esta no ditto altar ficar 

mais dezafogado de sorte que as Imagens dos santos que hão de hir em pianhas 

fiquem com igualdade, Desera elle mestre emtalhador a banqueta de huma E 

outra parte the baixo a buscar o Arco da capella maior tudo de obra de talha e 

tera a boca da tribuna sua gradinha de obra tambem de talha para poder leuar 

                                                 
1 Ms. entrelinhado: ―e Manoel da Costa procurador‖. 
2 Ms. repetido: ―não mostre‖. 
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Luzes fara com grande releuo o remate do dito Retabolo para ficar alto, E os pes 

das colunas serão como os da parte esquerda do rescunho E outro sim fara 

huma sacra muito bem feitta que entrara no risco da ditta obra E as colunas 

serão Resaltadas na forma das da capella major E por toda a ditta obra feitta 

acabada e asentada na ditta capella se obrigão elles offeceais da ditta Irmandade 

em seus nomes e dos maes Irmãos della prezentes e futuros a dar a elle mestre 

entalhador cem mil reis em dinheiro de contado pagos na forma seguinte A 

saber sincoenta mil reis logo que prencipiar a ditta obra E uinte e sinco mil reis 

no meio della E outros uinte e sinco mil reis depois della asentada na ditta 

capella de que elle mestre entalhador pasara resibos que ualerão como esta 

escrettura E elle mestre entalhador se obriga dar acabada a ditta obra E 

asentada por todo athe dia de Natal proxemo que uem com toda a perfeicão 

que a Arte pede e rascunho mostra de que dara outro a elles offeceais da ditta 

Irmandade, asj de lauor de entalhado e releuo como de madeiras que ha de ser 

uista por offeceais peritos e semdo que se ache não estar acabada com perfeicão 

refferida sera obrigado elle mestre entalhador a fazer outra ou emmenda la a 

sua custa sem por iso se lhe dar mais couza alguma que os dittos cem mil reis, e 

na falta /fl. 20/ de não emmendar a ditta obra das imperfeisois que se lhe 

acharem elles offeceais da ditta Irmandade a mandarão fazer de nouo ou 

aperfeisoar por quem lhes pareser por conta delle mestre entalhador o qual se 

obriga maes a que não dando a ditta obra acabada e asentada com toda a 

perfeisão e arquitetura que o rescunho mostra e se declara nesta escrettura the 

dia de Natal que uem fim deste dito anno pagar a ditta Irmandade de pena E 

em nome della uinte e sinquo mil reis que se lhe descontarão nos cem preco da 

ditta obra e não comprindo elle mestre entalhador todo o refferido ou 

pertemdendo encontrar esta escrettura com algumas duuidas demandas ou 

embargos não sera ouuido sem primeiro depozitar em poder do thezoureiro da 

ditta Irmandade tudo o que constar por seus escrittos auer resebido com maes 

os uinte e sinco mil reis de pena por não comprir esta escrettura que tudo 

resebera sem fiança E para se escuzar do ditto depozito nam auera prouizão 

Real e sendo lhe concedida a renumsia para se nam ualer della posto que deste 

Instromento fasa mencão E esta nota escreui eu tabaliam nesta escrettura de 

pedimento das partes que querem se cumpra na forma da lej sobre os depozitos 

pasados de que os aduerti E elles offeceais da ditta Irmandade se obrigão em 

seus nomes e dos maes Irmãos della prezentes e foturos a fazerem os 

pagamentos refferidos a elle mestre entalhador na forma declarada nesta 

escrettura sobre a qual auendo demanda pagarão elles partes a pesoa que nella 

andar por parte do que por ella estiuer a duzentos reis por dia que os auera do 

da primeira citacão em diamte the final sentenca e execucão e comprimento 

della sem alegar em que he maes do que a ordenacão comcede e para o 
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comprimento deserão que obrigauão a saber elles offeceais da ditta Irmandade 

a fabrica e esmolas della, E elle mestre entalhador sua pesoa e todos seus bens 

moueis e de rais auidos e per auer e o melhor parado delles. E outorgarão 

destes (sic) partes pello aqui conteudo nesta cidade perante as justicas della E 

onde maes seu comprimento se requerer para que renunsião juizes de seu foro e 

domesilio preuilegios prezentes e foturos e todo o maes que alegar possão que 

de nada uzarão antes todo comprirão pello modo sobreditto E estando outro sj 

prezente Domingos da Silua carpinteiro morador a ditta Rua Direita das Portas 

da Crus por elle foi dito amte mj tabaliam e as dittas testemunhas que por esta 

escrettura de sua liure uontade se offerese e fiqua por fiador e prencipal 

pagador do ditto Pedro Aluares e como tal por elle se obriga a que dara 

comprimento a esta escrettura como nella se declara E não o fazendo asj em 

parte ou em todo por elle pagara e satisfara todo o referido como tal seu fiador 

prencipal pagador e fiel depozitario de juizo e como diuida E obrigacão sua 

propria que desde logo toma e remoue sobre sj e de que se constetue deuedor E 

obrigado para todo pagar sem se auer respeito a pesoa e bens do ditto obrigado 

mas somente aos delle seu fiador que como tal tudo por elle dara e pagara i sem 

se auer digo E pagara a parte a que se sobmete e sogeita a todas as clauzullas e 

condicois desta escrettura a cuio comprimento obriga seus bens prezentes e 

foturos E em testemunho de uerdade asim o outorgarão E pediram se fizese 

este Instromento nesta nota e della dar os treslados necessarios que aceitarão E 

eu tabaliam por quem /fl. 20 v.º/ tocar auzente E esta se outorgou E asinou na 

ditta Igreja de Santo Esteuão aos dezanoue dias do ditto mes e anno estando 

elles partes prezentes// E logo ahi perante mj dito tabaliam e por elles offeceais 

da ditta Irmandade entregarão a elle Pedro Aluares os sincoenta mil reis do 

primeiro pagamento que se declara nesta escrettura por boas moedas de ouro E 

prata que contou e resebeo e dise estarem certos. E asj outorgarão pedirão E 

aceitarão testemunhas prezentes Paulo Baptista e Antonio da Silua moradores 

na dita freguesia E todos conhecemos a elles outros prezentes serem os proprios 

aqui conteudos que na nota asinarão com as testemunhas Antonio Barreto de 

Lima tabaliam o escreuy entrelinhei = e Manoel da Costa procurador = 

 

Antonio Vieira Leitão   Hironimo Mendes 

Antonio Ribeiro Roza 

Paulo Baptista    Domingos da Silua 

     Antonio da Silua 

Pedro Aluares Pereira‖ 
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DOCUMENTO n.º 37 

 

Contrato destinado a saldar o resto do pagamento devido a Manuel João da 

Fonseca por um retábulo que fez para a igreja da Vila da Azambuja. 21 de 

Novembro de 1686 

 

―Saibam quantos este instromento de obrigação e fianca virem que no anno do 

nacimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil e seiscentos E outenta e seis em 

Vinte e hum dias do mes de Nouembro na cidade de Lisboa as Fangas da 

Farinha e cazas de morada de mim tabaliam parecerão prezentes partes a saber 

da huma o Padre Andre Luis Freire clerigo do habito de São Pedro morador na 

Villa da Zambuja, em nome e como procurador de Manoel Alues Palaura 

morador na dita Villa em vertude da procuração que prezentou feita na dita 

Villa da Zambuja feita e asenada em parte Razo per Ignacio da Motta Leitão 

tabaliam do1 e Nottas na dita Villa em onze dias do mez deste prezente mez de 

Nouembro de Seiscentos E outenta e seis e della melhor se uera que se 

tresladara ao diante de huma parte e da outra estaua outro sj prezente Manoel 

João da Fonseca Mestre do offesio de emtalhador morador as Fangas da Farinha 

Por elle Padre Andre Luis Freire foj dito a mim tabaliam perante as 

testemunhas ao diante nomeadas que o dito Manoel Alues Palaura seu 

constituinte he deuedor a elle Manoel João da Fonseca de sesenta mil reis de 

resto da obra que elle Manoel João da Fonseca fez na freguesia da Igreja da dita 

Villa cujo dinheiro para a dita obra tenho cobrado o dito seu constituinte, e 

faltando lhe os ditos secenta mil reis para acabar de satesfazer a elle Manoel 

João da Fonseca o presso da dita obra, lhe pedira fizesese proua, athe o dia de 

Pascoa que vem e que lhe pagaria juros o tempo que os tiuese a rezão de juro de 

seis e quarto per cento sem alguma e por esta escritura e pella melhor uia de 

direyto elle Padre Andre Luis Freire em nome e como procurador do dito 

Manoel Alues Palaura em uertude de seu poder  o constitue deuedor he 

obrigado a elle Manoel João da Fonseca os quais o obriga a que os dara e pagara 

a ditta quantia de secenta mil reis de oje feitura desta athe dia de Pascoa que 

vem de Seiscentos E outenta e sette com os redittos que delles deuer a dita 

rezão de juro de seis e quarto per cento tudo sen duuidas demandas ou 

embargos que a isso ponha ou alegue porque uindo com elles lhe não serão 

recebidos nem podera ser ouuido nem admetido em juizo nem fora delle com 

aucam alguma em nenhuma instancia nem no cazo de appellação e aggrauo ou 

execução nem menos em auto apartado sem primeiro /fl. 48 v.º/ e com efeito 

depositar em mão e poder delle Manoel João ou na de seus herdeiros e 

procurador os ditos sesenta mil reis em dinheiro de contado junto em hum so 

                                                 
1 Ms. duas palavras ilegíveis. 
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pagamento que recebera como cousa sua propria sem para isso ser necessario o 

dar fianca nem fazer outra alguma obrigação porquanto da gora para o tal 

tempo o habona e ha per habonado para sedo poder receber e enquanto asim e 

com efeito não fizer o dito deposito lhe sera denegada toda audiencia aução e 

remedio de direjto e para se o escuzar de o fazer não hauera prouisão Real e 

auendo a ou sendo lhe comcedida por qualquer respeito que seya desde logo a 

renuncia pera senão valler nem ajudar della posto que deste instromento e suas 

caluzullas nesta prouisão se faca expresa e declarada menção e esta clauzula 

depositaria escreuy eu tabaliam nesta escretura de pedimento e comcentemento 

do dito obrigado e nella quer se cumpra guarde haja lugar na forma da lej sobre 

os depositos pacada de que eu tabaliam advertj e me refiro a ella e que hauendo 

o ditto Manoel Alues Palaura de ser citado ou requerido ce pello pagamento 

dos dittos secenta mil reis e seus reditos he contente que nomae e que 

reprezenta a lej ao destrebuidor do taballião de nottas desta cidade que hora he 

e ao diante for ao qual fas e constitue procurador do ditto seu comstituinte e lhe 

da poder para estar em juizo e fora delle comfessar a diuida asenar termo de 

conficam ouuir sentenca ser requerido per ella nomear bens a penhora e pela 

venda rematação e remição delle e o mais de deligencias que se requeirão e com 

elle hão fazer se fasão na pesoa do dito distribuidor seu procurador sem o 

poder revogar nem esta clauzulla e a sentença contra o dito Manoel Alues auida 

pela dita citação se dara execução em seus bens fazenda a que não vira com os 

tais embargos e que dara e pagara de custos pesoais a pesoa que andar na 

demanda e cobranca por parte delle mestre ha duzentos reis per dia que os 

auera do da primeira citação em diante athe final sentenca execução e 

comprimento della e pagamento de prencepal redito e custas sem poder dizer 

nem alegar que he mais selario de custas pesoais de que a ordenação concede e 

pela dita e obrigada toda asim comprir e guardar disse que se obriga como em 

efeito obrigou todos os seus bens moueis e de raiz auidos e per auer he o 

melhor parado delles e em especial se obriga e2 a seguranca desta obrigação as 

propriedades sequentes3 cazas em que vive o dito seu constituinte que comstão 

de dous sobrados e duas logeas com seu quintal e junto a elle outras cazas que 

comstão de dous sobrados e huma logea as quais estão juntas e bem asim outras 

cazas com dous sobrados e duas logeas e duas cazas tereas e outra caza terea 

citas na rua do4 e huma vinha cita em val da Azambuja5 da dita villa que 

comstão da6 em huma certidão feita per Manoel Duarte o mosso e Manoel de 

Oliueira pedreiro e carpenteiro que a virão e aualiarão /fl. 49 / as ditas 

                                                 
2 Ms. uma palavra ilegível. 
3 Ms. uma palavra ilegível. 
4 Ms. uma palavra ilegível. 
5 Ms. manchado. 
6 Ms. uma palavra ilegível. 
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propriedades, e pella dita certidão comta aualiarem as ditas propriedades em 

duzentos e cinquenta mil reis como comsta do dito corpo e pasta ao pee de uma 

petição que fez o dito Manoel Alues Palaura pasada per Inacio da Motta Leitão 

tabaliam na dita villa por elle feita e asinada em qualquer cazo o qual ficou a 

elle Manoel João que todos os ditos bens ficando obrigados e especialmente 

ipotecados a seguranca desta obrigação contanto que esta especial ipoteca 

derogue a geral obrigação dos mais seus bens nem pello comtrario e desse mais 

a elle Padre Andre Luis Freire perante mj tabaliam e as ditas testemunhas que 

de sua liure vontade se oferece a ficar seu fiador e prencepal pagador delle 

Manoel Alues Palaura e se obriga pagar por elle a elle Manoel João os ditos 

sesenta mil reis seus reditos de sua caza bens e fazenda como diuida e 

obrigação sua propria que toma e remoue sobre si e de que se constitue deuedor 

e obrigado debaixo de todas as clauzullas comdições desta escritura e as leis dos 

fiadores e prencepais pagadores fieis depozitarios de juizo a cujas leis se somete 

sugeita para com elle auer logar ao que obriga todos seus bens e que 

respondera o dito seu constituinte a elle Padre e fiador pello aqui contheudo 

nesta notta perante os coregedores e juizes do ciuel della onde e perante quem 

mais comprir este instromento for prezentado e se pedir e requerer seu 

comprimento para o que renunciam juizes de seu foro e domecilio priuilegios 

prezentes e futuros liberdades  ordenações ferias gerais e especiais que em seu 

fauor alegar posão e em testemunho de verdade asim outorgarão e pedirão  se 

fizesse este instromento nesta notta e que della se dem os treslados necesarios 

que aseitarão e eu tabaliam o aseito por quem tocar ausente como pesoa publica 

estipulante e aseitante sendo testemunhas prezentes Luiz da Silua e Pantalião 

Alues Morejra emtalhadores a huma asistentes as Fangas da Farinha e 

Domingos Gonçalvez morador a São Jozeph disserão serem elles partes os 

proproprios (sic) aqui contheudos que na notta asinarão com as testemunhas 

Manoel dos Reis da Silua tabaliam o escreuj 

 

Manoel João da Fonseca   Padre Andre Luiz Freire 

Luiz da Silua   Pantaliam Alues Moreira Domingos Gonçalvez‖ 
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DOCUMENTO n.º 38  

 

O pintor de têmpera Amaro Pinheiro é contratado para dourar a capela de N.ª 

S.ª do Vale, sita no convento de Sto. Elói. 28 de Abril de1687 

 

―Saibão quantos este estromento de obriguação uirem que no anno do 

nacimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil seiscentos outenta e sete em 

vinte e outo dias do mes de Abril na cidade de Lisboa dentro da Igreja do 

comuento de Santo Elloj estando ahj prezentes partes da huma o Padre 

Francisco de São Paulo relegioso no mesmo comuento comisario da meza e 

Irmandade de nossa Senhora do Ualle cittuada na mesma Igreia em nome dos 

offesiais e Irmãos da ditta Irmandade e da outra estaua outro sj prezente Amaro 

Pinheiro pintor de tempara e morador nesta cidade a São Vicente de Fora. Por 

elles partes em seus nomes e nos que representão foi dito a mj tabaliam perante 

as testemunhas ao diante nomeadas que estão contratados em elle Amaro 

Pinheiro auer de dourar a trebuna e capella da ditta Senhora do Ualle no que 

toca a escultura E emtalhadura e obra de madeira de dentro da ditta capella em 

preco de quatrocentos e nouenta mil reis cuja obra tem elle Amaro Pinheiro ia 

comesada e nella contenua a qual dara acabada e de todo perfeita the uinte dias 

do mes de Agosto que uem neste prezente anno debaxo as condecoens e 

obrigacoens seguintes = que elle mestre dourara a trebuna e capella da ditta 

Senhora do Ualle do milhor ouro que for posiuel com que fique de toda com a 

perfeicão que nisso puder ser sem falha nem difeito e sem faltas em senão 

dourar em parte e sendo pello contrario em tal cazo os offesiais da dita 

Irmandade antandarão (sic) repasar e fazer de nouo por quem lhes pareser e o 

que niso maes gastarem se obriga elle mestre a repo lo e paga llo sem duuida 

alguma, E achando se despois da obra feita algumas falhas que não seião de 

grande imperfeicão elle mestre as perfará Emmendará a sua custa e por toda a 

dita obra semdo feita e perfeita como se reffere se obriga elle Padre comisario 

Em nome da dita Irmandade e officiais della que serão pagos a elle mestre os 

dittos quatrocentos e nouenta mil reis por conta dos quaes tem elle mestre ha 

resebido setenta e hum mil reis E asj o conheco1 E confesou ahj perante mj 

tabaliam e testemunhas de que dá quitacam a dita Irmandade com os quaes tem 

dado ja prencipio a ditta obra e asim como a for contenuando elle padre 

comisario em nome da dita Irmandade lhe irão fazendo os maes pagamentos de 

que recebera quitacoens que ualerão como parte desta escretura de maneira que 

no fim da dita obra seia pago E entregue dos ditos quatrocentos e nouenta e 

hum mil reis e sendo que elle mestre não continue com a ditta obra por culpa 

ou falta sua pagará aos dittos offesiais a perda que lhos resultar e nam sera 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
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ouuido em juizo nem fora delle com aucão alguma em nenhuma Instancia sem 

primeiro depozitar em poder do thezoureiro ou procurador da ditta Irmandade 

asim os ditos setenta e hum mil reis que tem recebido por conta da dita obra e o 

maes que reseber E de que a ditta Irmandade na mes (sic) seia satisfeitta pello 

ualor da dita obra em dinheiro de contado E em hum só pagamento que 

recebera sem fianca para o que o ha por abonado e contra o tal depozito nam 

auera prouizão Real E a mesma clauzula depozitarea auera lugar com os 

offesiais da ditta meza e Irmandade a fauor delle mestre no cazo em que 

acabada a dita obra como comuem E não seia pago inteiramente dos ditos 

quatrocentos e nouenta mil reis /fl. 54 v.º/ do preco della ajustando se estas 

partes resiprocamente desta clauzula E eu tabaliam a escreui de seu pedimento 

e comsentimento e nella querem se cumpra na forma da lej de que os aduerti E 

nesta forma estam elles partes contratados e se obriga cada hum pella sua 

comprir e guardar esta escretura e que nam hirão contra ella em parte nem en 

todo em juizo nem fora delle reuogar nem reclamar por nenhuma uia que seia a 

cuio comprimento E pagamento com maes os custos despezas perdas e danos 

que do contrario resultarem deserão que obrigão como obrigarão elle mestre 

seus bens auidos e por auer, E elle Padre comisario em nome da dita Irmandade 

os bens rendas E fazendas della E que responderão pello aqui conteudo nesta 

cidade perante as justicas a que pertencer E este Instromento for prezentado 

para o que renunsião juizes de seu foro e domesilio preuilegios prezentes e 

futuros Liberdades Lejs dereitos ordenaçoens defensoins ferias gerais E 

espesiais que em seu fauor alegar posão E em testemunho de uerdade asj 

outorgaram e pediram se fizese este estromento nesta nota e della dar os 

treslados necesarios que aceitarão E eu tabaliam por quem tocar auzente e 

testemunhas prezentes Amaro Rodrigues morador nesta cidade a Costa do 

Castello e João de Oliueira pintor morador a São Pedro de Alfama e todos 

conhecemos a elles partes sam os proprios aqui conteudos que na notta asinarão 

com as testemunhas Antonio Barreto de Lima tabaliam o escreuj 

 

Francisco de São Paulo     Amaro Pinheiro 

 

   João de Oliueira  de┼ Amaro Rodrigues‖ 
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DOCUMENTO n.º 39 

 

O mestre entalhador Estevão da Silva é contratado pela irmandade do 

Santíssimo Sacramento da igreja de N.ª S.ª da Ressurreição de Cascais, para 

fazer o retábulo-mor da mesma igreja. 21 de Maio de1687 

 

―Saibão quantos este instormento de obrigacam virem que no anno do 

nasimento de noso Senhor Jezus Christo de mil seiscentos oitenta e sete em 

vinte e1 dias do mes de Majo na cidade de Lixboa e Rua Direita de Santa Anna 

nas cazas de my tabaliam pareçerão prezentes, a saber de huma Esteuão da 

Silua mestre entalhador morador na dita Rua e da outra Jacome de Almeida 

Dagram cappitam de infantaria do terco pago da villa de Cascaes em nome e 

como procurador bastante do juis e mais jrmãos do Santissimo Sacramento da 

igreia da Resorreição da dita villa por vertude de sua peticam que lhe 

outorgarão na nota de Simão Morato Leitão tabaliam na dita villa aos vinte e 

hum dias deste prezente mes e anno que dou fee ser verdade e della milhor se 

uera que ao diante hirá tresladada nesta nota e seos treslados; por eles partes 

em seos nomes e nos que representão foi dito a my tabaliam perante as 

testemunhas ao diante nomeadas que elle dito Esteuão da Silua está contratado 

com os ditos jrmãos para effeito de lhe hauer de fazer hum retabolo de trebuna 

na capella mor da dita igreia com quatro colunas torçidas e bem vestidas com 

seos arcos do mesmo modo com sete fechos tudo na forma do rescunho e planta 

que o architeto João Nunes Tinoco, e juntamente mais acressentará dois anjos 

com huma coroa e hum pillar pela parte de dentro da boca da trebuna em lugar 

da renda por preso e quantia toda a dita obra de quatrocentos e sinquenta mil 

reis debaixo das mais condiçoens e clauzulas abaxo declaradas, que será elle 

Mestre obrigado a fazer o dito retabolo e trebuna de madeira de bordo muito 

seco do tamanho e da medida que for bastante para a dita capella para que 

fique em sua proprossão, e conforme a traça e rescunho que se fes e ficou em 

poder delle dito mestre, asinada por elle e pelo dito cappitam, e a sua imitação 

hirá fazendo desde logo o dito retabolo na forma que nelle se mostra e com toda 

aquella prefeição que a arte der lugar e a dará acabada e asentada ate a somana 

santa que há de vir de seiscentos oitenta e oito e quando não posa ser de todo 

será ao menos a frontaria e o trono, e o mais restante a dita obra a acabará de 

todo ate o São João logo seguinte de maneira que per todo este tempo fique de 

todo acabada e asentada muito a contento dos ditos jrmãos que hé conforme ao 

dito rescunho pela qual será vista e examinada e não sendo asima a emmendará 

a sua custa de sorte que fique na forma delle, sem por esse respeito poder 

repetir cousa alguma; e no tocante ao madeiramento de dentro sobre que ha de 

                                                 
1 Ms. sem menção do dia. 
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asentar a obra será por conta dos dittos jrmãos como tambem o carreto della, 

porem tudo o mais será pela delle mestre ate de todo estar acabada e asentada e 

dentro no tempo referido porque faltando a elle, ficará a eleição dos ditos 

jrmãos aseitar o dito retabolo e não o querendo aseitar o poderá fazer e nese 

cazo auerão de elle mestre todo o dito que ouer resebido sem para isso poder 

alegar cousa que a seo fauor será porem dando elle cumprimento a todas estas 

condiçoens obriga elle cappitam aos ditos seos constituintes a que lhe farão os 

pagamentos da ditta quantia de quatrocentos2 mil reis nos tempos abaxo 

declarados muito pontualmente e sem falta ou demora algua, e serão a saber 

logo ao fazer desta cem mil reis, e outro cem mil /fl. 22 vº/ por todo o mes de 

Septembro deste prezente anno e outros cem por todo o mes de Janeiro do anno 

que vem de seiscentos e oitenta e oito e a demasia que são cento e sinquenta mil 

reis pela tal somana santa em que asim asentar de todo a dita obra; e sendo que 

não posa fazer mais que a frontaria e trono que he a que em todo o cazo há de 

estar feito pela dita somana santa lhe darão somente a metade nese tempo que 

são setenta e sinco mil reis e a outra a metade no fim da dita obra e depois de 

estar acabada e asentada e faltando lhe com algum dos pagamentos poderá logo 

ditto Mestre parar com a dita obra sem hir com ella por diante sem ser obrigado 

a cousa alguma desta escriptura porem não se lhe faltando com os taes 

pagamentos ou algum delles, lhe dará em tudo comprimento como nella se 

conthem E no tocante ao proximo pagamento Logo elle cappitam do dinheiro 

qure tinha dos ditos seus constituintes deu e entregou ahj perante mj tabaliam e 

ditas testemunhas os cem mil reis delle em dinheiro de contado corrente neste 

Reino que eu tabaliam dou fee elle Esteuão da Silua contou e reçebeo e dise 

estauão certos sem falta alguma dos quaes lhe dá quitacam plenaria para nunca 

mais os tornar a pedir sob penna de pagar em dobro na forma da Lej e o 

Restante a dita quantia obriga aos ditos jrmãos que farão pagamento delles na 

forma referida sem falta ou dilação alguma e asim como elle dito Mestre for 

cobrando pasará quitacoens que vallerão como parte desta escriptura Por bem 

da qual se hão elles partes em seus nomes e nos que reprezentão por ajustados e 

se obrigão a que cada hum pella parte que lhes tocar a cumprirão e guardarão 

inteiramente e não hirão contra ella nem a reuogarão por modo algum que seia, 

e fazendo o ou vindo com algum genoro de embargos de qualquer calidade que 

seião afim de a encontrar em parte ou em todo são contentes que lhe não seião 

resebidos nem poderão ser ouuidos nem admetidos em juizo ou fora delle em 

nenhuma instancia nem, em auto apartado sem primeiro e com efeito 

depozitarem em poder do que for acredor tudo o que lhe tiuerem a deuer em 

dinheiro de contado e em hum só pagamento e para se excuzarem de o fazer 

senão poderão valler de prouizão Real porque desde logo a renunçião e esta 
                                                 
2 Ms. entrelinhado: ―e sinquenta‖. 
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clauzula escreuj eu tabaliam de pedimento delles partes que querem se cumpra 

na forma da lej de que os aduertj e a ella me refiro; hauendo elle Mestre de ser 

citado he contente que não estando nesta dita cidade o posa ser em seo nome o 

destrebuidor dos tabaliaens de notas que a ese tempo seruir ao qual fas seu 

procurador irreuogauel e lhe dá poder para estar em juizo e fora delle confesar 

a diuida asinar termo de confisão e para todas as mais diligencias que se deuão 

fazer ate com efeito se alcancar sentensa que se executara em seos bens; 

hauendo tambem demanda sobre o cumprimento desta escriptura pagará 

aquelle que a encontrar a duzentos reis por dia para a pesoa que nella handar 

porquanto da que por ella estiuer que os vensera do da primeira citacão ate 

final sentenca execucão e pagamento do principal e custas; E para todo elles 

partes cada hum pella sua asim o cumprir e guardar com mais a perda e damno 

que resultar custas e despesas que se fizerem diserão que obrigauão e com 

efeito obrigarão a saber elle Mestre sua pesoa e todos seus bens moueis e de rais 

e elle cappitam Jacome de Almeida os da dita jrmandade por vertude da dita 

sua /fl. 23/ peticam prezentes e futuros e o milhor parado delles; E para mais 

segurança deste contrato ofereçeo elle Mestre por seu fiador3 mercador de fitas 

morador na dita Rua pello qual que presente estaua foi dito que  de sua boa e 

liure vontade e sem constrangimento de pesoa alguma fica por fiador e 

prinçipal pagador do dito Esteuão da Silua; e por elle se obriga a pagar e 

satisfazer tudo em que elle for alcancado e faltar no cumprimento desta 

escriptura de maneira que elles jrmãos não tenhão prejuizo algum porque tudo 

elle compora e inteirará como seu fiador principal pagador e fiel depozitario de 

juizo a cujas leis se somete e sogeita e as clauzulas desta escriptura para que 

todas com elle ajão lugar e seu Real efeito e a sentenca que se alcançar se poderá 

executar em seos bens ou nos do dito obrigado e mudar a execucão de hum no 

outro e do outro no outro e em ambos ou qualquer delles como milhor pareser 

aos ditos jrmãos ate com efeito serem pagos do principal e custas; E para asim o 

cumprir obriga sua pesoa e bens e o milhor parado delles e em espiçial huma 

morada de casas que estão na dita Rua que lhe pertençem por titulo de compra 

que dellas fes a Catherina da Silua por escriptura publica outorgada em minha 

nota aos uinte e seis de Abril de seiscentos e oitenta e dois e asim mais outra 

morada que esta a Incarnacão que comprou aos Religiosos de São Bernardo por 

escriptura na nota de Manoel do Valle tabaliam dellas aos vinte e tres de 

Outubro de seiscentos e setenta as quaes obriga e hipoteca ao cumprimento 

desta escriptura E tambem elle Esteuão da Silua obriga espeçialmente suas 

casas que tem hindo para o Colégio que comprou a Domingos da Costa per 

escriptura em minha nota em o primeiro de Outubro de seiscentos e oitenta; E 

esta especialidade fazem contanto que não derogue a geral obrigacam dos mais 
                                                 
3 Ms. riscado: ―A Phelippe da Costa‖, entrelinhado: ―Luis Arnao‖.  
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seos bens; E estando outro sj presentes Ursula da Silua mulher delle Esteuão da 

Silua e Luiza João mulher delle fiador por ellas foi dito que outorgão e 

consentem nesta escriptura e querem se cumpra na forma que esta contenuada 

pellos ditos seos maridos e para que pella sua parte aja em tudo seu deuido 

efeito se sometem e sogeitão a todas suas clauzulas para que todas ajão com ella 

seu deuido cumprido efeito como o hão de ter com elles e hão por bem obrigar 

todos seos bens geral e especialmente de sorte que se cumpra inteiramente a 

dita escriptura sem falta alguma e para asim cumprirem cada huma pella sua 

obrigão suas pesoas e bens em especial os obrigados pellos ditos seos maridos; 

E outorgarão que pelo aqui conteudo responderão nesta dita cidade perante as 

justiças a que este instromento for prezentado para o que Renunciarão juis de 

seu foro domisilio preuilegios leis e o mais que a seo fauor seia E esta se 

outorgou e asinou em noue do dito mes e anno; E em testemunho de verdade 

asim o outorgarão e pedirão se fizese este instromento nesta nota e que della se 

dem os treslados nesessarios que aseitarão E eu tabaliam por quem tocar 

auzente testemunhas que forão prezentes João Sirgado solicitador de causas e 

Joseph Pereira Mestre sapateiro morador na dita Rua que todos conhesemos a 

elles partes são os proprios que na nota asinarão excepto as ditas Ursula da 

Silua e Luisa João que por dizerem não sabião asenar asinou a seos rogos 

Francisco da Silua morador a São Lazaro na nota com as testemunhas Joseph 

Caetano do Valle tabaliam o escreuj= entrelinhej e sinquenta= Luis Arnao= 

Risquej a Phelipe da Costa= 

 

Esteuão da Silua     Jacome de Almeida 

 

A rogo das otorgantes     Duarte Grão 

Francisco da Silua     Luis Arnao 

Jozeph Pereira      João Sirgado‖ 
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DOCUMENTO n.º 40 

 

Vicente do Couto Nobre, mestre entalhador, é contratado pelos religiosos 

Capuchos Arrábidos da Rosa a fim de lhes fazer o retábulo-mor da sua igreja, 

sita no convento da Rosa em Palmela-Alferrara. 10 de Junho de 1687 

 

―Em nome de Deos Amen Saybam quantos quantos este instromento de 

comtrato e obrigação virem que no anno do nacimento de nosso Senhor Jesus 

Christo de mil seiscentos E outenta e sete em des dias do mes de Junho na 

cidade de Lisboa na Rua dos Ourives do Ouro na logea de Bras Nunes da Silua 

ouriues do ouro e o Padre Andrade1 estando elle ahj prezente como sindico do 

conuento de Nossa Senhora da Concejção dos Religios[os] capuchos arabidos 

da Rosa e seu procurador de guardião e descrettos do dito comuento de huma 

parte E outra estaua outro sj prezente Vicente do Couto Nobre mestre do officio 

de emtalhador morador nesta cidade na Rua da Metade nas Portas de Santa 

Catarina Por elles partes foj dito a mim tabalião perante as testemunhas ao 

diante nomeadas que estam comtratados em elle Mestre Vicente do Couto 

Nobre para efeito de fazer hum retabollo e capella mor do dito comuento na 

forma do rescunho que tem bem visto e asenado por tempo de seis mezes vinte 

dias athe dia de Sam Francisco debaixo do preco clauzullas e obrigasões 

seguintes que elle mestre se obriga a lansar mam da dita obra faze lla e da lla de 

todo perfeita e acabada na uespora do dia do Sam Francisco na forma do 

rescunho não se afastando delle couza alguma a qual obra consta de hum trono 

com sua caza na forma do rescunho e na frontaria com quatro colunas 

retrocidas com folhagens de parra ao custume e o sacrario com seis culunas e 

quatro nixos e toda esta obra esta no rescunho que elle mestre e per comta da 

ditta obra de vinte mil reis recebeo elle mestre perante  mim tabaliam e as dittas 

testemunhas a quanthia de uinte mil reis em dinheyro de contado per boa[s] 

moedas de ouro e prata das correntes neste Reyno que contou e recebeo de que  

lhe da quitação e elle mestre se obriga fazer a ditta cappella com seu trono na 

forma do ditto rescunho não se afastando delle em couza alguma e as 

madeira[s] de bordo muito boas com todo o asejo e perfeição e bom debucho 

tudo a custa delle mestre e não dando a ditta obra feita no ditto dia de São 

Francisco deste prezente anno pagara a pena que2 como tambem depois de 

asentada sera vista e examinada asim madeira como no obrado per dous 

officiais dos milhores da corte e não estando feita comforme a demostração do 

rescunho e não estando feita com mais dezafogo muj comforme a este contrato 

elle mestre sera obrigado a emmenda lla ou faze lla /fl. 2v.º/ de nouo a sua 

                                                 
1 Ms. entrelinhado: ―Auellar‖. 
2 Ms. riscado. 
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custa sem que possa repetir mais cousa alguma3 em nome do dito guardião e 

mais relegiosos a pagar pella ditta obra a quanthia de cento e sincoenta e sinco 

mil reis hora ten resebido elle mestre vinte mil reis e o resto de prencepal se 

obriga elle Padre Andre Avelar a pagar a elle mestre por pagamentos que elle 

pedir e feita a ditta obra e acabada perfeitamente na forma do ditto rescunho os 

dittos relegiosos ou hum sindico e partes se vier com duuidas e o que nesta 

escritura se conthem não serão ouuidos nem admetido em juizo nem fora delle 

sem primeiro e com efeito depozitar em mão e poder delle mestre o que lhe 

estiuerem a deuer da ditta obra em dinhejro de contado junto em hum so 

pagamento que podera receber e lhe serão emtregues como cousa sua propria 

sem para isso ser necesario dar fianca ou fazer outra alguma obrigação 

perquanto dagora para o tal tempo o hu hão4 pera abonado pera todo poder 

receber e contra o ditto depozito não auerão provizão Real e auendo a a 

renuncião pera senão ualer della posto que deste instromento se faca expresa e 

declarada menção e esta clausulla depositaria escrevj eu tabaliam nesta 

escritura de pedimento e comcentimento delle mestre que quer se cumpra como 

nella se contem e sendo cazo que elle mestre não faca a ditta obra na forma 

deste comtrato e rescunho na forma referida depozitada em poder do dito 

guardião ou de hum procurador o que tiuer cobrado per conta da ditta obra e o 

mesmo dinheiro de contado em hum so pagamento que poderão receber e que 

auendo de serem citados ou requeridos qualquer delles pello ditto pagamento o 

serão na pesoa do distribuidor dos tabaliães de nottas desta cidade que hora he 

e ao diante for ao qual fazem seu procurador e lhe dão poder quanto em direyto 

se requere para estar em juizo e fora delle comfesar a diuida asinar termo de 

comfição ouuir sentença requeridos por ella nomear bens a penhora e para a 

uenda rematação delles e mais delegencia que com elles se deuão fazer se fasão 

na pesoa do ditto distribuidor seu procurador sem se poder reuogar nem esta 

clauzulla e a sentença contra ellas auida pella dita citação todas execução5 e 

formula a que não uerão constar embargos e que darão e pagarão de  custas 

pesoais a pesoa que andar na demanda e conbranca porquanto delles partes a 

duzentos mil reis per dia que os auera e vensera toda da dita primeira /fl. 3/ 

citação em diante athe final sem alegarem que he mais selario de custas pesoaes 

do que a ordenação comcede e cujo comprimento obriga elle mestre elle Padre6 

reuerendo do dito comuento a elle mestre seos bens auindos e per auer e o 

milhor parado delles e nesta forma estão elles partes comtratados auindos e de 

acordo sobre o contheudo declarado nesta escritura que elle mestre promete 

                                                 
3 Ms. duas palavras riscadas. 
4 Ms. repete ―hão‖. 
5 Ms. uma palavra ilegível. 
6 Ms. uma palavra riscada. 
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comprir e guardar fazendo a ditta obra com toda a perfeição na forma do ditto 

rescunho e em testemunho de verdade asim o outorgarão e pedirão se fizece 

este instromento nesta notta e que della se desse os treslados necesarios que 

aseitarão e eu tabaliam per quem tocar ausente sendo testemunhas prezentes 

declarou estando mais prezentes o Padre Andre Auellar cura da freguesia de 

Santa Catarina7do dito comuento aseita esta escritura na forma della e que 

sendo partes prezentes Antonio Camello e o doutor Manoel Coelho de Aragão 

na rua dos Mercadores que dicerão ser elles partes os proprios aqui contheudos 

que na nota asinarão com as testemunhas Manoel dos Reis da Silua tabaliam o 

escrevj 

 

Padre Andre de Auelar   Vicente do Couto Nobre 

 Sindico   

     Bras Nunes da Silua 

    Manoel Coelho de Aragão     Antonio Camello‖ 

  

                                                 
7 Ms. rasgado. 



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

241 
 

DOCUMENTO n.º 41 

 

As comendadeiras da ordem de Avis do convento de N.ª S.ª da Encarnação, 

de Lisboa, contratam o mestre entalhador Matias Rodrigues de Carvalho para 

este lhes executar dois retábulos na nave da sua igreja e um no coro alto. 21 de 

Janeiro de 1688 

 

 

―Saibão quantos este instromento de obrigacam virem que no anno do 

nasimento de nosso senhor Jesus Christo de mil seiscentos oitenta e oito em 

vinte hum dias do mes de Janeiro na cidade de Lisboa dentro no Real Mosteiro 

da Encarnação e caza em que asiste Donna Izabel de Menezes Comendadeira 

delle e estando ella ahy prezente em seo nome e das mais religiozas do dito 

Mosteiro de huma parte E da outra Mathias Rodrigues de Carualho entalhador 

e emsemblador morador defronte dos padres Caetanos da Diuina Providencia 

por elles partes foi dito a my tabaliam perante as testemunhas ao diante 

nomeadas que estão contratados para elle dito Mestre hauer de fazer tres 

retabolos a saber na Igreia dois nas capellas de Santa Threza e São João 

Euangelista e hum no nicho que está dentro do coro tudo de madeira de bordo 

muito seco e com toda aquella prefeição que a arte der lugar e no tocante a obra 

das capellas / fl. 29 v.º/ da dita Igreia será conforme a largura e grosura que 

der de sy a parede porem sempre ficara em sua proporsão e na conformidade e 

modo da traça e rescunhos que se fizerão em que elles partes estão asinados, e a 

sua imitação sem descrepar cousa alguma hira elle Mestre fazendo toda a dita 

obra e a dará acabada e asentada por todo o mes de Majo proximo que vem 

deste prezente anno pondo elle tudo o quer for necessario para ese efeito sem 

que ella Comendadeira comcorra com couza algua mais que com o forro do dito 

nicho que está no choro que será de pinho e com a obra de pedreiro que se 

neçesitar para se asentarão (sic) todos os ditos tres retabolos, e tudo o mais ate 

elles estarem acabados e asentados será pela dita (sic) dito Mestre, e despois de 

feita e acabada achando se não estar conforme os ditos rescunhos emmendará 

outra ves a sua custa sem per este respeito poder repetir mais cousa alguma do 

ditto preso que lhe da pella ditta obra o qual preso são trezentos mil reis em 

dinheiro de contado pagos a saber logo ao fazer desta cem e os outros cem 

depois de asentadas e acabadas as duas capellas da jgreja e o ultimo pagamento 

de outra tanta quantia no fim de seis meses principiados despois de toda a dita 

obra acabada; e nesta forma debaxo de todas as condiçoens referidas se obriga 

elle Mestre a fazer os ditos tres retabolos referidos muito a contento e satisfação 

da dita comendadeira e na forma e do modo que nelles se conthem sem falta ou 

diminuição alguma e dentro no dito tempo asima declarado e faltando a 
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qualquer das cousas sobreditas he contente de tudo compor a sua custa e 

despesas sem que para iso a dita comendadeira concorra com cousa alguma e 

tambem ficará á sua eleição1  o aseitar a dita obra não uindo e sendo acabada no 

dito tempo como fica dito e nese caso de não a aseitar por elle mestre faltar 

dentro do dito tempo poderá auer delle todo o dinheiro que ouuer recebido 

debaxo das clauzulas desta escriptura contra a qual elle não poderá alegar 

cousa que a seu fauor seia porem dando elle comprimento a tudo o que fica 

obrigado ella Dona Isabel de Meneses como tal comendadeira se obriga a lhe 

fazer pagamento de todos os trezentos mil reis nos tempos declarados muito 

pontualmente e sem falta ou demora alguma; e no tocante ao proximo 

pagamento que he dos ditos cem mil reis logo ahj perante mj tabaliam e ditas 

testemunhas lhos deu e entregou em dinheiro de contade (sic) em hum só 

pagamento digo de contado corrente neste Reino que eu tabaliam dou [fé] elle 

contou e recebeo e dise estauão certos sem falta alguma que nelles ouuese dos 

quaes lhe dá quitacam para nunca mais os tornar a pedir sob penna de os pagar 

em dobro na forma da lej, e os outros dois pagamentos restantes de outra tanta 

quantia cada hum se obriga a os fazer a elle mestre a saber hum despois das 

duas capellas acabadas e asentadas e outro no fim dos seis meses proximos 

seguintes despois de toda a obra acabadar e asim como elle mestre for cobrando 

algum pagamento ou parte delle no caso que elle aseite hira pasando quitacoens 

de sua letra que vallerão como escriptura e nesta conformidade se hão elles 

partes por ajustados e cada hum pella sua e pello que lhe tocar promete e se 

obriga cumprir e guardar esta escriptura em tudo como está contenuada e não 

hir contra ella nem a contradizer por nenhuma uia que seia; e fazendo o ou 

uindo qualquer delles partes com algum genoro de duuidas ou embargos de 

qualquer calidade que seião são contentes que lhe não seião recebidos nem 

poderão ser ouuidos nem admetidos em juizo ou fora delle /fl. 30/ em 

nenhuma2 nem em auto apartado sem primeiro e com efeito depositar em 

poder do que for acredor ou no de quem a sua aucão tiuer aquelle que for 

deuedor e faltar ao cumprimento deste contrato tudo o que tiuer a deuer em 

dinheiro de contado e em hum só pagamento e para se excusar de o fazer não 

poderá valler de prouisão Real e sendo que se lhe conceda per qualquer 

respeito que seia desde logo a renunsia e esta clauzula escreuj eu tabaliam de 

pedimento delles partes que querem se cumpra e guarde na forma da lej de que 

os aduertj e a ella me refiro; E auendo elle Mathias Rodrigues de ser citado pello 

cumprimento desta escriptura he contente que não estando nesta dita cidade o 

posa ser em seo nome o distrebuidor dos tabaliaens de nottas della que a ese 

tempo seruir ao qual fas seu procurador irreuogauel e lhe dá poder para estar 

                                                 
1 Ms. Entrelinhado: ―della Comendadeira‖. 
2 Ms. rasgado. 
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em juizo e fora delle confesar a diuida asinar termo de confisão e para todas as 

mais diligencias que se deuão fazer ate se alcancar sentenca que se executará em 

seos bens; E auendo demanda pagará aquelle que encontrar esta escriptura a 

duzentos reis por dia para a pesoa que nella andar porquanto do que por ella 

estiuer que se venserão do da primeira citacão athe final sentenca execucão e 

pagamento de tudo, E para tudo elles partes cada hum pella sua asim o cumprir 

e guardar com mais a perda e damno que resultar custas e despesas que se 

fizerem diserão que obrigauão a saber ella comendadeira os bens e rendas do 

dito mosteiro e elle Mathias Rodrigues de Carualho tambem os seos auidos e 

per auer e o milhor parado delles E outorgarão que pello aqui conteudo 

responderão nesta dita cidade perante as justicas a que este instromento ou 

aonde se pedir seo cumprimento e para iso renunsião juis de seu foro domisilio 

preuilegios leis e mais que a seo fauor alegar posão E em testemunho de 

verdade asim o outorgarão pedirão e aseitarão E eu tabaliam por quem tocar 

auzente testemunhas que forão presentes João Mendes da Cunha procurador 

do dito mosteiro e Theodozio da Costa criado della comendadeira que diserão 

ser elles partes os proprios que na nota asinarão com as testemunhas Joseph 

Caetano do Valle tabaliam o escreuj entrelinhej della comendadeira 

 

Donna Isabel de Menezes    Mathias Roiz de Carualho 

Comendadeira da Encarnação 

 

     João Mendes da Cunha 

 

     Theodozio da Costa‖ 
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DOCUMENTO n.º 42 

 

A irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja de Santa Maria de Loures 

contrata António Alvares, mestre entalhador, a fim de lhes fazer o arco 

triunfal da dita igreja. 1 de Junho de 1688 

 

―Obrigacão Antonio Aluarez a Irmandade do Santissimo da freguesia do lugar 

de Loures 

 

Saibão quantos este instromento de obrigacão virem que no anno do nacimento 

de Nosso Senhor Jezus Christo de mil e seiscentos outenta e outo em o primeiro 

dia do mes de Junho na cidade de Lisboa e paço dos tabaleães parecerão 

prezentes partes João Ferreira, Pedro Carualho, Vicente Domingues Domingos 

Goncalvez e Francisco Antunes todos moradores no lugar de Loures termo 

desta cidade E o prezente anno mordomos da mesma meza e Irmandade do 

Santissimo Sacramento da freguesia de Nossa Senhora do dito lugar isto de 

huma parte E da outra estauão outro sj prezentes Antonio Aluares mestre 

entalhador morador nesta cidade a Rua Noua Dalmada1 E logo por elles partes 

foi ditto a mj tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que estão 

contratados para elle Antonio Aluarez auer de cobrir o Arco da capella mor da 

ditta Igreia de Santa Maria de Loures de entalhado na forma e pello presso 

clauzullas e condicoes seguintes = A saber se obriga elle mestre emtalhador a 

que por todo o mes de Agosto que Embora uira neste ditto e prezente anno dara 

asentada a obra de entalhado no Arco da capella mor da ditta freguesia do 

lugar de Loures na forma do rescunho que elle mestre fes e tem asinado por 

elles mordomos da ditta Irmandade de que guardara para cotejo da obra depos 

della asentada cuja madeira será de bordo, dos emgradamentos de madeira que 

não seia de pinho mas de outra muito forte e duravel E suposto no dito 

rascunho mostre nos seguintes duas Aguias em lugar dellas metera elle mestre 

dous Anjos que mostrem toda a ualentia posiuel. E por toda a dita obra feita 

acabada e asentada no arco da ditta capella mor se obrigam elles mordomos da 

ditta Irmandade do Santissimo em seus nomes e dos mais prezentes e foturos a 

dar a elle mestre entalhador cento e outenta mil reis pagos na forma seguinte a 

saber outenta mil reis logo ao asinar desta escretura sincoenta pello mes de 

Julho proximo que uem e os outros sincoenta restantes por todo o ditto mes de 

Agosto depois da ditta obra acabada E asentada em seu lugar com toda a 

perfeisão de que elle mestre entalhador pasara resibos que ualerão como esta 

escrettura e logo ahj perante mj ditto tabaliam e testemunhas elles mordomos 

derão e entregarão a elle mestre entalhador por conta dos cento e outenta mil 

                                                 
1 Ms. riscado. 
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reis presso da ditta obra a quantia de outenta mil reis por boas moedas de ouro 

e prata que contou e resebeu e dise estarem certos de que da quitacam a elles 

Jrmãos e ditta sua irmandade. E elle mestre entalhador se obriga dar acabada a 

ditta obra e asentada por todo o ditto mes de Agosto que uem no prezente ano 

com toda a perfeicão que a arte pede e rescunho mostra que prezentara todas as 

vezes que for necessario asj de lauor de entalhado e releuo como de madeiras 

que ha de ser uista por offeciais peritos e sendo que se ache não estar acabada 

com perfeisão refferida sera obrigado elle mestre entalhador a fazer outra ou 

emmenda la a sua custa sem por iso se lhe dar maes couza alguma que os dittos 

cento e outenta mil reis E na falta de não emmendar a ditta obra das 

emperfeisoens que se lhe acharem ou elle não dar acabada E asentada por todo 

o ditto mes de Agosto elles mordomos E os que lhe sucederem a mandarão 

fazer E acabar /fl. 56 v.º/ ou aperfeisoar por quem lhes parecer por conta delle 

mestre entalhador o qual se obriga maes a que não dando a ditta obra a cabada 

na forma sobreditta pagara a ditta Irmandade para as obras della de pena uinte 

mil reis que se lhes descontarão nos cento e outenta presso da ditta obra e não 

comprindo elle mestre entalhador todo o refferido ou pertendendo emcontrar 

esta escretura com algumas duuidas demandas ou embargos não quer ser 

ouuido sem primeiro depozittar em poder do thezoureiro da ditta Irmandade 

tudo o que constar auer resebido por esta escrettura e seus efeitos e com maes 

os uinte mil reis de pena por não comprir esta escrettura que tudo recebera sem 

fianca e para se escuzar do ditto depozito não auuera Prouizão Real e sendo lhe 

concedida a renunsia para se nam ualer della posto que deste estromento se 

fasa menção E esta nota escreuj eu tabaliam nesta escrettura de pedimento das 

partes que querem se cumpra na forma da lej sobre os depozittos pasada de que 

os aduertj E elles mordomos da ditta Irmandade se obrigam em seus nomes e 

dos maes irmãos della prezentes e foturos a fazerem os pagamentos refferidos a 

elle mestre entalhador na forma declarada nesta escrettura sobre a qual auendo 

demanda pagarão elles partesa pesoa que nella andar por parte do que para ella 

estiuer a duzentos reis por dia que os uençera do da primeira citacão em diante 

the final sentença execucam e comprimento della sem alegar em que he maes 

do que a ordenação concede E para o comprirem diserão que obrigauão a saber 

elles mordomos a fabrica E esmollas da ditta Irmandade; E elle mestre 

entalhador sua pesoa e todos seus bens moueis e de rais auidos e por auer e o 

milhor parado delles. E outorgarão de responder pello aquj conteudo nesta 

ditta cidade perante as justiças della a que pertencer E ordenão seu 

comprimento se requerer para que renuncião juizes de seu foro e domecilio 

preuilegios prezentes e foturos ferias gerais E espesiaes e todo o maes que 

alegar possão que de nada uzarão antes todo comprirão E estando prezente 

João de Araujo pintor morador nesta cidade a São Jozeph por elle e pello modo 
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sobreditto2 Foi ditto que por este mesmo estromento de sua boa e liure uontade 

se offerece e fica por fiador e principal pagador do dito Antonio Alvarez E 

como tal se obriga dar e pagar por elle a dita Irmandade tudo o que em rezão de 

esta escrettura for obrigado de sua caza bens e fazenda como diuuida e 

obrigacão sua propria desde logo toma e remoue sobre sj e de que se constetue 

deuedor e obrigado a ditta Irmandade debaxo das clauzullas e condicoes desta 

escrettura a que se somete e sogeita E a lej dos fiadores e prencipais pagadores e 

cuio comprimento e pagamento obriga todos seus bens auidos e por auer e o 

milhor parado delles E estando tambem prezente Pedro Coelho Taborda 

tambem pintor morador nesta cidade as Olarias por nelle foi ditto ditto que de 

sua boa e liure uontade tambem se offerese e fica por fiador e prencipal 

pagador do ditto mestre entalhador a todo o comprimento desta escrettura na 

falta do qual dara e pagara pello dito Antonio Alvarez tudo o que deuer e for 

obrigado de sua caza bens e fazenda como diuuida sua propria que desde logo 

toma e remoue sobre sj para todo /fl. 57/ pagar a ditta Irmandade debaxo de 

todas as clauzullas condecoens desta escrettura a que se somete e sogeita E a 

seu comprimento obriga seus bens E declararão elles partes que as simalha e 

faxas da parte de fora e de dentro hão de ir topar na parede da parte de dentro e 

para fora na coluna E a cada seis palmos de entalhado leuara seus perafuzes e o 

andaimo para asentar a ditta obra sera a custa delle mestre E as faxas refferidas 

sera a talha de cana forma do arco E em testemunho de uerdade asim o 

outorgarão pedirão se fizese nesta nota e della dar os tresllados necessarios que 

aceitarão testemunhas prezentes Domingos Tomé aprendis delle mestre 

entalhador e Domingos Alvarez entalhador morador na Rua Noua Dalmada 

que diserão ser elle mestre entalhador e fiadores os proprios aqui conteudos E 

eu tabaliam conheso os mais outorgantes e todos asinarão na nota testemunhas 

Bartolomeu Simoens// risquej Francisco Lobo tratante morador por detras da 

Igreia de São Julião desta cidade// E pello ditto Francisco Lobo// 

entrelinhej// Estando prezente João de Araujo pintor morador nesta cidade a 

São Joze = os fiadores  

 

Antonio Alvarez    Pedro Coelho Taborda  Domingos Tomé   

De Francisco ┼ Antunes 

Pascoal de Araujo De Domingos┼ Goncalvez   De João┼ Ferreira 

        DePedro┼ Carualho 

     Vicente Domingos‖ 

 

  

                                                 
2 Ms. riscado: ―e pello ditto Francisco Lobo‖. 
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DOCUMENTO n.º 43 

 

Contrato celebrado entre a irmandade de N.ª S.ª da Doutrina e o entalhador 

José Rodrigues Ramalho destinado à execução da obra de talha da sua capela, 

sita na igreja de S. Roque, de Lisboa. 24 de Julho de 1688 

 

―Saibão quantos este instromento de obrigação virem que no anno do 

nasimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil seiscentos oytenta e oito em 

vinte e quatro dias do mes de Julho na cidade de Lisboa dentro no conuento de 

São Roque em hua caza que assiste a meza e Irmandade da Congregação de 

Nossa Senhora da Doutrina cita na Igreja do dito comuento estando ahy 

prezentes em meza o juis Heronimo Nunes e o secretario Manoel Pereira de 

Brito e o Procurador Francisco Rabulho e os mais mordomos e jrmãos /fl. 218 

v.º/ que ao prezente servem na dita meza e Comgregação abaixo asinados isto 

de hua parte e da outra Jozeph Rodrigues Ramalho emtalhador e morador nesta 

cidade na rua da Atalaya e por elles partes foy dito a min tabalião perante as 

testemunhas ao diante nomeadas e asinadas que elle juis secretario e 

procurador estão digo procurador e mais jrmãos estão comtratados com elle 

Jozeph Rodrigues Ramalho para efeito de lhe fazer hum retabollo para a sua 

capella de nossa Senhora da Doutrina que tem na dita Igreja de São Roque na 

forma do risco que esta feito asinado por elles juis e por elle mestre para a todo 

o tempo constar he o proprio desta obrigação e comtrato o qual retabollo se 

obriga elle mestre a fazer na forma do dito risco tudo de madeira de bordo sem 

beta branca nem podridão algua prosedida da mesma madeira nem metera na 

fatura do dito retabollo nem por sima nem por baixo dos frizos madeira alguma 

de Pinho nem em nenhuma parte do dito retabollo e se obriga fazer as colunas e 

mais obra que do dito retabollo na forma do dito risco e as colunas serão feitas 

todas em redondo com seus tres pilhares e intalhadas e nellas seus capiteis que 

digão com as mesmas colunas e os arcos de sima serão emtalhados por debaixo 

dos trosidos e os trosidos todos em redondo na forma da coluna1 se poder 

lograr com a vista e os ditos arcos e mais talha muito relleuante de talha que 

depois de limpa fique em altura de hua mão trauesa e donde ouuer talha de 

Pinho digo talha de paineis sera emcaixilhado com caixilhos de relevado toda 

vazada e tresparente e tudo se obriga elle mestre fazer com toda a prefeição e 

segurança pello qual retabollo sendo feito na forma do risco se obrigão elles juis 

e mais officeais e mordomos a lhe dar a elle mestre quatro centos mil reis em 

dinheiro de comtado e o retabollo velho no local não bolira se não quando tiuer 

o novo acabado /fl. 219/ visto e aprouado para logo o por em seu lugar e 

quando tirar o dito retabollo velho se obriga elle mestre fazer na parede huma 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
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grade de madeira de carualho fixo na mesma parede para nella se pregar o 

retabollo nouo e se obriga elle mestre fazer todos os andaimes que forem 

necessarios e dar a sua custa toda a madeira para elles sem elles juis e mais 

offeciais e mordomos serem obrigados a dar lhe mais couza alguma que os 

ditos mil cruzados os quaes se obrigam a pagar a elle mestre em quatro 

pagamentos de sem mil reis cada hum a saber hum logo em pegando na dita 

obra e o segundo tanto que tiuer meya obra feita e o terseiro depois de se uer a 

obra e o coarto tanto que estiuer posta e asentada em seu lugar e que elle mestre 

se obriga a dar a obra de todo acabada e asentada em seu lugar na somana de 

Ramos da quaresma que embora vira do anno de mil e seiscentos e oytenta e 

nove e não a dando acabada no dito tempo se obriga a pagar de penna em 

nome della para a dita meza cem mil reis e a pena leuada ou não sempre esta 

escretura se comprira e hauera seu rial e comprido efeito e não quer ser ouuido 

nem ademetido com aução algua sem primeiro repor e depozitar na mão do 

thezoureiro que for da dita meza os ditos sem mil reis e tanto que o dito 

retabollo for acabado e asentado em seu lugar sera uisto por pessoas que bem o 

entendão a quem se mostrara o risco para verem se esta feito na forma delle e 

como fica obrigado a faze llo por esta escretura e não estando nesta forma elle 

juis e mais jrmãos mandarão fazer por conta delle mestre e tudo o que custar e 

perda e dano que tiuer a dita meza e jrmandade por esse respeito tiuer a reseber 

se obriga pagar elle mestre de sua caza bens e fazenda e nesta comformidade e 

com esta clauzulla e comdisoens deseram elles partes estão auindos e 

comtratados sobre o todo declarado nesta escretura a qual prometem e se 

obrigão cada hum pello que fica obrigado de sempre /fl. 219 v.º/ e a todo o 

tempo a terem comprirem e goardarem na forma della e a não Reuoguarem 

Reclamarem ou Contradizerem por nenhua via que seja e fazendo o tudo o que 

em contrario della ouuerem não sera valido nem de efeito algum e qualquer 

delles partes que emcomtrarem esta escretura lhe não der comprimento como 

cada hum fica obrigado e mouendo sobre esta algua duuida ou demanda dara e 

pagaran de custas pessoaes pera a pessoa que nella for e andar por parte do que 

for obediente e por ella Estiuer a duzentos reis por dia que a tal pessoa2 e 

comfesa hauer e venser do dia Em que se prensipiar a cauza em diante athe 

toda ser finda e acabada e se dara inteiro comprimento a esta escretura e suas 

clauzullas sem dizer nem alegar que he mais selario de custas Pessoaes do que a 

ordenação premite e comsede E para toda asim a comprirem inteiramente pello 

modo sobredito com todas as custas despezas perdas e damnos que se pella tal 

razão fizerem e Reseberem diserão elle juis e mais offesiais e mordomos da dita 

meza e Irmandade que obrigão todos os bens e rendas da dita meza e 

Irmandade prezentes e futuros e o melhor parado delles e elle mestre Jozeph 
                                                 
2 Ms. uma palavra ilegível. 
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Ramalho obriga sua Pessoa e todos seus bens moueis e de Rais auindos e por 

auer o melhor parado delles e por todo o aquy conteudo se obrigão elles partes 

de responder nesta dita cidade de Lisboa perante os Corregedores da Corte 

Corregedores e juizes do siuel dela e perante quem este instromento for 

prezentado e se pedir e requerer seu comprimento para o que renunçião e cada 

hum renunciou juizes de seu foro e domecilios e da terra e lugar donde viuerem 

e morarem e todos os mais preuelegios e3 Leys dereitos ordenações e de ferias 

geraes e Espesiais e todo o mais remedio de direito que por asim e Em seu fauor 

alegar possão que de nada uzarão saluo todo comprirem /fl. 220/ imteiramente 

pello modo sobredito e Em testemunho de verdade asim outurgarão estas 

partes e pedirão se fizese este instromento nesta nota e della dar os treslados 

necessarios que pedirão e aseitarão e eu tabalião a fiz Em nome de quem tocar 

auzente e como pessoa publica estipulante e aseitante e declarão elles partes 

que os primeiros cem mil reis do dito Pagamento desta escretura se obrigão elle 

juis e mordomos entregar lhos a elle mestre dentro Em quinze dias comesados 

do dia da feitura desta escretura e asim como se forem entregando a elle mestre 

os ditos pagamentos dara delles quitação de sua letra e sinal que valerão como 

escretura publica e parte desta se outorgou em vinte e seis dias do dito mez e 

anno sendo testemunhas prezentes o Padre Manoel Coelho tambem capellão da 

dita Irmandade e morador nesta cidade na Rua do Norte que disserão serem 

elles partes os proprios aqui contheudos e na nota asinarão com as testemunhas 

Luis Correia de Almeyda Tabalião o escrevy = Francisco Rabulho = Hieronimo 

Nunes = Manoel Pereira de Brito = Christovão de Almeida = Domingos Martes 

Antonio Pereira = Padre Caetano Lopez = Jozeph Rodrigues Ramalho = 

Saluador Rodrigues Cardozo = Sebastião Fransisco = Antonio Borges = João 

Fransisco = Padre Manoel Coelho = Padre Manoel dos Reis Comseruador da 

Irmandade e Eu Luis Correya de Almeyda tabalião publico de Notas por sua 

Magestade digo por El Rey nosso senhor na cidade de Lisboa e seu termo que 

este instromento em meu liuro de notas tomey e delle a que me reporto /fl. 220 

v.º/ o fiz tresladar comsertey e sobrelinheye asiney de meu Publico sinal = 

Consertey = Custas = Lugar do sinal Publico = Em testemunho de verdade = 

Luiz Correya de Almeida = 

 

Resibo 

Recebeu o Senhor Jozeph Rodrigues Ramalho quinhentos mil reis da Trebuna 

que fez da talha para Nossa Senhora da Doutrina cita na Caza profeça de São 

Roque desta cidade de Lisboa pela maneira seguinte a saber mil cruzados que a 

meza lhe prometeu comforme a declaração desta escretura e o retabollo velho e 

                                                 
3 Ms. uma palavra ilegível. 
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asim mais sem mil reis pella mayoria da obra e pontualidade com que a fes e de 

como recebeu os ditos quinhentos mil reis e se da por pago do que tem feito a 

esta meza da Comgregação de Nossa Senhora da Doutrina athe hoje dezasete 

de Abril de mil seiscentos e outenta E noue annos asinou aquy comigo 

secretario Manuoel Pereira de Brito=Jozeph Rodrigues Ramalho E eu Manoel 

Tauares do Lago Tabalião de notas por El Rey nosso senhor nesta cidade de 

Lisboa os fis treladar a que me reporto e4 no Cartorio da Irmandade da 

Congregação de nossa Senhora da Doutrina Sobrescreui e asiney5 Lisboa 

quatorze de Abril de mil e Settecentos 

Manoel Tauares do Lago‖ 

  

                                                 
4 Ms. uma palavra ilegível. 
5 Ms. uma palavra ilegível. 
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DOCUMENTO n.º 44 

 

Contrato celebrado entre os religiosos da Santíssima Trtindade do convento 

de N.ª S.ª do Livramento e o entalhador José Rodrigues Ramalho, para este 

fazer o altar-mor e os dois colaterais destinados à sua igreja. 16 de Novembro 

de 1689 

 

―Obrigacão e quitacam Jozeph Rodrigues Ramalho ao Padre frej Heronimo de 

Jesus 

 

Saibão quantos este instromento de obrigação e quitação uirem que no anno do 

nasimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e seiscentos oitenta e noue, em 

dezaseis dias do mes de Nouembro na cidade de Lisboa junto ao mosteiro da 

Espranca nos apozentos em que eu tabaliam ao diante nomeado uiue /fl. 87 

vº./ pareserão prezentes partes da huma o Reuerendo padre frej Hyeronimo de 

Jesus Relligiozo da hordem da Santissima Trindade; e comisario das obras de 

seu conuento de Nossa Senhora do Liuramento junto ao lugar de Alcantara 

limite desta cidade honde he morador; E da outra Jozeph Rodrigues Ramalho, 

mestre do officio de emtalhador morador nesta cidade ao Bairro Alto, na Rua 

da Talaja por elles partes foj dito perante mim tabaliam e testemunhas ao diante 

nomeadas que elle Reuerendo padre frej Hyeronimo de Jesus se contratara com 

elle Jozeph Roiz Ramalho para effeito de fazer o retabollo e tribuna da cappella 

major da dita Igreja de Nossa Senhora do Liuramento e juntamente os dous 

retabollos das cappellas collatrais paineis e mais obra de talha para o que 

fizerão seus rescunhos na forma em que se hauia de fazer que ahj prezentarão e 

asinarão comigo tabaliam asim os ditos riscunhos como a planta de Arquitetura 

da dita obra dando lhe por toda ella a elle Mestre a quanthia de seiscentos e 

sincoenta  mil reis cujo contrato fazem e outorgão por esta Escritura debaixo 

das clauzullas condicões E obrigacões seguintes A saber que elle Mestre 

comesara logo a fazer toda a dita obra asim da cappella major como das duas 

coletrais tudo na forma e trasa da dita planta e riscunhos  e sendo necessaria 

mais alguma obra fora dos ditos riscunhos para prefeicão della a fará elle 

mestre na milhor forma que emtende sem mais preço e sera toda a madeira de 

bordo da melhor que ouuer asim nas culunas frontaria e tribuna como caza 

della E caixilhos dos paineis e simalhas  como das duas  cappellas coletraes que 

elle mestre se obriga a fazer, com toda a prefeição cuidado E dillegencia com 

que de toda fique perfeita a qual se obriga elle mestre a dar de todo acabada e 

asentada toda a dita obra por todo o mes de Agosto do anno que ha de uir de 

mil seiscentos e nouenta sob pena de perder elle mestre do uallor da dita obra a 

quantia de cem mil reis em forma da pena que he contente lhe seja leuada por 
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esta ser a forma de seu ajuste E depois de feita toda a dita obra será uista por 

Arquitetos e offeciais peritos do dito officio sendo cauzo que nella aja alguma 

falta ou imprefeição se obriga elle Mestre a fazer tudo o que faltar a sua custa 

sem por isso pedir mais couza alguma dos ditos seiscentos e sincoenta mil reis 

por cuja quanthia se obriga como dito E fazer toda a dita obra sem mais couza 

alguma pondo para ella tudo o que for necessario athe fcar asentada e o 

pagamento dos ditos seiscentos E sincoenta mil reis se obriga elle Reuerendo 

Padre frej Hyeronimo de Jesus a lhe fazer na forma seguinte a saber duzentos 

mil reis ao asinar desta escritura e outros duzentos mil reis por dia de Paschoa 

de flores do anno que uem E cem mil reis por dia de São João Baptista do 

mesmo anno e os cento E sincoenta mil reis restantes para prefazer a dita 

quanthia de seiscentos e sincoenta mil reis dara depois da dita obra asentada 

logo E com effeito e que os primeiros duzentos mil reis logo ahy perante my 

tabaliam e das testemunhas elle Reuerendo Padre frej Hyeronimo de Jesus deu 

e emtregou a elle mestre Jozeph Rodrigues Ramalho em dinheiro de contado 

moedas de ouro e prata correntes neste reino que elle contou e recebeo e achou 

serta a dita quanthia sem falta alguma que nella ouuesse dos quais duzentos 

mil reis dá como logo deu plenaria quitacão a elle Reuerendo Padre frej 

Hieronimo de Jesus; E do mais dinheiro que for cobrando hira pasando Recibos 

de sua letra e sinal que valerão como parte desta escritura; E sendo cazo que 

por qualquer Respeito que seja elle Mestre não chegue a acabar a dita obra ou a 

iso chegue alguma duuida demandas ou embargos com que pretenda ir contra 

esta Escritura não sera ouuido nem admitido em juizo ou fora delle sem 

primeiro e com efeito depozitar em mão delle Reuerendo Padre frej Hieronimo 

de Jesus ou de quem sua aução tiuer tudo que tiuer cobrado por conta da dita 

obra Em dinheiro de contado junto Em hum so pagamento que poderá receber e 

lhe será entregue como couza sua sem para iso ser necesario dar fiança ou fazer 

outra /fl. 88/ alguma obrigacão porquanto desde logo há por abonado, e contra 

tal deposito se não poderá elle Mestre valler de prouizão Real e auendo a por 

qualquer Respeito que seja a Renuncia desde logo para della senão poder ualler 

nem ajudar posto que deste instromento e suas clauzullas na tal prouisão se 

faça Expreça mencão E esta clauzulla depozitaria Escreuj eu tabaliam nesta 

Escritura de pedimento e consentimento delles partes que querem se cumpra 

guarde haja lugar na forma da Lej sobre os depozitos pasada de que os aduertj e 

me refiro a ella e que hauendo elle Mestre de ser citado ou requerido para o dito 

pagamento ou da dita pena e comprimento desta escritura he contente que não 

estando nesta cidade ou seu termo o posa ser em seu nome o destribuidor dos 

taballians de notas1 que hoje he e ao diante for ao qual faz e constitue seu 

procurador e dá poder para estar em juizo e fora delle comfesar diuida fazer E 
                                                 
1 Ms. entrelinhado: ―dela‖. 
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asinar termo de comficão ouuir sentenca ser requerido por ella e sua liquidação 

nomear bens a penhora e para a uenda Rematação E Remição delle E mais 

diligencias que requeirão E a sentenca contra elle hauida pella tal citação se 

dará Execução em sua presenca e Elle Reuerendo Padre frej Hieronimo de Jesus 

pago de tudo o que se lhe deuer E custas des (sic) pesoais E auendo demanda 

pagará elle Mestre á pesoa que nella handar por parte delle Padre e lhe serão 

contados do da primeira aução the final sentenca e sua Execucão sem alegar que 

he mais selario de custas pesoais do que a hordenação consede e a dita 

clauzulla depozitaria e custas pesoais se somete E sogeita elle Reuerendo Padre 

frej Hieronimo para com elle hauer lugar no cazo que falte com os ditos 

pagamentos e declarão elles partes que no tocante a obra e Arquitetura com que 

ha de emserrar e deserrar a custodia no trono a fará elle Mestre na milhor traça 

que for posiuel e que todos os handaimes E mais gastos que se fizerem em 

asentar da dita obra será por conta delle mestre o que se obriga mais a não faltar 

em couza alguma dos ditos rescunhos e planta aprefeisoando tudo pela milhor 

trasa que lhe parecer E desta maneira Diserão elles partes que estão contratados 

sobre o declarado nesta escritura a qual prometem e se obrigam de sempre E 

em todo o tempo terem comprirem E guardarem como nella se conthem a cujo 

comprimento diserão que obrigão como logo obrigarão a saber elle Jozeph 

Rodrigues Ramalho sua pesoa e a todos seus bens moueis e de rais hauidos E 

por  hauer E o milhor parado delles donde qualquer que esta uirem e forem 

achado E elle Padre frej Hieronimo seus bens E por todo o aquj contheudo se 

obrigão de responder nesta cidade perante as justicas della a que este 

instromento se prezentar para o que renuncião e cada hum renunciou tudo o 

que a seu fauor posão alegar, que de nada uzarão saluo todo comprirem como 

nesta Escritura se declara E em testemunho de verdade asj outorgarão e pedirão 

se fizese este instromento nesta nota que della se dem os treslados necesarios 

que aseitarão E eu tabaliam por quem tocar auzente sendo testemunhas 

prezentes Francisco Lopes Ramalho Irmão delle Jozeph Rodrigues Ramalho e 

morador em sua companhia e Joseph da Fonseca morador junto ao dito 

Mosteiro da Esperança que todos conhesemos a elles partes são os proprios que 

prezentes estauão E na nota asinarão com as testemunhas Francisco Trauacos 

de Atajde tabaliam o Escreuj entrelinhej// que serão forrados pellas costas 

della Risquej prefeitas // 

 

Frey Hyeronimo de Jesus   

    Jozeph Rodrigues Ramalho 

Francisco Lopes Ramalho    Jozeph da Fonsequa‖ 
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DOCUMENTO n.º 45 

 

O mestre entalhador Domingos de Sampaio é contratado pelas religiosas do 

convento de Santa Clara de Elvas, a fim de executar o retábulo-mor da sua 

igreja. 25 de Julho de 1690 

 

―Saibão quantos este Publico Instromento de obrigacão e Fianca virem que no 

anno do nasimento de nosso Senhor Jezus Christo de mil e seiscentos E nouenta 

Annos aos vinte sinco dias / fl. 32 v.º / do mes de Julho do dito Anno nesta 

cidade de Eluas no conuento de Santa Clara della honde eu tabaleão ao deante 

nomeado fui sendo no lucutório do dito conuento das grades adentro a Madre 

Soror Maria Euangelista abadeca do dito conuento e a madre soror Sebastiana 

de Jezus vigaria da caza e as mais discretas do dito conuento no fim desta notta 

asinadas chamadas a som de campa tangida segundo seu antigo e louuauel 

custume estando outro sim prezentes das grades a fora Domingos de São Pajo 

emtalhador ora asistente nesta cidade e Geraldo Pereira emtalhador e 

Domingos Fernandes ferreiro nesta cidade moradores todos Pesoas que eu 

tabaleão conheco e dou fee serem os proprios neste Instromento contheudas 

logo Pellas dita madre a Badeça e mais descretas do dito comuento foj dito em 

minha presenca e das testemunhas ao diante nomeadas que ellas estauão 

ajustadas com o ditto Domingos de São Pajo lhe fazer o entalhado da tribuna da 

capella mor da sua Igreia na Forma do rescunho feitto Pello ditto Domingos de 

São Pajo que esta em poder della dita madre aBadeca o qual ha de ser de 

madeira de castanho Bom e de reseber1 e serão os coadros de2 e nos lados da 

mesma Porta nos lugares donde for posiuel a qual obra sera toda muito Bem 

feita e sera obrigado a da lla acabada athe quinze dias do mes de Nouembro 

que embora ha de uir deste prezente Anno atras declarado e no cazo que o dito 

Domingos de São Pajo dentro no dito Tempo asima declarado não de feita e 

acabada a dita obra por cauza de Alguma doenca ou empedimento persizo 

neste cazo sera aualiada a obra que o dito Domingos de São Payo tiuer feito e 

não ualendo o dinheiro que tiuer recebido sera obrigado a repor o que For de 

maes e pella dita obra lhe dão sento e quarenta mil reis a saber setenta mil reis 

ao asinar desta escretura e os outros setenta mil reis estando acabada a dita 

oBra porque nesta Forma estão ajustadas com o sobredito E logo Pello dito 

Domingos de São Pajo foi dito em minha prezenca e das discretas que he 

uerdade que na Forma que se declara nesta escretura esta ajustado com a 

sobredita madre aBadeca de Santa Clara e mais descretas que esauão Presentes 

a lhe fazer o emtalhado da trebuna da capella mor da sua Igreia na Forma do 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
2 Ms. uma palavra ilegível. 
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rescunho que fes que esta em poder da dita / fl. 33 / aBadeca e na Forma atras 

declarada e dentro do tempo asima nomeado se obriga a  Fazer a dita obra na 

forma sobredita Boa e de receber e no cazo qua a não Possa acabar dentro no 

dito tempo per cauza de doenca ou per cauza de justo empedimento neste cazo 

he contente se aualee o que tiuer feito e não ualendo o dinheiro que ouuer 

recibido se obriga a repor as sobreditas madre aBadeca e mais discretas tudo o 

que faltar para a quantia que tiuer recebido a qual obra se obriga fazer pellos 

ditos sento e quarenta mil reis como3 dos quais logo ao asinar desta recebeo 

setenta mil reis em dinheiro de contado da moeda de ouro he prata ora 

correntes neste Reino de Portugal da mão da dita madre aBadeca e maes 

descretas que estauão prezentes sem da dita quantia dos setenta mil reis lhe 

ficar couza alguma por receber nem as sobreditas e a dar consentimento a tudo 

contheudo nesta escretura oBrigam sua Pesoa e bens e para maes seguranca do 

sobredito aprezentou per seu fiador ao4 Geraldo Pereira e aBonador ao mesmo 

o dito Domingos Fernandes que estauão prezentes E logo Pello dito Geraldo 

Pereyra foi outro sim dito em minha prezenca e das ditas testemunhas que elle 

se obrigaua como com efeito fica ao dito Domingos de São Pajo que estaua 

prezente para efeito de fazer athe quinze do mes de Nouembro que embora ha 

de uir a obra contheuda nesta escretura na Forma dos apontamentos de que 

nella se fas mencão pella quantia de sento e quarenta mil reis como tão bem se 

oBriga no cazo em quer o dito Domingos de São Pajo não acabe a dita oBra no 

tempo asima declarado per cauza de doenca ou5 justo empedimento a que o 

cobre a dita madre a Badeca e as maes discretas todo  o maes dinheiro que 

constar ter recebido aBaicho o ualor do que tiuer feito para a dita oBra e não 

dando della satisfacão logo fica noualmente (sic) elle tudo dar e pagar como seu 

fiador he Prencepal pagador para o que se constetue deuedor e fas da diuida 

alhea sua propria pera o que obriga sua pesoa e todos seus Bens e pera mais 

seguranca desta Fianca aprezentou / fl. 33 v.º / Por aBonador della o dito 

Domingos Fernandes ferreiro que estaua prezente Pello qual foi outro sim dito 

em minha prezenca e das testemunhas que elle aBonaua ao dito Geraldo 

Pereyra na fianca que fazea ao dito Domingos de São Pajo e são obrigados a que 

faltando o dito Geraldo Pereyra em dar satisfacão a dita aBadeca e maes 

descretas que estauão prezentes de tudo o contheudo nesta escretura em todo 

ou em parte6 no cazo que o dito Domingos de São Pajo não de real 

comprimento a ella elle tudo comprir dar e pagar de seus Proprios bens como 

aBonador da dita fianca pera o que desde logo se fas deuedor e fas da diuida 

                                                 
3 Ms. duas palavras ilegíveis. 
4 Ms. manchado 
5 Ms. manchado. 
6 Ms. manchado. 
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alhea sua propria Per o que oBriga sua Pesoa e bens e asim o dito Domingos de 

São Pajo como o dito fiador e aBonador7 Pello que lhe toca nesta escretura são 

obrigados que não irão nem uirão contra o contheudo nella nem em parte nem 

em todo antes em todo e per tudo comprirão muito inteiramente E da maneira 

que nella se contem e fazendo o contrareo do que dito he diserão que não 

querem ser ouuidos em juizo nem fora delle sem Primeiro e com efeito 

dePozetarem tudo aquello que per uertude desta escretura lhe for pedido e 

demandado em mão e poder da dita madre aBadeca e maes descretas ou de seu 

Serto he Bastante Procurador, e sem Fianca per que de Agora pera então os hão 

per aBonados E elegem por seus fieis depozitarios8 lhes sera denegada 

Audeencia E todo o mais remedio de direito e Aução e o mesmo depozito farão 

na execução de depois dela e hauendo Prouisão de sua Magestade para efeito 

de serem ouuidos desde enquanto não fizerem o dito depozito per inteiro lhe 

sera denegada Audeencia E todo mais remedio de direito e Aução e o mesmo 

depozito farão na9 e depois della e auendo Prouizão de sua Magestade pera 

efeito de serem ouuidos e não dePozitar desde logo a renunçião e della não 

querem nem Poderão uzar como se falsa fosse auida e secretamente Por falsa e 

não uerdadeira emformação a qual clauzula depozitarea eu tabaleão aqui Pus 

nesta escretura de Pedimento da madre aBadeca e mais descretas de / fl. 34 / 

Santa Clara e de consentimento dos sobreditos Perquanto antes que a puzesse 

se fes pergunta perante as testemunhas na forma da lei se o achão sempre bem 

declarando lhe Primeero o efeito della e per dezerem que sim a Pus e o uero sim 

desserão que Renunceauão todos os Priuilegeos Liberdades e fauores prezentes 

e futoros que per sy e a seu fauor alegar posão ferias geraes e espesiaes aos 

noue dias de doente10 Impedimento dos Procuradores e os dos dezemBargos e 

se dezaforão do juis de seu foro domecilio e jurisdicão que ora sam e ao diante 

tiuerem e se oBrigão e sometem a responder a qualquer duuida ou demanda 

que desta escretura Rezultar ante o juis de Fora do geral desta cidade que ora he 

he ao deante for ao qual desde logo elegerão seu competente juis e per seus 

despachos e mandados e sentensas querem ser conuencidos e executados e que 

esta escretura ualha como sentença defenetiua passada em couza julgada e a 

pessoa á que Andar sobre a tal duuida e demanda dara e pagara aquelle que a 

mouer ou della For cauza a sento e sincoenta reis Por dia desde o da Primeira 

Aução athe Real emtregua e pera mais segurança do que dito he diserão fazião 

seu Procurador em cauza propria ao Alcaide Pequeno da uara desta cidade que 

oie he e ao dente For na pessoa do qual se fara a sitacão pera todos os 

                                                 
7 Ms. manchado. 
8 Ms. duas palavras ilegíveis. 
9 Ms. uma palavra ilegível. 
10 Ms. duas palavras ilegíveis. 
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Procedimentos e Instancia da cauza he per ella se Procedera athe final sempre 

oBrigadas suas Pesoas asim de huns como de outros e todos seus Bens moueis e 

de Rais auidos e pera auer11como destinados ao comprimento e satisfacão desta 

Escretura E em testemunho de uerdade asim o outorgarão e mandarão nesta 

nota ser feito este Publico Instromento de oBrigacão e fianca e aBonacão Per 

estas partes12 aseitado e asinado E eu tabaleão como pessoa publica estepulante 

e aseitante o estepulee e aseitee tomei quanto deuo he em direito posso e por 

nome de quem mais tocar a ella auzente sendo testemunhas Prezentes Manoel 

Fernandes trabalhador João Rodrigues creado do dito / fl. 34 v.º / conuento 

nesta cidade moradores que todos aqui asinarão com os  sobreditos Domingos 

Bello de Oliueira tabaleão de notas o escreuee. 

 

Soror Sebastiana de Jezus  Soror Maria Euangelista Abbadeca 

 Vigaria da caza  Domingos de Sam Payo 

Soror Inocencia13 

     Gonsalo Pereira de Aguiar 

Soror Antonia da Soledade 

Domingos Fernandes Manoel ┼ Fernandes  João Rodrigues‖ 

 

 

 

 

  

                                                 
11 Ms. uma palavra ilegível. 
12 Ms. uma palavra ilegível. 
13 Ms. segundo nome da testemunha ilegível. 
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DOCUMENTO n.º 46 

 

 

Declaração do mestre escultor Belchior da Fonseca sobre o trabalho de talha 

que realizará para o altar-mor da igreja de Santa Catarina de Monte Sinai e 

respectivos recibos. 23 de Setembro de 1690 

 

       ―1690 

Digo eu Belchior da Fonseca escultor morador na Vela do Siqueiro freguesia de 

Santa Catherina de Monte Sinaj que eu me contratey com os jrmãos liurejros 

que de presente seruem na meza de Santa Catherina este prezente anno de 

seiscentos e nouenta de lhe acabar hua caza e throno de sua trebuna da dita 

igreja de Santa Catherina que ha de ser emtalhado emmitando ha trebuna que 

esta feita asim ao redor da dita caza da trebuna da dita casa que he o que lhe 

falta e o trono que meterej de talha noua por estar em partes liso e no dito 

throno lhe porej em coatro partes desde sima inte bayxo seus coartoins muito 

bem feitos e nos remates lisos delas e na banqueta do trono nosa Senhora de 

djante pormejos armas da dita Sancta e no alto do dito trono porej hum sarafim 

com seis asas que duas seruirão para ho emserro do Senhor e tudo o majs com 

toda ha prefeisão e per toda a dita hobra asima nomeada me dão os ditos 

jrmãos setenta e sinco mil reis dos quais recebj logo ao fazer deste secenta mil 

reis he esta dita obra darej acabada e posta em seu lugar oito dias antes do dia 

da martir Santa Catherina do prezente anno e cazo que não de1 a obra para o 

dito tempo que findado for darej uinte sinco mil reis para a dita irmandade e 

mais não serej ouuido em juizo nenhum sem primejro depositar a dita comtia 

na mão deles suplicantes e por firmesa de tudo fis este de minha letra e sinal e 

ao cumprimento dele hobrigo minha pesoa e bens e o milhor parado deles 

sendo testemunhas presentes João da Costa Moreira e o senhor Manoel Ferejra 

Lisboa 23 de Setembro de 16902 

      Belchior da Fonseca‖ 

 

 

―// Resebi mais halem todo comtrato atras noue mil réis em dinheiro de 

contado por mão do procurador ho Senhor Antonio Correja da Fonseca, hoie 27 

de Setembro digo de Outubro de 1690 annos –  

    Belchior da Fonseca‖ 

 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível 
2 Ms. à margem esquerda: ―João da Costa Moreira Manoel Ferreira‖. 
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―Resebi mais des mil e quinhentos reis a conta do comtrato asima por mãos do 

procurador ho Senhor Antonio Correja da Fonseca, hoie 22 de Nouembro de 

1690 annos 

     Belchior da Fonseca‖ 

 

 

―Resebi mais quinze mil e quinhentos reis do resto da Trebuna que fis em Santa 

Catharina e asim mais resebi mil e trezentos e corenta reis da ferragem com que 

se pregou ho Serafim ao trono e como estou pago he satisfeito de tudo dej esta 

hoie ho primeiro de Dezembro de 1690 annos 

      Belchior da Fonseca‖ 
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DOCUMENTO n.º 47 

 

Termo de arrematação da obra do retábulo-mor da igreja do Hospital de N.ª 

S.ª da Anunciada, de Setúbal, pelo mestre entalhador José Rodrigues 

Ramalho e respectivo recibo de pagamento da obra ao mestre. 1 de Julho de 

1691 

 

―Termo de Arrematação da obra da Tribuna que faz o Mestre Jozeph Roiz 

Ramalho 

 

Ao primeiro de Julho de mil E seissentos nouenta E hum annos na caza do 

despacho deste Hospital de Nossa Senhora Anunciada Estando em Menza o 

Prouedor E mais officiaiz abajxo asinados, Estando também prezente o Mestre 

Jozeph Roiz Ramalho foj por elle arematada a obra da Tribuna da Capella mór 

comforme a trassa, dellineamento, do Risco que auia feito / fl. 57 / Feito pello 

mesmo Mestre o qual se obrigou a fazer com toda a prefeição na forma do 

mesmo risco, E em nenhuma couza infirior a elle por presso E quantia de hum 

comto sento E sincoenta mil reis dos quais lhe hirião dando o dinheiro 

naquelles tampos, E prazos, que necicitar para a obra, a qual finda se lhe 

acabaria de prefazer o competo justo doz dittos hum conto E sento e sincoenta 

mil reis, E neste presso se obriga a dar a obra prefeita e acabada de Madeiras, 

Talhas, E esculturas, na forma do sobredito Risco, ficando somente por comta 

da Menza tudo o que toca a pedraria, porque tudo o mais athe portaz aldrauas, 

E fechaduras, fica por comta delle Mestre dando a asentada, prefeita, E acabada 

a obra desta quaresma que vem a hum anno: E que as madeiras lauradas, ou as 

mais pertencentes a esta obra as dará embarcadas no Rio de Lisboa; E os fretez 

correrão por conta desta Menza athe chegar a esta vila donde ficará pella do 

ditto Mestre o dezembarca llas, E pollas nesta Igreja: E que deste mesmo termo 

fará obrigação E fiança por escritura publica, ao fazer da qual lhe dará esta 

menza sem mil reis, E que as madeiras serão boas E de bordo na forma das mais 

Tribunaz de que fiz este Termo que todos asinarão comigo Escrivão, dia mez E 

era Ut Supra 

  

O Prouedor Fernão Nunes Barreto                                    Diogo da Rocha 

Esteuão dos Santos e Souza                                 O Padre Francisco roiz Carneiro 

                                        Jozeph Rodrigues Ramalho 

João Marcos Roiz‖ 

 

―Este termo asima da Tribuna que se fes com o Mestre Jozeph Rodrigues 

Ramalho esta pago, e satisfeito de hum comto sento E sincoenta mil reis, que 
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tamtos Recebeo da Tribuna que fes, E asinou aquj comigo escriuão em 23 de 

Agosto de 1693 

 

                                                                                                      Diogo da Rocha 

Jozeph Rodrigues Ramalho‖ 
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DOCUMENTO n.º 48 

 

Notas de despesa com a obra de talha e outras do retábulo da igreja  do 

Hospital de N.ª S.ª da Anunciada. 1691-1692 

 

―Despeza que se faz com a obra da tribuna de que metade faz por conta da 

Menza de Nossa Senhora E vay lancado no livro de todas as mais despezas 

deste Hospital no anno de 1691, E a outra ametade por comta da menza do 

Santissimo Sacramento da dita freguesia 

 

Dispendeu o Thezoureiro com João Gomes que foj a Lisboa tomar notissiaz E 

auerguar os pressos de que pudia custar a tribuna 

 

Dispendeu o Thesoureiro mais quatro mil e oitosentos reis que se derão ao 

Mestre emtalhador Jozeph Rodrigues Ramalho pello risco, E debuxo da Tribuna

 4.800 

 

Dispendeu o Thesoureiro mais sem mil reis 100.000 

que se derão ao dito Mestre Jozeph Rodrigues Ramalho pello comtrato que com 

elle se fes de fazer a obra, E deo quitação delles na escritura deste ajustamento 

que fes nas notas do tabalião Domingos de Barros em Lisboa, a 16 de Agosto de 

1691 

 

Dispendeu o Thesoureiro mais trinta mil reis 30.000 

que recebeo o Mestre Joseph Rodrigues Ramalho para comprar a pedraria para 

esta obra, os quais se lhe entregarão em trinta de Setembro deste anno como 

consta por recibo seu que fica neste liuro 

 

Dispendeu o Thesoureiro mais sem mil reis 100.000 

Que se derão ao dito Mestre Jozeph Rodrigues Ramalho pello contrato que com 

elle se fez de fazer a obra de que deu quitação ao thesoureiro os quais se lhe 

emtregarão em 19 de Nouembro de 1691 

 

Dispendeu o Thesoureiro dezasseis mil e quatrocentos reis 16.400 

Com as pedras que se acabaram de pagar para a tribuna os quais se lhe 

entregarão em 19 de Dezembro de 1691 (...) / fl. 24/ 

 

Dispendeu mais o Thesoureiro com Jozeph Rodrigues Ramalho duzentos mil 

reis 200.000 
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que se lhe derão a comta da obra da tribuna de que deu quitação ao dito 

thesoureiro 25 de Abril de 1692  / fl. 24 v.º/ 

 

Dispendeu mais o Thesoureiro o Padre Francisco Coelho com o Mestre Jozeph 

Rodrigues Ramalho duzentos mil reis 200.000 

que se lhe derão a comta da obra da tribuna de que deu quitação ao dito 

thesoureiro em 25 de Agosto de 1692 (...) / fl. 25 v.º/ 

 

Dispendeu mais com João Gomes que fez os padroins para se reuestirem as 

pedras quatro mil e oitocentos reis 4.800 

/fl. 26/ 

 

Dispendeu mais com a comdução das pedras vermelhas E verdes, E outros 

meteriais que se forão buscar a Lisboa dois mil trezentos E trinta reis 2.330 

 

 

Dispendeu mais com um proprio que foj a Lisboa buscar o Mestre Jozeph 

Rodrigues Ramalho para dar as medidas para se continuar a obra dez tostois

 1.000 

 

Dispendeu mais com o que comprou para a obra da tribuna comforme o rol de 

Jozeph Rodrigues Ramalho trinta e hum mil E seissentos E vinte reis 31.620 

 

Dispendeu mais com Jozeph Rodrigues Ramalho que se mandou dar pelo 

trabalho de vir a Setuual a dar as medidas E em mandar os riscos quatro mil E 

oitosentos reis 4.800 

/ fl.27 v.º/ 

 

Dispendeu mais com o Mestre Antonio da Costa com as pedras de Itallia 

vermelhas E verdes, E o risco para os prebiterios quatro mil e oitosentos reis

 4.800          

 

Dispendeu mais com que se tem dado ao Mestre digo com hum aratel de sera 

que se comprou para os embutidos sento e sincoenta reis  150 

 

Dispendeu mais com os Mestres Antonio da Costa E Antonio Rodrigues da 

empreitada de reuestirem os quatro pedrestais E os dois pribiterios nouenta mil 

reis 90.000 

(...) 
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Dispendeu mais o thesoureiro o Padre Francisco Coelho com o Mestre 

Emtalhador Jozeph Rodrigues Ramalho sem mil reis 100.000 

que lhe derão a comta da obra da tribuna de que deo quitação ao dito 

thesoureiro em 6 de Feuereiro de 1693 

 

Dispendeu mais o Thesoureiro Padre francisco Coelho com o Mestre 

emtalhador Jozeph Rodrigues Ramalho sento E nouenta mil reis 190.000 

que se lhe derão a comta da obra da Tribuna de que deo quitação ao 

thezoureiro em 4 de março de 1693 /fl. 28/ 

 

Dispendeu mais com o Mestre do seu barco Amaro Roiz com a madeira que 

trouxe de Lisboa para a tribuna catorze mil reis 14.000 

 

Dispendeu mais com os homens que carregarão a Madeira do barco para a 

igreja dois mil quatrosentos E secenta reis 2.460 

 

Dispendeu mais com Luis Martins que a foj conduzir a Lisboa Mil e trezentos 

reis 1.300 

 

Dispendeu mais com pos negros, vermelhos, pó de pedra E hum homem que 

carregou com as pedras para os emtalhadores quatro sentos e secenta reis 

 460 

 

Dispendeu mais com a feria de sete de Março que se fes ao Mestre A digo com 

os officiais de emtalhadores que vierão asentar a tribuna de mimo quatro mil E 

oitosentos mil reis 4.800 
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DOCUMENTO n.º 49 

 

O mestre entalhador Matias Rodrigues de Carvalho é contratado para 

executar o retábulo-mor da igreja de Santiago, de Santarém. 15 de Outubro de 

1692 

 

― O Reuerendo Vigairo da igreia de Santiago desta Villa se contrata com 

Mathias Rodrigues de Carualho 

 

Em nome de Deos amen saibam quantos este publico instromento comtrato e 

obrigacam e quitaçam ou como em direito melhor nome E lugar haia e diser se 

posa pera mais valler virem que sendo no anno do nacimento de nosso Senhor 

Jesus Christo de mil e seiscentos e nouenta e dois annos aos quinze dias do mes 

de Outubro do dito anno nesta villa de Santarem em cazas de morada de mj 

tabaliam ao diante nomiado pareseram partes prezentes a saber de huma o 

muito Reuerendo vigario da igreia e freguesia de Santiago frei Manoel da Costa 

Mendana morador nesta dita villa em seu nome e com autoridade do muito 

Reuerendo prelado de Thomar Dom Francisco Lobo da Silueira como mostrou 

por hum seu asignado que aqui neste estromento ira ao diante tresladado e da 

outra parte estaua outrosim prezente Mathias Rodrigues de Carualho mestre 

escultor e morador na cidade de Lisboa e ora asistente nesta dita villa que 

ambos sam pessoas que eu tabaliam conheco e das testemunhas ao diante 

nomiadas e asignadas e logo ahj ante mj tabaliam e das ditas testemunhas pello 

dito Reuerendo vigario foi dito e dise que elle estaua contratado com o dito 

Mathias Rodrigues de Carualho para auer de lhe fazer na dita igreia de 

Santiago desta dita villa huma obra pera a capela mor da dita igreia e freguesia 

que esta constaua pello rescunho que amostrado lhe tinha elle dito Mathias 

Rodrigues de Carualho que por elle me foi apresentado o qual rescunho tornei a 

entregar ao dito Mathias Rodrigues de Carualho que aqui asinara tambem 

claram (sic) e resebeo e logo pello dito Mathias Rodrigues de Carualho foi dito 

que elle estaua asinado e comtratado com o dito Reuerendo vigario delle fazer a 

dita obra asima declarada em preco de duzentos /fl. 40 v.º/ e sincoenta mil reis 

pagos na forma seguinte que elle dito Reuerendo vigario lhe daria logo ao sinar 

deste estromento sem mil reis e sincoenta por dia de Pascoa da resurreicam 

proxima avendo na no anno de seiscentos e nouenta e tres annos e outros 

sincoenta mil reis que seriam por dia de Sam Joam Bautista do anno que 

embora uira de seiscentos e nouenta e tres annos e que os ultimos sincoenta mil 

reis lhe pagara elle dito Reuerendo Vigario como elle dito Mathias Rodrigues de 

Carualho tiuese asentada a dita obra na forma do rescunho que amostrado lhe 

tinha a elle dito reuerendo vigairo com comdicam que os gastos desta dita obra 
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despachos e frete de barco seria por comta delle dito Reuerendo Vigairo porem 

dice elle dito mestre perante mj e testemunhas que os mais gastos e despesas 

seriam por sua conta delle Mathias Rodrigues de Carualho e que se obrigaua a 

fazer a dita obra de madeira de bordo que seria asentada the dia de Sam João 

Bautista proximo digo proximo Vendom (sic) e sem faltaram (sic) penna de que 

faltando de pagar toda a perda que por esta causa ouer pello que logo ahj 

perante mj tabaliam pello dito Reuerendo vigario e testemunhas foram dados e 

emtregues todos os ditos sem mil reis ao dito Mathias Rodrigues de Carualho 

em dinheiro de contado por moedas de prata e ouro tudo em dinheiro corrente 

ao prezente neste Reino de Portugal que elle contou e resebeo e perante mj 

tabaliam e depois de contado e recebido os ditos sem mil reis dise perante mj e 

testemunhas que delles lhe daua plenissima e geral quitacam pera nunca jamais 

em tempo algum lhe tornar a ser pedido mais com alguma dos ditos sem mil 

reis que ao fazer deste recebeo e que se obrigaua em the o dito tempo1 asim 

declarado de ter asentado a dita obra na forma que asima se declara ao que 

tudo dice obrigaua elle dito Mathias Rodrigues sua pessoa e bens moueis e de 

rais auidos e per auer presentes e futuros aonde quer que os tiuer e lhe forem 

achados e que querendo elle dito mestre uir com alguma duuida ou embargos 

com outra qualquer rezam que seia ao comprimento e validade deste 

estromento que não queria ser ouuido em juizo sem depositar os ditos sem mil 

reis que resebido tinha em mam e popder delle dito reuerendo Vigario ou na 

mam do que soseder sempre que este efeito deua /fl. 41 / nem haia de dar 

fianca nem fazer outra alguma obrigacam que cumpra a ordem de juizo 

porquanto da gora para o tal tempo os abona e ha por abonados pera tudo 

poderem reseber sem a dita fianca e esta cauzula (sic) depositarea fis eu 

tabaliam nesta nota a requerimento do dito reuerendo Vigairo e a 

comtentamento do dito Mathias Rodrigues de Carualho que dice que nella 

comsentia e que pormetia de nam auer nem alcansar prouisam decreto de sua 

Magestade que Deos guarde pera deixar de cumprir as clauzullas desta 

escretura e obrigacam della e que pera tudo milhor cumprir dise que se 

dezaforaua do juis de seu foro e que queria responder por todo o conteudo e 

declarado perante quem elle dito reuerendo Vigairo que oie he e ao deante for a 

chamar e demandar quiserem por citasam feita na pessoa do procurador que 

aqui por elle ira instituida e no que for declarado que auendo por estes efeitos 

de ser citado que quer que o seia o destrebuidor dos tabaliaens desta villa ao 

qual dice estaua e constetuia por seu serto e em todo bastante procurador e que 

chegando auer demanda que quer elle dito Mathias Rodrigues dar e pagar a 

pessoa que nella andar por parte delle dito reuerendo Vigairo que oie he e ao 

diante for a duzentos reis por dia de penna comuencional pera seu mantimento 
                                                 
1 Ms: repete a palavra ―tempo‖. 
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e sendo  a tudo prezente o dito reuerendo uigairo por elle foi dito e dise que elle 

aseitaua como logo com efeito aseitou as obrigacois do dito Mathias Rodrigues 

e este estromento com todas as clauzullas comdicoens e obrigacoens hypotecas 

e dezaforamentos e renunciacois em que elle he mais obrigado e dise que 

debaixo das mesmas se obrigaua a fazer os ditos pagamentos na forma e dias 

atras declarados e logo eu tabaliam aqui tresladei o escrito de que neste 

instromento se fas mencam e delle he o seguinte Padre Dom Francisco Lobo da 

Silueira prellado de Tomar por auturidade apostolica e nomeacam de sua 

Magestade2 militar3  Santiago4 desta villa de Santarem de hum retabolo da 

capella digo da capella mor ou trebuna sem perzuijo acodir lhe com prompto 

remedio pello perigo que ansiaua apello que estando esta igreia e nem nos ser 

posiuel asistir a rematacão desta obra pellos achaques que de prezente 

padecemos e por comfiarmos muito do conselho do muito reuerendo Vigairo 

da dita igreia lhe cometemos nesta parte nosas uoces uezes a mandar pera que 

possa por a dita obra em pregam rematalla com escreptura /fl. 41 v.º/ tudo na 

forma do estillo Santarem noue de Junho de mil seissentos e nouenta  E dous 

annos// Dom Francisco Lobo da Silueira prellado de Thomar e nam deuo mais 

ao dito asinado a que tornou a emtregar ao dito Vigairo que tambem aqui 

asinara de como o resebeo e em testemunho de uerdade asim outorgaram estas 

partes e de tudo mandaram ser feito o presente instromento nesta nota e que 

della se dem os treslados necesarios que pedidos foram todos de hum teor a 

que pediram e aseitaram eu tabaliam das pessoas a quem tocar presentes e 

ausentes a quem a aseitacam deste pertence e pode pertenser e tocar tanto 

quanto em direito deuo e posso testemunhas que a tudo foram presentes não 

teue efeito este comtrato asima por estas partes se arempemderem// João Vaz e 

Paiua// 

  

                                                 
2 Ms: uma palavra ilegível. 
3 Ms: uma palavra ilegível. 
4 Ms. uma palavra ilegível. 
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DOCUMENTO n.º 50 

 

Contrato celebrado entre a irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja da 

mesma invocação, em Lisboa, e o mestre entalhador José Rodrigues Ramalho, 

para a execução do retábulo-mor da igreja. 9 de Abril de 1693 

 

―Sajbão quantos este estromento de obrigasão virem que no anno do nasimento 

de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil seiscentos noventa e tres em nove dias do 

mes de Abril na Cidade de Lisboa na Rua Direita das Portas de Santa Catherina 

nas cazas da morada de Bento da Silua mestre curiejro estando elle ahi prezente 

em nome e como procurador que ao prezente he da menza E Irmandade do 

Santisimo Sacramento sito na Igreia da mesma imvocasão do Bajro a que 

chamam do Marques desta mesma Cidade e tamben em nome do Juis ofesiais e 

mais hirmãos que este prezente anno na dita menza serven em vertude de 

huma procurasão que lhe outorgarão que ahi prezentou fejta pelo escriuão da 

dita menza e asinada pello juis e mais hirmãos que dou fee ser verdadejra e 

della melhor se vera que se tresladara ao diante de huma parte e da outra 

Jozeph Rodrigues Ramalho Emtalhador e morador nesta mesma Cidade na Rua 

da Talaja por elles partes foj dito a min tabalião perante as testemunhas ao 

diante nomeadas que per escretura na nota de Domingos de Barros Tabalião 

que foj nesta cidade en vinte dias do mes de Majo do anno de seiscentos 

noventa e hum se contratarão os ofesiais da dita menza e hirmandade com elle 

Jozeph Rodrigues Ramalho pera lhe fazer na dita Igreja toda a obra de talha em 

que estauão ajustados em presso e comtia de hum conto quatrocentos e 

cincoenta mil reis os quais se obrigara a dita menza ofesiais della prezentes e 

futuros a lhe pagar trezentos mil reis cada anno nos que bastasem pera seu 

intejro pagamento como da dita Escretura melhor se vera a que se referen e Per 

este Jozeph Rodrigues Ramalho lhe seren nesesarios sento e corenta mil reis 

pera melhor cabedal de sua logea e saber que a dita menza e hirmandade os 

tinha pero dar a rezão de juro por delles hauer fejto doasão ha dita menza e 

hirmandade de Francisca de Campos e Maria de Souza sua Irmã Por escretura 

em minha nota Em vinte e hum dias do mes de Janeiro proximo /fl. 31 v.º/ 

pasado deste prezente anno pera que dos ditos sento e corenta mil reis na dita 

menza e hirmandade lhe pagar reditos a rezão de juro de sinquo per sento cada 

anno enquanto as ditas doadoras fosem Viuuas E per suas mortes fiquar o 

principal livremente ha dita menza e hirmandade como da mesma escretura 

outro si melhor se vera aqui tanben se referen em rezão do que elle Jozeph 

Rodrigues Ramalho pedira aos ofesiais da dita menza e hirmandade lhe 

quizesem dar os ditos sento e corenta mil reis hy delles lhes pagaria hojto mil 

reis de juro cada anno que hera menos de seis e hum quarto por sento pera 
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delles pagarem as ditas doadoras os sinquo per cento na forma da dita escretura 

de doasão referida e que os ditos sento e corenta mil reis fiquarião na mão dos 

ofesiais da dita menza e hirmandade e delles se pagarião no ultimo pagamento 

que lhe fizesem pera ajustamento do dito conto quatrosentos e cincoenta mil 

reis na forma da dita escretura de contrato atras referida mais os ofesiais da dita 

menza e hirmandade vierão e Portanto logo ahi perante min Tabaliam E ditas 

testemunhas elle Bento da Silua em nome da dita menza e hirmandade e do 

proprio dinhejro de que as ditas Francisca de Campos e Maria de Souza fiserão 

doasão a mesma menza e hirmandade deu e Emtregou a elle Jozeph Rodrigues 

Ramalho os ditos Sento e corenta mil reis em dinhejro de comtado moedas de 

prata e hojro corentes neste Rejno que elle contou e resebeu e disse estauão 

sertos sem falta alguma pello que se da por Emtregue delles a sua uontade e se 

obriga a que per este estromento dara e pagara aos ofesiais da dita menza e 

hirmandade prezentes e futuros della os ditos hojto mil reis cada anno pellos 

juros dos ditos sento e corenta mil reis os quais se andem uenser do dia desta 

escretura em diante athe o tempo em que os ofesiais da dita menza e 

hirmandade lhe fizerem o ultimo pagamento pera o ajuste do dito conto 

quatrosentos e cincoenta mil reis de que lhe são obrigados pella dita escretura 

de contrato referida e delle lhe hade fiquar na sua mão os ditos sento e corenta 

mil reis e os reditos delles que nesse tempo lhe for deuedor hy os ditos juros 

pagara de seis em seis meses sem duuida alguma e pera tudo asim comprir 

disse que obrigaua e de efejto obrigou todos seus bens moveis e de raiz auidos e 

per auer e o melhor parado delles e em especial /fl. 32/ o mesmo dinhejro de 

que a dita menza e hirmandade lhe he deuedora em rezão da dita escretura de 

contrato referido fejta na nota do dito Tabalião Domingos de Barros con tal 

especialidade não revogue a obrigasão geral dos mais seus bens nem pello 

contrario e outorgou que respondera pello aqui conteudo nesta cidade perante 

os Coregedores da Corte Coregedores Juizes do siuel della para o que renunsia  

juizes de seu foro e todos os mais seus preuilegios prezentes e futuros e em 

testemunho de verdade asim outorgarão e pedirão se fizesse este estromento 

nesta nota e que della se dem os treslados nesesarios que asejtarão e eu tabaliam 

o aseito em nome de nome de quem toquar auzente como pessoa publica 

estepullante e asejtante Thomas Figujra Mestre Marsineiro morador na dita Rua 

Direita nas Portas de Santa Catarina e Domingos Lopes aprendis delle Bento da 

Silua e todos conhesemos elles partes serem os proprios aqui conteudos que na 

nota asinarão com as testemunhas Pedro de Andrade Masiel Tabaliam o escreui 

// 

 

Jozeph Rodrigues Ramalho              Como procurador Bento da Silua 
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Thomas Figueira                                                 Domingos Lopes‖ 
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DOCUMENTO n.º 51 

 

Contrato de douramento da capela-mor da igreja do convento de S. João de 

Deus, em Lisboa, celebrado entre o padre Manuel da Nazaré e o mestre pintor 

João de Sousa. 23 de Abril de 1694. 

 

―Saibão quantos este instromento de obrigação quitação e fiança virem que no 

anno do nassimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e seiscentos nouenta 

e quatro em vinte e tres dias do mes de Abril na cidade de Lisboa na Rua dos 

Martiros defronte do Poço dos Negros nos apozentos de mj tabaliam ao diante 

nomeado paresserão prezentes partes, a saber da huma o Reverendo Padre frej 

Manoel de Nazareth Prior do convento de São João de Deos desta cidade e da 

hordem do mesmo santo. E da outra Estauão João de Souza pintor e dourador 

morador na Rua dos Douradores. E logo por elles partes foj dito perante mim 

tabaliam e testemunhas ao diante nomeadas que elle Reverendo Prior Frej 

Manoel da Nazareth se contratara com elle João de Souza por hauer lansado e 

arematado, a tribuna do Altar mor, e coadro1 Igreja do dito conuento de São 

João de Deos fará2 a dita tribuna por dentro fora e o coadro asj o lizo como o 

emtalhado que esta na dita tribuna e de3 abaixo de ouro corado e do milhor e 

com duas mãos de gesso groço e hua /fl. 19 v.º/ de geso mate e quatro de Bollo 

Armenio tudo de muito bem dourado comforme Arthe, e ao4 alguma emtupida 

com o gueço sera obrigado elle João de Souza a Raspar com o ferro, e será visto 

o dito ouro pelos offiçiaes, e juiz do offiçio, e tudo o que ouuer, o que digo 

auuer de erro, em qualquer das ditas couzas se obriga elle João de Souza a 

emmendar a sua custa E a gosto delle Reverendo Padre Prior, a qual 

arematação foj feita, por preço de quatrocentos reis digo centos e quarenta mil 

reis E serião pagos logo ao fazer desta Escritura por mão delle Reverendo Padre 

Prior a quanthia de trezentos mil reis os quais se hauião de emtregar em mão 

delle Domingos Rodrigues para comthenuar, com o oiro para se dourar a dita 

cappella mor e o mays declarado asima e atras, e o ultimo pagamento de sento e 

quarenta mil reis se obriga elle Reverendo padre Prior E em nome de seu 

conuento pagar pontualmente no fim da dita obra acabada sem a isso alegar 

couza alguma e que elle João de Souza dirá a elle Domingos Rodrigues que 

ficase por seu fiador e principal pagador a feitura da dita obra, e do que fosse 

cobrando delle Reuerendo Padre Prior; no que elle Domingos Rodrigues 

comviera em ficar por fiador delle so digo por fiador e principal pagador de que 

                                                 
1 Ms. rasgado. 
2 Ms. entrelinhado: ―dourar‖. 
3 Ms. rasgado. 
4 Ms. uma palavra ilegível. 



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

272 
 

ao diante se fará menção; E que elle João de Souza será obrigado a fazer logo e 

comesar a dita obra todas as vezes que elle Reuerendo Padre Prior quizer, e será 

mais obrigado elle joão de Souza a dar acabada a dita obra athe quinze de 

Agosto do prezente anno de seiscentos nouenta E quatro E não dando acabada 

a dita obra no dito dia de quinze de Agosto Perderá quarenta mil reis, e poderá 

o dito Reuerendo Padre Prior meter os officiais que lhe pareser, a sinco tostoes 

por dia cada hum tudo a custa delle João de Souza, e elle Reuerendo Padre 

Prior, não será obrigado a dar handaimes, nem couza alguma mais que a dita 

quanthia declarada porque correra por conta delle João de Souza E desta forma 

outorgarão este comtrato elles partes. E quanto aos ditos trezentos mil reis logo 

ahj perante mj tabaliam e ditas testemunhas, elle Reuerendo Padre Prior deu E 

emtregou a elle Domingos Rodrigues em dinheiro de contado por moedas de 

prata correntes neste Reino que elle Domingos Rodrigues comtou e Recebeo e 

achou certa a dita quanthia sem falta alguma que ouuese e a Recebeo de que eu 

tabaliam dou fee; E por asim estar emtregue elle Domingos Rodrigues dá 

quitacam plenaria a elle Reuerendo Padre Prior e a seu comuento dos ditos 

trezentos mil reis que recebeo, E esta quitacam promete comprir e guardar; E 

assj mais se obriga a que hirá dando o ouro para se Dourar a dita cappela e as 

mais couzas declaradas nesta Escritura E que faltando prontamente a dita 

emtrega findo esta escritura E comtracto della com algumas Duuidas 

Demandas ou embargos não sera ouuido em juizo nem fora delle com aução 

alguma em nenhuma Instancia, nem no cazo de appelacão aggrauo execucão 

nem em auto apartado, sem primeiro depozitar e Restituhir os ditos trezentos 

mil reis ou aquella parte que deixar de emtregar o dito ouro tudo em mão delle 

Reuerendo Padre prior ou na do Procurador do dito comuento e em hum só 

pagamento que poderá Reçeber sem fiança nem abonação porquanto desde 

logo, elle Domingos Rodrigues o há por abonado e comtra o tal depozito não 

podera hauer prouizão Real, e hauendo a ou sendo lha comsedida por qualquer 

Respeito que seia desde logo a Renuncia5, para della se não poder valler, nem 

ajudar posto que deste Instromento e suas clauzullas na tal prouizão se faça 

Expreça e declarada menção E esta clauzullla depozitaria Escreuj eu tabaliam 

nesta escritura de pedimento e consentimento destas partes que ella querem se 

cumpra guarde tenha lugar na forma da Lej sobre os depozitos pasada de que 

eu tabaliam os aduertj /fl. 20/ e me refiro a ella; E que hauendo elle Domingos 

Rodrigues de ser citado ou Requerido para o dito pagamento e comprimento 

desta escritura he comtente que não estando6 nesta cidade ou seu termo o posa 

ser em seu nome o Distribujdor dos taballiaens de notas della que hoje he e ao 

diante for o qual fas E constituia seu Procurador Irreuogauel e lhe dá poder em 

                                                 
5 Ms. repetido: ―a Renunçia‖. 
6 Ms. repetido: ―não estando‖. 
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direito para estar em juizo e fora delle ouuir sentenca e asinar termo de 

comfição e comfesar a diuida ser Requerido por ella nomear bens a penhora e 

pera a execução E majs dilligencias que se requeirão e que se deuão7 na pesoa 

delle Domingos Rodrigues o serão na delle seu procurador sem o poder reuogar 

nem esta clauzulla E a sentenca comtra elle auida pella sitação se dará a 

execução em seus bens athe o dito Reuerendo Padre Prior ser pago e seu 

comuento de toda a diuida Prinçipal que for deuido e custas; E de pesoais 

hauendo demanda pagara a pesoa que nellas handar por parte do dito conuento 

a duzentos reis por dia de custas pesoais, sem poder alegar que maj sellario do 

que a hordenação comse[de] logo ficou por fiador E prinçipal pagador delle 

João de Souza E se obriga a que elle fará a dita obra com toda a perfeição, e não 

o fazendo asim ou faltando a fazer a dita obra, e do que tiuer recebido tudo, E 

elle Domingos Rodrigues Dará e pagará pontualmente a Diuida sua propria por 

elle João de Souza, como seu fiador E Principal pagador para o que se somete a 

todo o declarado nesta Escritura e as Lejs dos fiadores principais pagadores, e 

fiejs depozitarios de juizo; E por elle João de Souza foj dito que se obriga a 

comprir e guardar todas as clauzullas, E obrigaçoens desta escriptura como 

nella fica obrigado, a que não poderá faltar, para se sobmete debaixo das 

clauzullas depozitaria çitação do Destrjbuidor E custas pesoais, E o majs de 

direito; E elle Reuerendo Padre Prior obriga a que tambem pella sua parte, e de 

seus subcesores, e dito conuento comprirá esta Escriptura como nella se 

comthem, E por ella se sobme[te] a sua clauzullas digo se sobmete as mesmas 

clauzullas desta escriptura E desta maneira Diserão elles partes, que a hão por 

bem feitta, e que a comprirão e não emcontrarão e sendo do comtrario lhe não 

será vallido; E pera asim comprirem, com majs todas as custas Despezas perdas 

e Damnos, que se pella tal rezão fizerem E Receberem Dise elle João de Souza 

que obriga sua pesoa E bens moueis e de rajs hauidos E por hauer E o milhor 

parado delles E elle Domingos Rodrigues na mesma forma e como fiador e 

principal pagador delle João De Souza obriga sua pesoa E bens moueis, e de 

Rajs huidos E por hauer e o milhor parado delles E elle Reuerendo Padre Prior 

frej Manoel da Nazareth obriga os bens de seu conuento E outorgarão elles 

partes De responder nesta cidade de Lisboa perante os corregedores da corte 

corregedores e juizes do ciuel della E onde e perante quem este instromento for 

prezentado /fl. 20v.º/ E seu comprimento se requerer para o que renunçião 

juizes digo renunçião e cada hum Renunçiou juizes de seu foro E seu domicillio 

priuillegios prezentes E futuros, E o majs que alegar posão, de nada uzarão 

saluo todo comprirem o que nesta escritura se declara E em testemunho De 

verdade asj o outorgarão pedirão se fizese este instromento nesta notta E que 

della se dem os treslados neçesarios que aseitarão E eu tabaliam o aseito em 
                                                 
7 Ms. entrelinhado: ―fazer‖. 
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nome de quem tocar auzente como pesoa publica estipulante e aseitante 

testemunhas que forão prezentes Balthezar de Araujo Barbeiro, morador junto a 

Igreja de Santos o Velho e Francisco Rodrigues seruente do dito conuento de 

São João de Deus, que diserão serem elles partes os proprios aqui comtheudos 

que na nota asignarão com as testemunhas Francisco Trauaços de Atajde 

Tabaliam o Escreuj// Emtrelinhej//lha dourar//fazer// 

 

Frei Manoel de Nazareth    Domingos Rodrigues 

                            Prior    Balthezar de Arauio 

 

João de Souza 

 

Da testemunha + Francisco Rodrigues‖ 
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DOCUMENTO n.º 52 

 

O mestre entalhador José Rodrigues Ramalho obriga-se com os irmãos de N.ª 

S.ª da Graça, da igreja de Baleizão, a fim de executar o retabulo-mor da igreja. 

4 de Junho de 1694 

 

― Obrigação que faz Jozeph Roiz Ramalho da trebuna de nossa Senhora da 

Grasa de Beleizão aos irmaos da dita Senhora 

 

Saibão quantos este instromento de contrato e obrigação leirem que no ano do / 

fl. 179 v.º / nasimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil seiscentos e 

nouenta e quatro annos aos quatro dias do mês de Junho do dito anno nesta 

cidade de Beja a cazas de morada de Francisco Guedes Pimenta escriuão da 

Camara nesta cidade adonde eu tabaliam ao diante nomeado fuj logo ahi 

apareserão prezentes partes a saber de huma parte estaua prezente Jozeph Roiz 

Ramalho morador na cidade de Lisboa na Rua da Talaja e bem assim da outra 

parte estauão prezentes Francisco Guedes Pimenta e Fernão Pinto Pimenta e 

alem deles os mais Irmãos de Nossa Senhora da Grassa de Beleizão abacho 

asignados logo pelo dito Jozeph Rodrigues Ramalho foj dito que ele esta 

contratado com os Irmãos de Nossa Senhora da Graça de Beleizão e fazer a obra 

de Retauollo e trebuna de bordo de Nossa Senhora da Grasa de Baleizão na 

forma da planta que vaj asignada per Francisco Guedes Pimenta e tambem fara 

o Arco da capella mor de talha que diga com a mesma obra de trebuna e se 

obriga a da la feita e acabada athe dia de São João Baptista que embora hade uir 

de mil seiscentos e nouenta e sinco annos e isto por preço de quinhentos e trinta 

mil reis que serão pagos em tres pagas e não fazendo a dita obra no dito tempo 

sempre puderão os ditos Irmãos a manda la fazer a sua custa na forma asima 

declarada para o que disse obrigaua sua pesoa e todos os seus Bens e fazenda 

asi moueis como de raiz que prezente hera senhor como ao diante tiuer e auer 

que todos disse que hauia aqui uerdade e obrigação neste instromento de 

contrato e obrigação e logo sendo e estando prezentes os ditos Irmãos de Nossa 

Senhora da Graça de Beleizão por eles foj dito que eles eseitauão asim o dito 

comtrato e obrigação na forma asima declarada e que feita e acabada a obra se 

obrigauão a lhe pagarem a dita quantia na forma declarada para o que diserão 

se obrigauão suas pesoas e todos os seus  bens e fazenda e para tudo asim 

cumprirem eles partes se obrigauão a responder nesta cidade de Beja perante o 

juiz de fora  e perante os mais que1 querem estar a todo o cuprimento de derejto 

e justissa em testemunho de uerdade das partes asi derão de tudo perfeito este 

instromento de obrigacão nesta nota e dela dar os treslados que necessarios 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
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forem desta nota2 sendo testemunhas prezentes Simão Gonsalues e Marcal 

Lamego escriuão de judesial todos desta cidade qur todos asinarão aqui de seus 

sinais e letra custumadas con elles partes Luis Magno Soares tabaliam de notas 

que o escreui 

 

 

Jozeph Roiz Ramalho            Francisco Guedes Pimenta                      Andre Baião 

 

Hernando Pinto Pimenta3                         Manoel de Souza 

  Esteuão Fonssequa    Antonio Dias Francisco 

   Iuze Antão 

Mathias Lopes Carrasco 

 

Marçal Lamego                                                                                 Simão Gonçalves‖ 

 

 

  

                                                 
2 Ms. uma palavra ilegível. 
3 Ms. uma palavra ilegível. 
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DOCUMENTO n.º 53 

 

José Rodrigues Ramalho contrata-se com a irmandade de Nossa Senhora do 

Ó, de Beja, a fim de lhes fazer o retábulo da mesma invocação. 5 de Junho de 

1694 

 

―Contrato e obrigação que fazem os Irmaos de Nossa Senhora do Ó desta 

cidade com Jozeph Rodrigues Ramalho morador na cidade de Lisboa 

 

Saibão quantos este instromento de contrato e obrigação virem que no anno do 

nasimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil seiscentos nouenta e quatro 

annos aos sinco dias do mes de Junho do dito anno nesta cidade de Beja nas 

cazas de morada1 /fl. 199/ Afonço de Souza fidalgo da caza de sua Magestade 

adonde eu tabaliam ao diante nomeado fui logo ahi e por elles prezente a elle 

Afonço de Souza e bem assim estaua prezente Gaspar de Faria morador nesta 

cidade e o Reitor Afonço de Souza Reitor da confraria de Nossa Senhora do Ó e 

Gaspar de Faria escriuão e os mais Irmaos abacho asignados e com a irmandade 

estaua prezentte da outra partte Jozeph Rodrigues Ramalho entalhador 

morador que disse ser na cidade de Lisboa na Rua da Talaia freguesia de Nossa 

Senhora do Alecrim e sendo elles asim todos prezentes da maneira que dito he 

em prezença de min tabaliam e das testemunhas ao diante nomeadas e escrittas 

no fim desta asignadas. Logo pelo dito Reitor escriuão e mais Irmaos foi dito 

que a irmandade em verdade que eles estauão contratados e ajustados com o 

dito Jozeph Rodrigues Ramalho oficial de emtalhador que prezente estaua para 

efeito de lhes fazer de madeira de bordo emtalhado a tribuna de Nossa Senhora 

do Ó a qual sera na forma do resqunho que elle dito Jozeph Rodrigues Ramalho 

lhe mostrou em que nos deu o dito Reitor asignado e elle dito escriuão E asim 

mais de lhe fazer as seguintes da frontaria do Arço com dois Anjos dentro nelles 

E asim mais dois Anjos de mais dentro na tribuna para enserrarem o Senhor e o 

Arço de fora da cappella tambem de talha tudo em preço e quantia de 

quinhentos mil reis para cuio efeitto logo elle dito Reitor escriuão e mais Irmaos 

lhe derão sincoenta mil reis os quais confecou elle Jozeph Rodrigues Ramalho 

ter ia recebido da mão do dito Reitor escriuão e mais Irmaos em dinheiro de 

contado moedas de pratta e oiro correntes neste Rejno sem que da dita quantia 

lhe falta se couza alguma a qual confeção fes elle dito Joseph Rodrigues 

Ramalho perante min tabaliam e testemunhas abacho asinadas e deles dise lhe 

daua plenaria quitação per quitte2 asi a elle dito Reitor escreuão como aos mais 

Irmaos e que os quatrocentos e sincoenta mil reis que faltão para o dito contrato 

                                                 
1 Ms. rasgado. 
2 Ms. uma palavra ilegível. 
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se obrigauão elle dito Rejtor escreuão e mais Irmaos se obrigauão a pagar em 

tres pagas a saber per todo o Mes de Setembro deste prezente de mil e 

seiscentos e nouenta e quatro cento e sincoenta mil Reis e o segundo pagamento 

que sera de sem mil Reis por todo o Mes de Janeiro de mil seiscentos e nouenta 

e sinco e o terceiro e ultimo que sera de duzentos mil Reis sera3 Joseph 

Rodrigues Ramalho estiuer acabada4 em seu lugar na forma que com elle5 porão 

duuida / fl. 199 v.º/ a entrega dos ditos duzentos mil Reis a qual obra sera 

obrigado elle dito Jozeph Rodrigues Ramalho a da lla acabada e aprefeicoada e 

posta em seu lugar per todo o mes de Setembro de mil seiscentos e nouenta e 

sinco anos e que sendo caso que a dita obra tenha algum defeitto não estando 

na forma do Resqunho que lhes mostrou será obrigado elle dito Jozeph 

Rodrigues Ramalho a polla correntte ou a mandarão fazer elles ditos Irmaos a 

custa delle dito Jozeph Rodrigues Ramalho sendo primeiro uista por pesoas que 

entendão da dita obra para que elle dito Jozeph Rodrigues Ramalho lha dei 

acabada no tempo asima declarado E logo sendo a todo isto prezente o dito 

Jozeph Rodrigues ramalho por elle foi dito que aseitaua este dito instromento 

de contrato E obrigacão asim e da maneira que em elle se comthen e se obrigaua 

a dar acabada a dita obra per todo o Mes de Setembro da hera que embora ade 

uir de mil seiscentos e nouenta e sinco anos a qual obra se obrigaua a fazer com 

toda a prefeisão na forma do Resqunho que mostrou a elles ditos Irmaos em 

que elles uão asignados e tendo algum defeito sera uista per oficiais que della 

emtendão e achando se ter algum defeito se obriga a faze lo a sua custa e que 

faltando de fazer a dita obra no dito tempo e da lla acabada a mandarão fazer 

elles ditos Irmaos a custa delle dito Jozeph Rodrigues Ramalho e toda a perda 

ou deminuicão ou mais que ouuer se obriga elle dito Jozeph Rodrigues 

Ramalho a pagar para o que dise obrigaua sua pesoa e todos os seus bens 

fazenda asi moueis como de Rais auidos e per auer prezentes e futuros que ao 

prezente hora tenha como ao diante tiuer auer que todos dise auer aqui justados 

(sic) e obrigados enpotequados e para tudo asim conprirem e pagarem elles 

partes diserão que Renunçiauão de si a juis de seu foro ferias de Agosto dias de 

doente e6 e todas as demais leis e priuilegios e liberdades e couzas  que em seu 

fauor alegar possão e de nada que não7 nem gozar senão tudo conprir dar e 

pagarem o que de justo como neste instromento se conthem e per todo o 

contheudo8 responder nesta cidade9 /fl. 200/ perantte o juis de fora do qual 

                                                 
3 Ms. manchado. 
4 Ms. manchado. 
5 Ms. manchado. 
6 Ms. uma palavra ilegível. 
7 Ms. uma palavra ilegível. 
8 Ms. manchado. 
9 Ms. manchado. 
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della e perantte suas mais justicas querião estar a todo o conprimento de direito 

e justica e Eu tabaliam como pesoa publica que sou estipulantte e aseitante o 

estipulei e aseitei este dito instromento de contrato e obrigacão em nome de 

todas as pesoas a que toquar e conten pode a este auzentes sendo que deuo e 

posso em Rezão do meu oficio em fee e testemunho de uerdade sendo 

testemunhas prezentes Simão Martins e João Lopes Faua todos moradores nesta 

cidade aqui asinarão de seus sinais por letra e custumados com elles parttes 

Manoel Luis Correa tabaliam de nottas o escreui 10    

 Jozeph Rodrigues Ramalho   

   Jose Gaspar de Faria Simão Martins 

      da testemunha 

   do Irmão  João ┼ Lopes Faua 

   Luis→Fernandez 

Manuel Raposo Farello   Antonio Cordeiro 

Antonio Roiz Carualho   Pedro Afonço 

Francisco Fernandez‖ 

 

  

                                                 
10 Ms. uma palavra ilegível. 
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DOCUMENTO n.º 54 

 

O mestre entalhador José Rodrigues Ramalho é contratado pela irmandade da 

Cruz e Passos de Cristo, sita no mosteiro de Santa Maria de Belém, para 

executar a obra de talha da sua capela. 20 de Maio de 1695 

 

―Obrigação Jozeph Rodrigues Ramalho ao Correo Mor Retabollo 

 

Saibão quantos este instormento de obrigação e quitação virem que no anno do 

nacimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e seiscentos e nouenta e cinco 

em vinte dias do mes de Majo na Cidade de Lisboa nos apouzentos de Duarte 

de Souza Coutinho da Mata Correo Mor deste Reino e Provedor da Meza 

Hirmandade da Crus e Passos de Cristo cita no Real comvento de Belem 

extramuros desta cidade estando elle ahi prezente de hua parte; e da outra 

Jozeph Rodrigues Ramalho emtalhador morador nesta cidade na Rua da Talaja 

freguesia da Nossa Senhora do Alecrim logo per elles partes foi dito a mim 

Tabaliam perante as testemunhas audiante nomiadas estão comtratados em elle 

Jozeph Rodrigues Ramalho fazer toda a obra da Capella e Retabollo da dita sua 

Jrmandade no dito Real Convento Real de Belem para o que elle Jozeph 

Rodrigues Ramalho se obriga a comesa lla logo e não levantando mão della athe 

de todo ser acabada; e sendo as madeiras de toda a dita obra boas e de bordão e 

toda a obra feitta com toda a perfeição que a mesma obra pedir e arte e 

conforme a trassa que esta feitta por elle prouedor e elle Jozeph Rodrigues 

Ramalho e a seu contento que he na forma seguinte a saber huma charolla 

redonda de outo colunas; e por remate de cada coluna hum anio; com quatro 

portas que se abrem e fechão; E quatro altares a roda E fechada a dita charolla 

de Zimborio redonda com seu remate; e escadas leuadissas por de tras lizas 

para por o Senhor em seu Lugar; e no banquo per riba do Altar hum vão para 

estar o Senhor morto; Com hua taboa transparente per diente; E quatro frontais 

emtalhados; E tera a Charolla do diametro onze palmos; E a obra toda des o pee 

do Altar athe o remate do zimborio tera trinta palmos de alto; e toda esta obra 

sera emtalhada com toda a perfeição que a mesma obra e arte pedir comforme a 

trassa referida e as madeiras em que se obrar e emtalhar serão de bordão; e 

asentada toda a ditta obra na ditta capella por conta e risco delle Jozeph 

Rodrigues Ramalho athe seis de Março do anno que uem de mil e seiscentos e 

nouenta e seis; e toda a ditta obra feita /fl. 77/ e acabada e asentada em seu 

lugar per conta e risco delle Jozeph Rodrigues Ramalho em presso e quantia de 

trezentos e vinte mil reis pagos em tres pagamentos a saber sem mil reis ao 

asinar desta escretura os quais cem mil reis logo ahj perante mim tabaliam e 

dittas testemunhas elle prouedor deu e emtregou a elle Jozeph Rodrigues 
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Ramalho per moedas de prata e ouro correntes neste Reino que elle contou e 

Recebeo e Comfessou achar serta a dita quantia de cem mil reis sem erro nem 

falta alguma que nelles ouvesse de cuja emtrega eu tabaliam dou fee e por asim 

ser e delles esta emtregue disse que per este mesmo instormento lhe da 

plenissima e geral quitação de oie para sempre e a seus bens e fazenda e 

jrmandade; e o segundo pagamento se obriga elle Prouedor a fazer a elle Jozeph 

Rodrigues Ramalho de outra tanta quantia de cem mil reis por dia de São 

Miguel que embora uem em trinta de Setembro deste prezente anno; e o terseiro 

de sento e vinte mil reis em seis de Março de mil e seiscentos e nouenta e seis 

dias em que se obriga elle Jozeph Rodrigues Ramalho ter asentada toda a dita 

obra; e não o fazendo assim a podera mandar acabar elle Prouedor pelos 

officiais que lhe parecer e forem mais peritos para aprefeicoar a dita obra e 

asenta lla tudo a custa e despeza delle Jozeph Rodrigues Ramalho e pellos 

pressos que lhe parecer sem que elle Jozeph Rodrigues Ramalhos ponha a isso 

diuidas nem embargos e toda a perda e dano que nisso fizer elle Prouedor e 

mais oficiais da dita Jrmandade sera per conta e Risco e despesa delle Jozeph 

Rodrigues Ramalho e se habatera na dita quantia dos ditos trezentos e vinte mil 

reis; e outro sim se obriga elle Jozeph Rodrigues Ramalho a emmendar toda a 

imperfeição que ouuer na dita obra sendo notada per todos e não fazendo asim 

a podera mandar na mesma forma emmendar a sua custa elle prouedor e mais 

oficiais da dita meza; e não o comprindo asim elle Jozeph Rodrigues Ramalho 

como nesta escretura se declara ou não dando toda a dita obra asentada Com 

toda a perfeicão athe seis de Marco de seiscentos e nouenta e seis como fica 

obrigado não sera ouuido nem ademetido em juizo nem fora delle com aução 

alguma em nenhuma Jnstancia nem no cazo de appelacam aggravo e execucam 

nem menos em auto apartado athe primeiro e com effeito depozitar na mão e 

poder delle Prouedor ou na de seu procurador os ditos cem mil reis que por 

esta escretura tem recebido; e tudo mais que constar per seu recibo que tera 

tanta forssa com parte desta escretura tudo em dinheiro de contado e junto em 

hum so pagamento que podera receber e lhe sera emtregue como couza sua 

propria sem para isso sr necessario dar fianca nem fazer outra alguma 

obrigação porquanto dagora para o tal tempo o habora e ha por haborado para 

todo poder receber; e emquanto asim com efeito não fizer o dito depozito lhe 

sera denegado toda audiencia aução e remedio de direito nem para se escusar 

de o fazer promete não hauer Prouizão Real e sendo lhe consedida por qualquer 

respeito que seia desde logo a renuncia para delle se não poder valer nem 

ajudar posto que deste jnstormento e clauzullas delle na tal Prouizão se faca 

exspreca menção e esta Clauzulla depozitaria escreui eu Tabaliam nesta 

escretura de pedimento e consentimento delles partes que nella querem se 

cumpra e guarde na forma da lej sobre os depozitos pasada de que o adeuerti e 
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ma reffiro a ella; e esta mesma clauzulla tera tamben vigor contra elle Prouedor 

no cazo de toda a dita obra asentada como nesta escretura se declara para não 

ser ouuido sem depozitar na mão delle Jozeph Rodrigues Ramalho ou na de seu 

Procurador ou herdeiros tudo o que lhe deuer para emteiro cumprimento dos 

trezentos e vinte mil reis que se obriga a lhe fazer bons per seus bens e rendas; e 

elle Jozeph Rodrigues Ramalho toda a dita obra com toda a perfeição sem nota 

alguma de emperfeição e comforme a trassa referida; e sendo necessario de 

qualquer delles partes de serem citados asim elle Jozeph Rodrigues Ramalho 

pello que tiuer recebido; e elle Prouedor pello que deuer /fl. 77 v.º/ dos 

pagamentos referidos e asentada a ditta obra Hão por bem que não estando 

nesta cidade o possa ser em seus nomes destribuidor dos Tabelians de notas 

della que hoie he e aodiente for ao qual fazem e constetuem seu procurador e 

lhe dão poder quanto em dereito se requere para estar em juizo e fora delle 

comfesar a diuida fazer e asinar termo de comfição ouuir sentença ser requerido 

por ella nomear bens a penhora e para a uenda rematação e remição delles e 

mais deligençias que conuenhão querem se fação no dito destribuidor seu 

procurador sem o poderem reuogar nem esta clauzulla e a sentença contra elles 

hauida pella dita citação se dara a execuçam em seus bens e fazenda a que não 

virão com embargos e pasara em couza julgada como defenitiua dada na mor 

alcada per juiz compitente de que não hauera appelaçam nem aggravo e que 

darão e pagarão a pessoa que andar na tal demanda e cobrança a duzentos reis 

por dia que os hauera e vencera a pessoa que nelles andar do dia do da 

primeira citação em diante athe final sentença e sua execuçam e pagamento de 

tudo o que lhe for deuido e custas sem alegarem que he mais sesario de cusas 

pessoais do que a ordenação comsede e para tudo elles partes o asim 

comprirem com mais toda a perda e dano custas e despezas que se pella tal 

rezão fizer e receberem dicerão obrigão suas pessoas e todos seus bens moueis e 

de raiz hauidos e per hauer e o milhor parado delles e esta escretura prometem 

e se obrigam a elles partes ter comprir e guardar emteiramente asim e na forma 

que nella se comthem e que a não poderão reuogar nem reclamar por nenhuma 

via que seia ao que cada hum per sua parte tornou a obrigar seus bens; e que 

responderão pello aqui contheudo nesta cidade perante os corregedores da 

corte corregedores e juizes do civil della e onde e perante quem mais comprir e 

este instormento for aprezentado para o que dicerão que renuncião juiz de seu 

foro e domecilio preuilegios prezentes e futuros leis dereitos ordenaçõis e 

defençõis ferias gerais e espiciais e todo o mais remedio de direito que por1 e 

em seu fauor alegar possão que de nada uzarão antes tudo comprirão pello 

modo sobredito e esta se outorgou e asignou em tres de Junho no paco dos 

Tabeliãens posto que continuada em vinte dias do mes de Majo e não esteue 
                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
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prezente o dito Correo Mor o estaua em seu nome Manuel Roiz da Fonseca em 

vertude de hum seu asinado de Petiçam de sua letra e sinal que dou fee ser 

verdadeira que ao diante hira tresladada nesta nota e seus treslados e fes a 

emtrega a elle Jozeph Rodrigues Ramalho dos sem mil reis e obriga ao dito 

Correo Mor seu constetuinte em vertude de seu poder aos mais pagamentos e 

aseita esta escretura para elle na forma della e em testemunho de verdade asim 

o outorgarão e pedirão se fizece este instormento nesta nota e que della se deem 

os treslados necessarios que aseitarão eu tabaliam todo aseito em nome de 

quem tocar auzente como pessoa publica estipulante e aseitante sendo 

testemunhas prezentes Bartolomeu Gomes emtalhador morador na Rua da 

Talaja que comigo Tabaliam conhecemos elles partes são os proprios aqui 

conteudos que na nota asinarão com as testemunhas e foi mais testemunha João 

da Costa rezidente no dito Paco João de Azevedo dos Reis Tabaliam o escreui 

 

 

Bartolomeu Gomes                                             Manuel Roiz da Fonseca 

 

João da Costa                                      Jozeph Rodrigues Ramalho‖ 
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DOCUMENTO n.º 55 

 

Contrato celebrado entre o mestre entalhador José Rodrigues Ramalho e a 

irmandade de N.ª S.ª da Conceição, da igreja do mosteiro de N.ª S.ª do 

Vencimento do Carmo, a fim de executar o retábulo de Nossa Senhora da 

Conceição. 20 de Maio de 1695 

 

―Obrigação de João Francisco e outro a Sebastião Munis de Arauio Retabollo 

 

Saibão quantos este Jnstormento de obrigação virem que no anno do nacimento 

de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e seiscentos e nouenta e sinco em vinte dias 

do mes de Majo na cidade de Lisboa na Rua da Figueira, freguesia de Nossa 

Senhora dos Martires nos apouzentos de Sebastião Munis de Araujo escriuão 

dos direitos Reais da meza da Portagem estando elle ahj prezente de huma 

parte e da outra, estauão João Franco mestre pedreiro morador na Rua da Fee 

freguesia de São Jozeph e Juzeph Rodrigues Ramalho Emtalhador morador na 

Rua da Talaja freguesia de Nossa Senhora do Alecrim logo por elles partes foi 

dito a mim Tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeados que estão 

comtratados em elles mestres hauerem de fazer cada hum as obras pertencentes 

a seus officios na capella de Nossa Senhora da Comceição cita no Comuento de 

Nossa Senhora do Carmo desta cidade a qual obra tocante ao officio de pedreiro 

pertencente a elle mestre João Franco he a seguinte A saber que elle mestre sera 

obrigado a mandar abrir huma genella na dita capella do tamanho da outra que 

nella esta aberta fazendo comrespondencia assim no lavrado das pedras como 

nos rasgamentos e somente podendo ser mais larga o sera de maneira que fique 

a grade no mejo para asentar a vidraca sobre ella a qual grade e vidrassa não a 

fara per conta delle mestre. E não podendo ficar a dita grade no mejo sera nas 

ombreiras; Jtem que o perimetro da dita capella hade ficar Jgual na altura com o 

da capella do Santissimo Sacramento; E As lagens lauradas de nouo e feitas as 

juntas e serão todas imteiras as que ficaram do retabollo para fora; porquanto as 

quebradas hão de ficar do retabollo para dentro; Jtem que as paredes dos couais 

sobirão o que for necessario, e as portas delles virão para diante fazendo sse os 

degraos que faltarem para a seruentia Jtem que os degraos do Altar se farão dos 

que ha na dita capella tantos digo capella laurando se de nouo e rebaixando sse 

na forma que pede a planta e Hão de ser quatro na altura dos pispiterios (sic); a 

face do qual hade ser de lage vermelha com pitafe Branco sobreposto com seu 

filete tudo vermelho e lustrado na forma do perfil; E os dous portais hão de ser 

da mesma pedra vermelha de outo palmos de Alto; E tres e mejo de vão; E a 

similha por Riba dos portais que hade correr todo o vão da cappella na forma 

do perfil em o qual estão elles mestres asinados e elle Sebastião Munis de 
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Araujo; Jtem que elle mestre tirara a linha de ferro em que descanssa a lampada 

e as grades, tapando lhes os buracos; E pora huma roldana no lugar em que 

ouuer de fiquar a dita alampada /fl. 78/ E não fara o custo da Roldaina per 

conta delle mestre; e outro sim podera valer se elle mestre dos desmanchos do 

que lhe for necessario para a dita obra; mandando deitar fora toda a calica e 

pondo todos os mitiriais per sua conta e risco por quanto toda a dita obra 

referida nesta escretura estão comtratados elle Sebastião Munis de Araujo com 

elle João Franco a faze la toda em presso e quantia de sem mil reis dos quais elle 

Sebastião Munis de Araujo emtregou logo ao fazer desta escretura quarenta mi 

digo escretura sincoenta mil reis em dinheiro de contado por moedas de ouro e 

prata correntes nestes Reino que elle João Franco comtou e recebeo e comfessou 

achar serta a dita quantia de sincoenta mil reis de cuia emtrega eu tabaliam dou 

fee de que lhe da a quitacão plenaria de ohie para sempre; E os outros sincoenta 

mil reis restantes aos sem mil reis do presso lhos ira dando elle Sebastião Munis 

pello descurso da obra de que elle João Franco pasara quitacão que valera como 

parte desta escretura; a qual obra se obriga elle João Franco a dar feita e acabada 

por todo o mes de Agosto proximo que vem neste prezente anno; E toda a dita 

obra se obriga elle João Franco fazer pello dito presso de sem mil Reis sendo em 

todo perfeita e acabada na forma do Rescunho E declaracoins Refferidas e os 

degraos do pee do Altar serão pello feitio dos da capella do Senhor morto que 

esta na mesma Jgreja Jtem se obriga elle Jozeph Rodrigues Ramalho a fazer toda 

a obra do retabollo e tribuna da dita Capella a qual hade ser de madeira de 

bordão com quatro culunas Resaltiada para dentro; E com seu sacrario; E trono 

dentro na caza da tribuna; o qual trono hade leuar huma pianha de sarafins 

sobre que hade ficar a Jmagem da dita senhora com sua meja Lua; E o sacrario 

hade ficar no pavimento da tribuna com sua bamqueta e toda a dita obra hade 

ser de bordão e emtalhada e Revestida na forma que pede arte e planta; E asim 

se obriga mais elle Jozeph Rodrigues Ramalho a fazer duas portas que hão de 

fechar nos lados do Altar as quais hão de ser de Angelim com suas Almofadas e 

ferrage; E o Altar de madeira de pinho; E toda a dita obra sera asentada em seu 

lugar por conta e despeza e Risco delle Juzeph Rodrigues Ramalho; sem que 

elle Sebastião Munis de Araujo comcorra com couza alguma mais que com 

duzentos e trinta mil reis presso em que estão comtratados por toda a dita obra 

Refferida dos quais logo ao asinar desta escretura lhe deu e emtregou elle 

Sebastism Monis de Arauio a elle Juzeph Rodrigues Ramalho sento e trinta mil 

Reis em dinheiro de contado por moedas de prata e ouro correntes neste Reino 

de cuia emtrega eu tabaliam dou fee E delles lhe da quitacam plenaria de oie 

para sempre de seus bens e fazenda; E os mais pagamentos dos sem mil reis 

que faltão para emteiro comprimento dos duzentos e trinta mil Reis se obriga 

elle Sebastião Monis a fazer pello discurso da dita obra athe ser asentada de que 
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lhe pasara recibos que terão tanta forssa como parte desta escretura; E se obriga 

elle Juzeph Rodrigues Ramalho a dar toda a dita obra acabada e asentada por 

todo o mes de Outubro proximo que uem neste prezente anno; Jtem que não 

dando elles mestres toda a obra cada hum nos tempos Refferidos nesta 

escretura pagarão de pena cada hum quatro centos e outenta Reis cada dia athe 

ser asentada cuja pena se abatera dos pressos Referidos E nesta forma dicerão 

elles partes estão comtratados sobre tudo o declarado nesta escretura que cada 

hum pella sua parte promete de ter e comprir e guardar e que não poderão 

Reuogar nem Reclamar por nenhuma via que seia antes se obrigão e cada hum 

por sua parte se obrigaua comprilla emteiramente como nella se /fl. 79/ 

comtem e que não o fazendo asim não serão ouuidos nem admetidos em juizo 

nem fora delle sem primeiro depozitarem em poder delle Sebastiam Munis de 

Arauio ou na de seu procurador ou Herdeiros tudo o que constar terem 

recebido e no mesmo dinheiro de contado e junto em hum so pagamento que 

recebera como couza sua sem fianca; e esta clauzulla de depozito se escreveo 

nesta escretura de pedimento delles partes que nella querem se cumpra na 

forma da Lei sobre os depozitos pasada de que os aduerti e me Refiro a ella; E 

outro sim dão lugar e poder elles mestres a elle Sebastiam Munis de Arauio 

para que no cazo que elles mestres não dem toda a dita obra no tempo de sua 

obrigacão asentada e perfeita e acabada a podera mandar fazer a sua custa 

pellos officiais que lhe parecer e pellos pressos que quizer que tudo se obrigam 

elles mestres a lhe pagar em dinheiro de contado de sua caza bens e fazenda 

sem desembolsar mais que os pressos Referidos e tudo o mais que exceder se 

obrigão a lhe pagar E para asim o comprirem cada hum por sua parte obrigão 

cada hum obrigou todos seus bens moueis e de rais hauidos e por hauer e o 

milhor parado delles; E que Responderão pello aqui conteudo nesta cidade 

perante os corregedores da corte corregedores e juizes do ciuel della e onde e 

perante quem mais comprir e este Jnstormento for aprezentado para o que 

dicerão Renuncião juis de seu foro e domecilio priuilegios prezentes e futuros e 

o mais que em seu fauor alegar possão que de nada uzarão antes tudo 

comprirão pello modo sobredito E por elle Sebastiam Monis de Arauio foi dito 

aseita esta escretura e se obriga a fazer os pressos de todas as ditas obras bons a 

elles mestres dentro no tempo Refferido e não o fazendo asim se somete 

tambem a clauzulla de depozito Referida; E em testemunho de uerdade asim o 

outorgarão e pedirão se fizece este Jnstormento nesta nota e que della se dem os 

treslados necessarios que aseitarão e eu tabaliam por quem tocar auzente sendo 

testemunhas prezentes Gabriel de Carvalho que vive de sua Agencia morador 

na Rua dos Conegos e Manuel João Bernardes homem de negocio morador ao 

Posso da Sotea no patio de São João e eu Tabaliam dou fee de serem elles partes 
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os proprios aqui contheudos que na nota asinarão com as testemunhas João de 

Azevedo Reis Tabaliam o escreui 

 

João Franco                                              Jozeph Rodrigues Ramalho  

 

Sebastiam Munis de Araujo                          Gabriel de Carvalho 

 

                                                                       Manuel João Bernardes‖. 
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DOCUMENTO n.º 56 

 

Petição dos freires da ordem de Avis a D. Pedro II, para que este os ajude a 

custear as obras do retábulo-mor da sua igreja. 29 de Março de 1696 

 

―(...) com a despeza da capella Mór a cujo reparo precizara a injuria dos tempos, 

e indicencia com que nella se celebrauão os officios divinos rezão que 

commouerão ao reuerendo Prior Mór que Deos haja a principiar a obra 

pareçendo lhe com o voto de Jozeph Antunes Mestre entalhador desta Corte 

não exçedesse a quantia de settecentos mil reis com que se achaua; e 

complemento da obra, mal chega para o custo das madeyras: como tambem as 

de se utilizar a fabrica no que / fl. 291/ poupaua todos os annos em 

armassoens, ceras, carpinteyros, madeyras, e outros dispendios (...) /fl. 291 v.º/ 

pedem pelo amor de Deos, e seruiço do Senhor São Bento se acabe a obra a que 

só faltaua a targe ultima do Retabollo, duas colunas e tres torcidos, e as azas dos 

Anyos dos Tronos; como poderia informar o Mestre, e se farião estas despezas 

com o mesmo dinheiro que se hauia de gastar na condução dos officiais que 

actualmente trabalhauão (...) /fl. 293/ a muita necessidade em que se acha a 

Fabrica do dito conuento pellos empenhos que contrahio em rezão das obras da 

cappella Mór que fes em que se gastarão sinco para seis mil cruzados na 

aluenaria e em hum retabulo de entalhado, em que actualmente trabalhauão 

dezaçete officiais de quatorze de Janeiro de 1695 a esta parte que faria ao todo 

de despeza sinco mil cruzados pouco mais ou menos.‖ 
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DOCUMENTO n.º 57 

 

Registo de pagamentos ao entalhador José Rodrigues Ramalho pela obra de 

talha da capela-mor da igreja de N.ª S.ª da Conceição, do convento do Carmo 

de Beja. 1696 

 

―Deo sse ao entalhador Jozeph Roiz Ramalho duzentos hu mil seiscentos reis 

 201 600 

 

Deo sse lhe mais trezentos sinquoenta hu mil nouecentos nouenta reis como 

consta das suas quitaçoens 351 990 

 

Deo sse mais ao dito entalhador hua quitação para cobrar quarenta mil reis do 

senhorio de Bellas que os deuia a muito Reverenda Madre Abbadessa; a 

Senhora D. Brites Francisca de Noronha no aiuste das contas que com ella teue

 040 000 

 

Deo sse a Antonio Roiz quatrocentos quarenta mil reis da obra de pedreiro 

como consta da sua quitação 440 000 

 

Despendeo sse mais no desmanchar do retabollo noue mil çento quarenta reis 

os quaes se ande descontar ao Ramalho 00 9140‖ 
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DOCUMENTO n.º 58 

 

Contrato ajustado entre Vicente Lourenço de Azevedo e José Ramalho, para 

execução do retábulo mor da matriz de Tancos. 20 de Julho de 1696 

 

―Obrigação e quitação Jozeph Ramalho a Vicente Lourenço de Azevedo 

 

Saibão quantos este Instormento de obrigação e quitação virem que no anno do 

nacimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e seiscentos e nouenta e seis em 

vinte dias do mes de Julho na cidade de Lisboa na Rua da Rosa do Carvalho 

freguesia de Nossa Senhora das Merces e apouzentos de mim tabaliam 

aparecerão prezentes partes a saber da huma Jozeph Ramalho mestre 

emtalhador morador junto a Irmida das Almas da dita freguesia; e da outra 

Vicente Lourenço de Carvalho Sirieiro morador na Villa de Tamquos e hora 

estante nesta cidade por elles partes foi dito a mim tabaliam perante as 

testemunhas ao diante nomeadas que estão comtratados auimdos e de acordo 

em elle Jozeph Ramalho fazer o retabollo da Cappella mor da Igreja Matris da 

dita villa de Tamcos; e asim dous caixilhos para as ilhargas da dita cappella mor 

a qual obra toda hade ser de bordão e do milhor emtalhada toda e com toda a 

perfeição comforme pede arte; e a frontaria do dito retabollo hade ser comforme 

a trassa e perfeição do retabollo da capella mor de Santa Catarina de Monte 

Sinaj desta cidade; e o trono da tribuna hade ser na forma do trono e trassa da 

Igreja dos Santos Reis do Campo Grande; e da mesma sorte a trasa hade ser a 

casa da tribuna cuja obra da Igreja dos Santos Reis elle Jozeph Ramalho fes; e a 

da dita Igreja de Santa Catarina de Monte Sinaj tem bem visto e jzaminado a 

forma e trasa della e toda a dita obra do retabollo tribuna e trono e caixilhos e 

forro da tribuna hade ser de bordão e emtalhada sem entrar em toda a dita obra 

outra alguma madeira de outro genero e sera toda a dita obra feita na forma da 

frontaria do retabollo de Santa Catarina, e o trono e trebuna e forro della na 

forma e trasa da cappella mor dos Santos Reis; e toda esta obra prefeita e 

acabada se obriga elle Jozeph Ramalho a dar asentada na dita cappella mor da 

dita Igreja da villa de Tamcos quarta feira de treuoas para que no dia de quinta 

feira de endoenças se possa expor o Senhor no Trono e não o fazendo asim 

pagara de pena sincoenta mil reis, e qual quarta feira de treuoas hade ser a que 

uem /fl. 29 v.º/ neste prezente anno digo uem no anno de mil seiscentos e 

nouenta e sete os quais sincoenta mil reis se abaterão no preso da dita obra que 

são duzentos e vinte mil reis os quais se obriga elle Vicente Lourenço de 

Azevedo a pagar a elle Jozeph Ramalho a saber setenta mil reis Logo ao asinar 

desta escretura; E sincoenta mil reis dia de São Miguel; E sincoenta mil Reis por 

dia de Natal fim deste prezente anno e os ultimos sincoenta mil Reis quarta 
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feira de treuoas dia em que se obriga elle Juzeph Ramalho dar asentada toda a 

dita obra com toda a perfeicão e siguranca na forma da trasa Refferida; E toda a 

despeza de carretos de toda a dita obra de caza delle Juzeph Ramalho athe a 

praja desta cidade fica fazendo per sua conta e Risco E da praja athe a dita jgreja 

onde ha de ser asentada por conta e Risco e despeza delle Vicente de Azevedo E 

o mesmo tambem fara por sua conta delle Vicente Lourenço de Azevedo todos 

os despachos que forem necessarios e pasaportes athe a dita villa de Tamcos; E 

logo ahj perante mim tabaliam elle Vicente Lourenço de Azevedo deu e 

emtregou a elle Juzeph Ramalho os ditos setenta mil reis em dinheiro de 

contado por moedas de ouro en prata correntes neste Reino que elle Juzeph 

Ramalho contou e Recebeo e comfesou achar serta a dita quantia de setenta mil 

reis sem erro nem falta alguma que nelles ouuese de cuja emtrega eu tabaliam 

dou fee e por asim ser lhe da por este mesmo jnstromento pella milhor via que 

em direito haja luguar plenissima e geral quitacão de oie para sempre a seus 

bens e fazenda; E dos majs pagamentos Referidos Hira elle Juzeph Ramalho 

pasando Recibos a elle Vicente Lourenço de Azevedo que terão tanta forsa e 

vigor como parte deste jnstromento os quais pagamentos se obriga elle Vicente 

Lourenço de Azevedo a fazer a elle Juzeph Ramalho nesta cidade nos dias e 

tempos Referidos, e o ultimo na dita villa de Tamcos asentada a dita obra onde 

elle Juzeph Ramalho ha de asistir; E não o fazendo asim prontamente os ditos 

pagamentos pagara elle Vicente Lourenço de Azevedo a elle Juzeph Ramalho os 

ditos sincoenta mil reis de pena em rezão delle faltar com qualquer dos 

pagamentos a seu tempo; como tambem elle Juzeph Ramalho se obriga a dar 

asentada toda a dita obra quarta feira de treuoas e não a dando a pagar a elle 

Vicente Lourenço de Azevedo sincoenta mil Reis de pena que se hão de abater 

no presso e ajustamento dos duzentos e vimte mil Reis E para elle Juzeph 

Ramalho se escuzar de pagar a dita pena E os setenta mil Reis que hora Recebeo 

e o mais que constar de seus recibos ter cobrado dos pagamentos que se forem 

uencendo não dando a dita obra asentada no dia Refferido não sera ouuido nem 

admetido em juizo nem fora delle sem primeiro depozitar em mão e poder delle 

Vicente Lourenço de Azevedo ou nas de seu procurador tudo o que constar ter 

recebido e a dita pena tudo em dinheiro de contado e junto em hum so 

pagamento que recebera como couza sua propria sem fianca nem abonacão 

porquanto da gora para o tal tempo o habona e ha per habonado para tudo 

poder receber e nem para se escuzar de fazer o dito depozito promete de não 

hauer prouizão Real e sendo lhe concedida por qualquer Respeito que seja 

desde logo a renuncia para della se não poder valer nem ajudar posto que deste 

jnstromento e clauzullas /fl. 30/ delle na tal prouizão se faca expreca e 

declarada mencão e esta clauzulla depozitaria escreui eu tabaliam nesta 

escretura de pedimento e consentimento delles partes que nella querem se 
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cumpra e guarde na forma da Lej sobre os depozitos pasada de que os aduerti e 

me refiro a ella e a mesma clauzulla de depozito se obriga elle Vicente Loureço 

de Azevedo a depozitar na mão delle Juzeph Ramalho todo o que constar se lhe 

deuer dos pagamentos que se forem vencendo; E na Eleicão delle Vicente 

Lourenço de Azevedo ficara Recebera dita pena de sincoenta mil Reis; E alem 

de lla mandar acabar com toda a perfeicão toda a dita obra pellos oficiais que 

lhe parecer e pressos em que se ajustar que emportando mais dos duzentos e 

uimte mil Reis se obriga elle Juzeph Ramalho a pagar todo o que mais importar 

no mesmo dinheiro de contado não a dando asentada toda no dito dia de quarta 

feira de treuoas; E outro sim se obriga elle Juzeph Ramalho a emmendar todo o 

defeito e imperfeicão que ouuer em toda a dita obra não sendo na forma da 

trasa Referida E não o fazendo o podera elle Vicente Lourenço de Azevedo 

mandar fazer per conta e despeza delle Juzeph Ramalho que logo lhe pagara 

tudo o que importar a dita emmenda e defeito que mandar emmendar e refazer 

no mesmo dinheiro de contado; E sendo necessario de elles partes de serem 

citados ou Requeridos pello comprimento deste comtrato hão por bem que não 

estando nesta dita cidade o seia em seus nomes e de qualquer delles o 

destribuidor dos tabelians de notas della que hoie he e ao diante for ao qual 

fazem e constetuem seu procurador e lhe dão poder quanto em direito se 

requere para estar em juizo e fora delle comfesar a diuida fazer e asinar termo 

de comficão ouuir sentenca ser requerido per ella nomear bens a penhora e para 

auendo Rematacão e remicão delles e mais deligencias que conuenhão e com 

qualquer delles partes se deuão fazer quer se facão no dito destribuidor seu 

procurador sem o poderem reuogar nem esta clauzulla e a sentenca contra ella 

auida pella dita citacão se dara execucam em seus bens e fazenda a que não 

uirão com os taes embargos E pasara em couza julgada como defenitiua dada 

na mor alcada por juis conpitente de que não hauera apellacão nem aggrauo per 

elles pedida e consentida; E auendo demanda, darão e pagarão a pessoa que 

nella andar por parte do que a requerer a duzentos Reis por dia que os auera e 

uencera a pessoa que nella andar por sua parte do dia do da primeira citacão 

em diante athe final sentenca e sua execucam e pagamento de todo o principal e 

custas sem alegarem que he mais selario de custas pesoais do que a ordenacão 

consede e para tudo elles partes asim comprirem e pagarem com mais toda a 

perda e dano custas e despezas que se pella tal rezão fizerem e receberem 

dicerão que obrigão e cada hum obrigou sua pessoa e todos seus bens moueis e 

de rais auidos e por hauer e o milhor parado delles; E estando outro sim 

prezente Francisco Pires homem de negocios mercador de madeiras morador ao 

pee do monte de Santa Catarina por elle foi dito ante mim tabaliam e ditas 

testemunhas que elle de sua boa e liure vontade fica por fiador e principal 

pagador delle Juzeph Ramalho a que elle dara emteiro comprimento a toda a 
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dita obra; E que não o fazendo asim pagara a elle Vicente Lourenço de Azevedo 

todo o que constar ter recebido e pena comuincional de sincoenta mil Reis e 

tudo o mais que por esta escretura fica obrigado não dando comprimento a este 

contrato em todo e tudo em dinheiro de contado de sua caza bens e fazenda e 

como diuida e obrigacão sua propria que desde logo toma e Remoue sobre sj e 

de que se constetue deuedor e obrigado e se sumete e sugeita a todas as 

clauzullas comdicoins e obrigacoins desta escretura para com elle auere lugar 

asim como1 de ter com elle Juzeph Ramalho e as leis dos fiadores /fl. 30 v.º/ e 

principais pagadores e fieis depozitarios de juizo e para asim o comprir e pagar 

com mais toda a perda e dano custas e despezas que se pella tal Rezão fizerem e 

receberem disse que obriga sua pessoa e todos seus bens moueis e de Rais 

auidos e por hauer e o milhor parado delles E que Responderão elles partes e 

fiador pello aqui conteudo nesta cidade perante os corregedores da corte 

corregedores e juizes do ciuil della e onde e perante quem mais comprir e este 

jnstormento for aprezentado para o que dicerão e cada hum disse Renuncião 

juis de seu foro E domecilio pruilegios prezentes e futuros liberdades leis 

direitos ordenacoins E defencoins ferias gerais e espiciais e todo o mais 

Remedio de direito que por sj e em seu fauor alegar possão que de nada uzarão 

antes tudo comprirão pello modo sobredito; E em testemunho de uerdade asim 

o outorgarão e pedirão se fizece este jnstormento nesta nota e que dela se dem 

os treslados necesarios que aseitarão e eu tabaliam todo aseito em nome de 

quem tocar auzente como pessoa publica estipulante e aseitante; E esta 

outorgou no dito dia mes e anno no pee do Monte de Santa Catarina no 

Armazem do dito Francisco Pires estando elles partes prezentes e testemunhas 

o estauão prezentes Manuel Aluares emtalhador morador na Rua da Talaja e 

Francisco Vicente Rolão Saqueiro morador ao Uer o Pezo que dicerão serem 

elles partes os proprios aqui conteudos que na nota asinarão com as 

testemunhas João de Azevedo dos Reis tabaliam o escrevi 

 

Francisco Pires da Fonceca       Vicente Lourenço de Azevedo     Jozeph Ramalho 

 

                                                    Francisco Vicente Rollão 

 

Manoel Alueres‖                  

 

 

  

                                                 
1 Ms. Rasgado. 
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DOCUMENTO n.º 59 

 

Contrato celebrado entre a irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja de 

Santa Maria de Setúbal com José Rodrigues Ramalho, para execução do 

retábulo-mor da igreja. 3 de Fevereiro de 1697 

 

―Escriptura de contrato e obrigasam que fazem os Irmãos do Santissimo 

Sacramento da igreja de Santa Maria da Graça com Jozeph Roiz Ramalho. 

 

Em nome de Deus amen Saibam quantos esta escriptura de Contrato e 

obrigasam virem que no anno do nascimento de Noso Senhor Jesus Christo de 

mil e seiscentos noventa e sette annos aos tres dias do mes de Fevereiro do ditto 

anno nesta villa de Setuval na Igreja de Santa Maria da Grasa Matris desta villa 

donde eu Tabeliam fui estando ahi prezente de hua parte o Reverendo Padre 

Jozeph Rodrigues da Costa Sacerdotte do abitu de Sam Francisco Juiz que he 

este prezente anno da Irmandade do Santissimo Sacramento da dita Igreja e 

Luis de Liz velho escrivão della e Thezoureiro o Doutor Paullo Soares da Gama 

e o Reverendo Padre João de Aguiar da Costa Procurador da dita Irmandade, e 

da outra parte estando tambem prezente Jozeph Rodrigues Ramalho Mestre 

Intalhador morador na Cidade de Lisboa pesoa conhecida das testemunhas no 

fim desta escritura nomeadas e asinadas que diserão ser o dito Jozeph 

Rodrigues Ramalho o proprio aqui conteudo e chamado logo pellos ditos juiz e 

maes irmãos da dita Irmandade sita na dita Igreja com asistencia do Reverendo 

prior Doutor Luis Ferreira foi dito em prezença das ditas testemunhas que elles 

estauao contratados com o dito Mestre Imtalhador Jozeph Rodrigues para efeito 

de lhes fazer uma tribuna de talha na Capella mor da dita igreja /fl. 146 v.º/ na 

forma do risco que todos virão e mais assinado pello Juiz da dita Irmandade e 

elle Mestre Intalhador que asinarão perante mim Tabaliam cuja talha e forma da 

obra he a seguinte Conuem a saber que sará obrigado elle dito Mestre 

Entalhador que os pedrestais de pedra em que handem carregar as duas 

collunas que ade levar de cada banda os mandara fazer na forma dos que estam 

os da Capella dos Terceiros do Carmo desta Villa e que a banqueta do Altar 

sará de pedra reuistida dos mesmos inbutidos tornejando todo o altar e 

podendo a banqueta de sima uir em huma pedra o fará quando não em duas 

iguaes1 no meio do Altar no lugar da Sacra e que o dito altar será de aluenaria 

forrado de bordo com comodo e seruentia por detraz de que a frontaria da 

Tribuna levará de cada laudo duas colunnas e a volta sará na forma do Risco 

com tres tarjas continuada em igual correspondencia i no meio da obra hum 

sacrario na forma do Risco e nas Ilhargas delle dous lugares para as Imagens de 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
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Nosa Senhora da Graça e Sam Jozeph e que a Caza da Tribuna a fara toda de 

talha com barrete do mesmo e os lados athe baixo sarão tapados da mesma 

Talha e o Trono na forma do Risco comrespondentes á casa intalhada que 

emtrada se incrustará sua talha dos lados no meio sará elle dito Mestre 

obrigado a fazer huma genela de cada lado com respondençia á que tem para a 

Rua com as portas da mesma talha em tudo igual a mais obra e que alem dessa 

sará obrigado a cubrir da mesma talha todo o tecto e lados da mesma Capella 

pella parte exterior e bem asim o arco da Capella mor e os dous dos lados do 

Coro e Sancristia da sortte que do dito arco principal para dentro não haja 

couza que não fique coberta da mesma Talha athe o pavimento e só por conta 

da irmandade sara mane digo irmandade correrá os desmanchos da parede 

pelos mais e todo o asento da dita obra he per conta delle dito Mestre que senão 

valerá de madeira alguma da que ao presente está na dita Capella e Tribuna 

que ficará para a dita Irmandade para dispor della o qual lhe pareser exceto 

somente os trez arcos sobre qual descansa o barrete da culluna digo o barrete da 

Tribuna por que destes podera uzar elle dito Mestre o qual   e em preço da dita 

obra se lhe fara em pagamentos na forma /fl. 147/ seguinte o primeiro 

pagamento lhe sera feito athe o Sam João deste prezente anno da quantia de 

trezentos mil reis e dahi por diante em cada anno trezentos mil reis athe com 

efeito ser satisfeita a dita quantia de dois contos e trezentos mil reis e que as 

quantias que receber pasara elle dito Mestre quitacõis da sua letra e por ellas se 

ajustara a conta e a estes pagamentos se obrigam os ditos juiz e mais oficiais a 

faser bem na dita forma em seus nomes e das menzas futuras e de toda a 

Irmandade e para o que obrigam os bens e rendas della e logo pello dito Mestre 

Joze Rodrigues foi dito que elle por sua pesoa e bens se obrigava a fazer toda a 

dita obra na forma asima e atras declarada nesta escritura e no tempo de dois 

annos de dar a dita obra finda e acabada e asentada na dita Cappella em dia de 

emdoenças do anno vindouro de mil e seiscentos e nouenta e nove pello dito 

preço de dois Contos e trezentos mil reis e que faltando a da lla acabada e 

asentada no dito tempo incorrera elle dito Mestre em penna de duzentos mil 

reis para a dita Irmandade e além della poderá a dita Irmandade mandá lla 

acabar a sua custa na forma da planta e ajuste sem que a isso ponha duvida 

nem embargos alguns e para a mesma penna incorrera elles ditos juiz e irmãos 

prezentes e futuros quando faltem ao pagamento na forma declarada e para 

tudo asim digo declarada ao fazer desta escritura recebeo elle dito Mestre em 

dinheiro de contado da mão do Thezoureiro da dita Irmandade sincoenta mil 

reis por conta dos trezentos mil reis do primeiro pagamento e para tudo asim 

cumprirem elles partes esta escritura diserão que cada hum pella parte que lhe 

toca se dezaforão de juiz de seu foro e de qualquer priuilegio se obrigam de 

responder pello conteudo nella perante o Juis de fora desta villa ou de quem 
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seu cargo servir onde não saram ouuidos sem primeiro depozitarem na mão de 

quem obediente for a penna asima declarada em fee e testemunho de verdade 

asim o outorgarão afirmarão e notificarão e aceitarão elles partes esta escritura 

ser feita nesta notta e que della fosem dados os treslados necessarios que 

cumprirem de seu teor do que logo cada hum delles partes pediram seu 

treslado que asinarão e eu Tabaliam o aceitey por quem tocar auzente e forão 

testemunhas prezentes que com elles partes asinaram nesta nota a saber 

Nicolau da Costa de Aguiar Luis Barreiros da Gama, e o padre Moniz da Costa 

thezoureiro da dita Igreja /fl. 147 v.º/ todos moradores nesta villa e eu 

Francisco Ferreira Nabo o escrevi / /entrelinhei // o proprio // o tabalião // 

sobredito o escrevy 

 

O padre Jozeph Roiz da Costa 

Prior Luis Ferreira                                                            Jozeph Rodrigues Ramalho 

João de Aguiar da Costa       Luis de Liz Velho           Paulo Soares da Gama 

Luis Barreiros da Gama                                                         Nicolau da Costa 

Magro 

Padre Manuel Moniz da Costa‖ 
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DOCUMENTO n.º 60 

 

As comendadeiras da ordem de Avis, do convento de N.ª S.ª da Encarnação 

de Lisboa, contratam o mestre entalhador Matias Rodrigues de Carvalho para 

este lhes fazer os caixilhos dos quadros da capela-mor, da nave e do coro. 22 

de Agosto de 1697 

 

―Saibão quantos este instormento de obrigacam virem que no anno do 

nasimento de noso Senhor Jesus Christo de mil seiscentos e nouenta e sete em 

vinte e dois dias do mes de Agosto na cidade de Lisboa dentro no Real mosteiro 

da Incarnação e ahy estauão prezentes de huma parte dona Izabel Theresa de 

Meneses comendadeira e como tal outorga esta escriptura e da outra Mathias 

Rodrigues de Carualho mestre entalhador morador junto a igreia de São 

Caetano; por elles partes foi dito perante my tabaliam e testemunhas ao diante 

nomeadas que estão ajustados para elle mestre fazer a obra de entalhado que se 

declara no rescunho que se fes asinado por ella dita comendadeira que elle 

mestre tem em seo poder toda por preço de trezentos e trinta mil reis, e para 

seguransa de huma e outra parte selebrão esta escriptura debaxo das clauzulas 

e condecoens seguintes que elle mestre será obrigado e com efeito por este 

instormento na milhor forma se obriga a fazer na dita igreia obra que se declara 

no dito rescunho que vem a ser oito caixilhos em quadrado quatro por banda, e 

os treangulos que ficão sobre as capelas, e seis sobregenellas, e os caixilhos que 

ficão da parte do coro tudo de madeira de bordo reuistido de talha na forma do 

dito rescunho, e asim mais a simalha de madeira liza para toda a igreia nos tres 

lados que são os dois comprimentos e a largura da dita igreia cuja obra toda 

fara pelo modo referido com toda a prefeição que a arte der lugar e com toda a 

segurança de sorte que não aja prejuiso algum per que auendo o elle mestre a 

comporá a sua custa; e dará toda a dita obra acabada e asentada de todo ate o 

Natal próximo que vem deste prezente anno, e no tocante aos andaimes e o que 

for necessario de pedreiro será por conta della dita comendadeira e toda a dita 

obra a fará elle mestre em o dito preço de trezentos e trinta mil reis sem mais 

ella comendadeira ser obrigada a couza alguma e por conta delles Logo ahj 

perante mj tabaliam e ditas testemunhas lhe deo e entregou duzentos (sic) em 

dinheiro de contado corrente neste Reino que eu tabaliam dou fee elle Mestre 

contou e reçebeo e dise estauão sertos sem falta alguma que nelles ouuese; dos 

quaes lhe dá quitaçam para nunca mais lhos tornar a pedir e os sento e trinta 

restantes se obriga ella comendadeira a lhos pagar e satisfazer tanto que a dita 

obra estiuer acabada e asentada sem alguma (sic); E sendo que elle Mestre por 

qualquer respeito que seia não faça a dita obra logo será obrigado a Restetuir os 

ditos duzentos mil reis que tem resebido e tambem sendo necesario emmendar 
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se a dita obra /fl. 42/ por auer nella alguma imperfeição por sua cauza delle 

Mestre elle será obrigado a o fazer a sua custa sem alguma despesa della 

comendadeira e nesta conformidade se dão elles partes por ajustados e cada 

hum promete e se obriga comprir este contrato e o não reuogar por nenhuma 

uia que seia e alegando algum delles contra o  referido algumas duuidas ou 

embargos não podera ser ouuido em juizo ou fora delle sem primeiro depositar 

o que for deuedor tudo o que estiuer obrigado em poder de quem for acredor 

em dinheiro de contado e em hum so pagamento e para se excusar de fazer o tal 

deposito se não podera valler de prouisão Real porque desde logo a renunçia no 

caso que se lhe conseda e esta clauzulla escreuj eu tabaliam de pedimento e 

consentimento delles partes que querem se cumpra na forma da Lej de que os 

aduertj e a ella me refiro e auendo elle Mestre de ser citado não tem duuida a 

que não estando nesta dita cidade o posa ser em seu nome o distrebuidor dos 

tabalians de notas della que a ese tempo seruir ao qual fas seu procurador 

ireuogauel e lhe dá poder para estar em juizo e fora delle confesar a diuida 

asinar termo de confisão e para todas as mais diligencias que se posão fazer. E 

de custas pesoais pagará mais a que for obrigado a duzentos reis por dia para a 

pesoa que por sua parte da que for acredor andar nella que as venserão do da 

primeira citacão athe final sentensa e sua execucão E para asim o comprirem e 

guardarem com as custas diserão que obrigauão e com efeito obrigarão a saber 

ella comendadeira os bens do dito Mosteiro e elle Mathias Rodrigues sua pesoa 

e bens e o milhor parado delles E outorgarão que pello aqui conteudo 

responderão nesta dita cidade e onde e perante as justicas a que este 

instromento for prezentado para o que renunciarão juis de seu foro domicilio e 

mais preuilegios que seião a seu fauor E em testemunho de verdade asim 

outorgarão pedirão e açeitarão e eu tabaliam por quem tocar ausente 

testemunhas que forão prezentes João Mendes da Cunha procurador do dito 

Mosteiro e Teodozio da Costa criado da dita comendadeira que todos 

conhecemos ser elles partes os proprios que na nota asinarão e testemunhas 

Joseph Caetano do Valle tabaliam o escreuj‖ 

 

João Mendes da Cunha   Donna Izabel Theresa de Meneses 

Theodozio da Costa    Comendadeira da Encarnacam 

      Mathias Rodrigues de Carualho‖ 
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DOCUMENTO n.º 61 

 

Manuel Francisco, mestre entalhador, obriga-se a fazer a obra das ilhargas da 

capela mor da igreja de Santa Catarina de Monte Sinai. 28 de Setembro de 

1697 

 

―Obrigação Manuel Francisco a meza do Santissimo Sacramento da Igreja de 

Santa Catarina 

 

Saibão quantos este instormento de obrigação e quitação virem que no anno do 

nacimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e seiscentos e nouenta e sete 

Em vinte E outo dias do mes de Setembro na cidade de Lisboa na meza do 

Despacho do Santissimo Sacramento da freguesia de Santa Catarina de Monte 

Sinaj estando ahj prezentes partes a saber da huma Jorge da Franca Juis da dita 

confraria E Bento da Silua Marinho escriuão e João Manuel dos Santos 

thesoureiro e Manuel Machado procurador; E da outra Manuel Francisco 

emtalhador morador nesta cidade as Fangas da Farinha por elles partes foi dito 

a mim tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que estão 

contratados em elle Manuel Francisco fazer toda a obra das paredes das 

ilhargas da capella mor da dita Igreia de Santa Catarina de Monte Sinaj que ha 

de entestar com a tribuna de talha na forma do Rescunho e trasa asinado por 

elles juis e mais officiais da meza e por elle Manuel Francisco E se obriga elle 

Manuel Francisco a comesar logo toda a dita obra e não leuantar mão della athe 

de todo ser acabada e sendo as madeiras de toda a dita obra boa e de bordão e 

toda a obra feita com toda a perfeição que a mesma obra pedir e Arte e 

comforme a trasa referida asinada por elle mestre e a contento delles juis e mais 

oficiais e na forma seguinte A saber que toda a dita obra sera na forma do 

Rescunho e de bordão toda posta em gradamentos de pinho groso de Flandes e 

forrado os vaos dos paineis do dito pinho e tudo isso que cubra toda a parede 

os emgrocamentos das frestas por dentro emtalhados E empenhurados (sic) os 

paineis de talha entre seu emgradamento E toda a dita obra posta e asentada 

em seu lugar per conta e risco e despeza delle Manuel Francisco athe dia e 

Dominga de Lazaro que embora vem E em o anno de mil seiscentos e nouenta e 

outo; e por presso toda a dita obra referida de cento e nouenta mil reis em 

dinheiro de contado pagos em tres pagamentos iguais de sessenta e tres mil 

trezentos e trinta e tres reis e meyo cada hum a saber o primeiro ao asinar desta 

escretura e o segundo o primeiro de Janeiro de mil e seiscentos e nouenta e outo 

e o terceiro na Dominga de Lazaro dia em que ha de estar asentada e posta em 

seu lugar toda a dita obra e capas de se uzar e seruir della E o primeiro 

pagamento de sessenta e tres mil trezentos e trinta e tres reis, logo ahj perante 
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mim tabaliam e ditas testemunhas elle João Manoel dos Santos thesoureiro deu 

e emtregou a elle Manuel Francisco em dinheiro de contado per moedas de 

prata e cobre correntes neste Reino que elle Manoel Francisco contou e recebeo 

e comfesou achar serta a dita quantia sem erro nem falta alguma que nelles 

ouuese e por assim ser e delles estar emtregue disse que por este mesmo 

instormento da plenissima e geral quitação de oie para sempre a elle Juis e mais 

officiais de oie para sempre e a sua irmandade E o segundo pagamento se 

obrigão elle Juis e mais officiais a fazer a elle Manoel Francisco de outra tanta 

quantia em o primeiro de Janeiro que embora vem de mil seiscentos e nouenta e 

outo e o terceiro de outra tanta quantia em a dita Dominga de Lazaro do dito 

anno dia em que se obriga elle Manoel Francisco ter asentada toda a dita obra e 

não o fazendo assim a poderão mandar acabar elle Juis e mais officiais pellos 

officiais que lhe pareser e forem mais peritos para aperfeicoar a dita obra e 

asenta lla tudo a custa e despeza delle Manoel Francisco e pellos presos que lhe 

pareserem sem que elle Manoel Francisco ponha a isso duuidas nem embargos 

e toda a perda e dano que nisso fizerem e receberem elle Juis e mais officiais da 

dita irmandade sera per conta e risco e despeza delle Manoel Francisco e se 

habatera na dita quantia dos ditos cento e nouenta mil reis; E outro sim se 

obriga elle Manoel Francisco a emmendar toda a imperfeição que ouuer na dita 

obra não sendo na forma do Rescunho e sendo notada per todos e não o 

fazendo assim a poderão mandar emmendar na mesma forma a sua custa elle 

Juis e mais officiais e não comprindo asim elle Manoel Francisco como nesta 

escretura se declara ou não dando toda a dita obra asentada com toda a 

perfeição na Dominga de Lazaro que embora vem no anno de mil e seiscentos e 

nouenta e outo como fica obrigado não sera ouuido nem ademetido em juizo 

/fl. 97 v.º/ nem fora delle com aução alguma em nenhuma instancia nem no 

cazo de appelacam agravo execucam nem menos em auto apartado athe 

primeiro e com effeito depozitar na mão e poder delle Juis e na do thesoureiro 

da dita irmandade os ditos sessenta e tres mil trezentos e trinta e tres reis que 

por esta escretura tem recebido e tudo o mais que constar per seu recibo que 

tera tanta forsa como parte desta escretura tudo em dinheiro de contado e junto 

em hum so pagamento que poderão receber e lhe sera emtregue como cousa 

sua propria sem para isso ser necessario dar fianca nem fazer outra alguma 

obrigação per quanto da gora para o tal tempo os habona E ha per habonados 

para tudo poderem receber e emquanto assim com effeito não fizer o dito 

depozito lhe sera denegado toda a audiencia aução e remedio de direito e nem 

para se escuzar de o fazer promete de não auer provisão Real e sendo lhe 

consedida per qualquer respeito que seia desde logo a renuncia para della se 

não poder valer nem ajudar posto que deste instormento e clauzullas delle na 

tal provisão se faça expreca e declarada menção e esta clauzulla depositaria 
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escreui eu tabaliam nesta escretura de pedimento e comsentimento delles partes 

que nella querem se cumpra e guarde na forma da lej sobre os depozitos pasada 

de que os adeverti e me reffiro a ella e a mesma clauzulla se sumetem e 

subgeitão elle Juis e mais officiais no cazo de toda a dita obra asentada como 

nesta escretura se declara para não serem ouuidos sem depozitarem na mão 

delle Manoel Francisco ou na de seu procurador e Herdeiros tudo o que lhe 

deuerem para emteiro comprimento dos ditos cento e nouenta mil reis que se 

obrigão a lhe fazerem boas pellos bens e remdas da dita irmandade e elle 

Manoel Francisco toda a dita obra com toda a perfeição sem nota alguma de 

inperfeição comforme a trasa referida e sendo necessario de elle Manoel 

Francisco de ser citado pello que tem recebido e receber E elle Juis e mais 

officiais pello que deuerem dos pagamentos refferidos asentada toda a dita obra 

hão per bem que não estando nesta cidade em seus nomes o possa ser o 

destribuidor dos tabalians de notas della que oie he e ao diante for ao qual 

fazem e constetuem seu procurador e lhe da poder quanto em direito se requere 

para estar em juizo e fora delle comfesar a diuida fazer e asinar termo de 

comficão ouuir sentenca ser requerido per ella nomear bens a penhora e para 

auendo Rematacão e Remicão delles e majs deligensias que comuenhão querem 

se facão no dito destribuidor seu procurador sem o poderem reuogar nem esta 

clazulla e a sentenca contra elle auida pella dita citacão se dara a execucam em 

seus bens e fazenda a que não uirão com os taes embargos e pasara em couza 

julgada como defenetiua dada na mor alcada por juis compitente por elles 

pedida e consentida; E que darão e pagarão de custas pessoais a pessoa que 

andar na tal demanda a duzentos reis por dia que os auera e uencera do dia do 

da primeira citacão em diante athe final sentenca e sua execucam e pagamento 

de todo o principal e custas sem alegarem que he mais selario de custas 

pessoais do que a ordenacão consede e para todo elles partes assim comprirem 

cada hum per sua parte com mais toda a perda e dano custas e despezas que se 

pella tal rezão fizerem e receberem dicerão que obrigão A saber elle juis e mais 

officiais os bens e rendas da dita jrmandade E elle Manoel Francisco sua pessoa 

e todos seus bens moueis e de rais auidos e por auer e o milhor parado delles E 

que esta escretura prometem elles partes cada hum pella sua ter comprir E 

guardar sempre e em todo o tempo e que a não poderão Reuogar nem Reclamar 

por nenhuma uia que seia ao que cada hum per sua parte tornou a obrigar seus 

bens; E que Responderão pello aqui conteudo nesta cidade perante os 

corregedores da corte corregedores e juizes do ciuil della e onde e perante quem 

mais comprir e este jnstromento for prezentado para o que dicerão Renuncião 

/fl. 98/ juis de seu foro e domecilios priuilegios prezentes e futuros Liberdades 

leis direitos ordenacoins e defensoins ferias gerais e espiciais e todo o mais 

Remedio de direito que por ssj e em seu fauor alegar possão que de nada 
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uzarão antes tudo comprirão pello modo sobreditto E em testemunho de 

uerdade asim o outorgarão e pedirão se fizese este jnstromento nesta nota e que 

della se dem os treslados necessarios que aseitarão E eu tabaliam todo aseito em 

nome de quem tocar auzente como pessoa publica estipulante E aseitante E esta 

se outorgou em uinte e noue do dito mes e anno e na dita meza e não esteue 

prezente o dito juis estando as mais partes prezentes e por testemunhas Manoel 

da Silua atafoneiro morador na Rua do Almada da dita freguesia e Francisco 

Madeira carpinteiro morador na Rua do Uale da dita freguesia que todos 

conhecemos a elles partes são os proprios aqui conteudos que na nota asinarão 

com as testemunhas João de Azeuedo Reis tabaliam o escreui  

 

Bento da Silua Marinho  Manoel Francisco 

    João Manoel dos Santos  Manoel Machado‖ 
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DOCUMENTO n.º 62 

 

Registo das despesas feitas pela irmandade do Santíssimo Sacramento da 

igreja de S. João Baptista, do Lumiar, com a obra de talha do seu retábulo-

mor. 1698-1700 

 

Ano de 1698 a 1699 

 

―Despendeo que deu a Paschoal Rodrigues o Ilheo tres mil reis de fazer o risco 

para a tribuna e vir duas vezes a Igreia tres mil   3.000‖ 

―Despendeo que deu a Juze Antunes mestre entalhador que fes o risco e a 

planta da tribuna huma moeda de ouro de coatro mil e oito reis 4.08.00‖   

―Importa o que tem resebido Mathias Rodrigues de Carvalho que fes a tribuna 

quinhentos e sesenta e dois mil reis   562.000‖  

―Despendeo este thezoureiro Domingos Vieira com o pintor Manuel Rodrigues 

de pintar a banqueta do Altar-mor e frontal de madeira e dourar o sacrario por 

dentro tudo oito mil reis e nos consertamos  8.000‖   

―Despendeo que deu a Mathias Rodrigues de Carvalho emtalhador que foj o 

que fes a tribuna vinte mil reis para fazer os painés ou as molduras para elles 

que nos consertamos em corenta mil reis e tomou a madeira dos que regeitarão 

em trinta mil reis e que alem da madeira lhe auião de dar os 40.000 reis, a 

madeira dos regeitados custou1 vinte mil reis como consta de hum asento neste 

liuro a fl. 3 v.º (...)‖  

 

―Mathias Rodrigues de Carvalho tem os coadros feitos não nos quer uir asentar 

sem que lhe acabem de pagar a tribuna que lhe deuem della 38.000 reis destes 

se lhe leuou a pena que elle pos em sima que soma 40.000 não se lhe deue nada 

mas este thezoureiro Domingos Vieira não despendeo mais que estes 20.000    

20.000  

―Despendeo na compra tres pranchas de Angelim para as portas da tribuna e 

da caza dos Jrmãos alem das outras que estauam compradas estas tres custarão 

por mão de Juze Rodrigues sete mil e quinhentos reis   7.500  

―Despendeo este thezoureiro que pagou a Manoel Rodrigues mil e quinhentos 

reis por conta de Mathias Rodrigues de Carvalho que lhe deuia e pedeo que 

lhos desem  1.500  

―Despendeo que deu a Bernardo desta Jgreia Mathias da Silua por conta do 

emtalhador Mathias Rodrigues de Carvalho que o dito Bernardo lhe tinha 

emprestado tres mil reis os quais tres mil somam por conta dos coadros dos 

painés como tambem os 2.000          3.000   

                                                 
1 Ms. duas palavras ilegíveis. 
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Despesas de Julho de 1699 a Novembro de 1700 

―Despendeo o dito tezoureiro Manoel Francisco que deu logo a Matias 

Rodrigues de Carvalho entalhador duzentos mil reis ao fazer da escretura do 

contrato que fes a menza com o dito entalhador para auer de fazer a dita 

trebuna por preço de seissentos mil reis e da dita escretura constara em como o 

dito tezoureiro lhe entregou os ditos duzentos mil reis   200.000 

―Despendeo o dito tezoureiro mais sem mil reis que deu ao dito Matias 

Rodrigues de Carvalho entalhador por sua quitação de oito de Março de mil 

setecentos por conta da obra da trebuna   100.000  

―Despendeo mais o dito tezoureiro sem mil reis que deu a dito Matias 

Rodrigues de Carvalho por conta da trebuna como consta de hum seu resibo 

feito em quinze de Junho de 1700   100.000  

―Despendeo mais sincoente mil reis que deu ao dito Matias Rodrigues de 

Carvalho por conta da mesma obra como consta do seu resibo feito a tres de 

Setembro de 1700  50.000  

―Despendeo mais que deu ao mesmo Matias Rodrigues de Carvalho por conta 

da mesma obra doze mil reis como consta do seu resibo feito a uinte e sinco de 

Setembro de 1700  12.000 

 462.000‖  

―Despendeo mais o dito tezoureiro Manoel Francisco que deu ao mesmo Matias 

Rodrigues de Carvalho por conta da mesma obra sem mil reis como consta de 

hum resibo seu feito em dezasete de Nouembro de mil setecentos  100.000‖2 

―Despendeo mais o dito thezoureiro que deu ao mestre Juze Rodrigues quinze 

mil reis por hum resibo por conta da obra de carpinteiro   15.000‖  

          

 

  

                                                 
2 Ms. à margem esquerda: ―tem Matias Rodrigues de Carvalho entalhador 562.000 deu se lhe 
38.000 que he a pena que pos.‖ 
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DOCUMENTO n.º 63 

 

Manuel Luís contrata Manuel Henriques, mestre pintor, a fim de este dourar 

a talha da capela de N.ª S.ª da Fé, sita na igreja de S. José. 9 de Fevereiro de 

1698 

 

―Sajbão quantos este Instromento de obrigasão Virem que No anno do 

nasimento de nosso Senhor Jesus Cristo de mil seissentos nouenta e outo Em 

noue dias do mes de Feuerejro na Cidade de Lisboa na Rua Direjta das Portas 

de Santa Catherina no Escritorio de min Tabalião pareseren prezentes Manoel1 

Luis2 morador nesta Cidade na Rua do Conde defronte da hermida de Nossa 

Senhora do Alecrim de huma parte E da outra Manoel Emriques Pintor 

morador nesta mesma Cidade na Rua da Pechelaria Por elle Manoel Luis foj 

dito a min Tabalião perante as testemunhas ao diante nomeadas que na Igreja 

de São Joseph desta Cidade Esta huma capella da Imuocasão de nossa Senhora 

da Fee E pella particullar deuosão que ten a mesma Senhora quer a sua custa E 

despeza mandar dojrar o Retabollo E mais obra de talha que ha a mais fejta E 

asentada na dita capella se contratou con Elle Manoel Emriques pera lhe dojrar 

com toda a perfeisão o Retabollo da dita capella E toda a mais obra de talha que 

nella Esta e se ue a uista dos olhos exsetto banqueta do Altar porque Esta ha de 

ser Pintada fingida pedra E tudo ha de dar acabado por todo o mes de Majo 

proximo que Embora neste presente anno de seissentos nouenta e outo E não 

fiquando com toda a perfeisão se fara de nouo a custa delle Manoel Emriques E 

do mesmo modo não dando tudo dourado E dita banqueta pintada na forma 

Referida athe fin do dito mes de Majo podera elle Manoel Luis mandar dourar 

por quen lhe pareser por conta delle Manoel Emriques metendo os ofesiais que 

lhe pareser pera con mais breuidade se acabar E elle Manoel Emriques pora a 

sua custa todo o ouro que for nesesario pera a dita obra E mais meteriais pera o 

aparelho della E ofesiais nesesarios E somente Elle Manoel Luis lhe mandara 

fazer os andajmes a sua custa E Por todo o dito dourado e pintado da dita 

banqueta custo E fejtio de toda a dita obra na forma Referida se obriga elle 

Manoel Luis dara E pagara a Elle Manoel /fl. 52 v.º/ Emriques a comtia de 

sento E setenta mil reis Em dinhejro de contado per conta dos quais logo ahi 

perante min tabaliam E ditas testemunhas Elle Manoel Luis deu E entregou a 

Elle Manoel Emriques a contia de setenta mil reis Em dinhejro de contado 

moedas de prata corentes neste Rejno que elle contou E Recebeu E dise estauão 

sertos sen falta alguma pello que se da por Emtregue delles a sua uontade dos 

quais lhe da quitasão deste dia pera todo o senpre E os sem mil reis Restantes 

                                                 
1 Ms. entrelinhado: ―contratador do consullado do passo da madeyra‖. 
2 Ms. riscado: ―mestre carpinteyro‖. 
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lhe dara despois de principio da dita obra ou despois de acabada na forma que 

elle Manoel Emriques os pedir E nos pagamentos que lhe pareser dos quais ira 

dando a Elle Manoel Luis escritos de Resibos os quais E todos os mais que 

Emtressi pasaren sobre o conteudo nesta Escretura Valerão como parte della, E 

sendo que despois de acabada a dita obra E dourado della dentro de hum anno 

mostre alguma falta Em Rezão de não ser ben bornida ou mal aparelhada tudo 

elle Manoel Enriques mandara fazer E fara de nouo a sua propria custa E 

despesa E fiquara com toda a perfeisão a comtento E satisfasão delle Manoel 

Luis ou da pessoa que Elle pera Isso Nomear E desta manejra diserão Elles 

partes que Estão contratados sobre todo o declarado nesta Escretura a qual 

prometen E se obrigão cada hum pello que lhe toqua de ter conprir E guardar E 

que a farão senpre boa E não jrão contra ella por modo algun E posto que o 

fasão de todo o que Em contrario della ouuer não Uzarão nen sera ualido E para 

tudo asin conprirem diserão que obrigauão E de Efejto obrigarão todos seus 

bens moueis E de Rais auidos E por auer E o melhor parado delles = E estando 

a Esta presente Antonio Pinhejro mercador na capella Real morador nesta 

Cidade na Rua da Cotelaria Por elle foj dito que de sua liure uontade se oferesse 

por fiador E principal pagador  do dito Manoel Enriques E se obriga a que Elle 

dara comprimento a Esta escretura Clauzullas condissois E obrigasois della na 

forma que Esta continuada E sendo o contrario logo Elle Manoel Pinhejro dara 

E pagara a Elle Manoel Luis os ditos setenta mil reis que ten Recebido por conta 

da dita obra E ben asim toda a mais contia de dinhejro que pera ella cobrar athe 

os ditos sento E setenta mil reis que constara dos escritos de Resibo do dito 

Manoel Enriques E de que for deuedor tudo de sua caza bens E fazenda como 

diuida E obrigasão sua propria que desde logo pera Este cazo E tempo toma E 

Remoue sobre ssi per se auer Respejto ao dito Manoel Emriques seus bens nen 

con Elle se fazer deligensia alguma porque por ella tudo pagara como tal fiador 

E principal pagador E fiel depozitario de juizo a cuja lej se somete E sogejta E 

fiquara na Escolha sen Leisão (sic) delle Manoel Luis querer auer seu 

pagamento E comprimento desta escretura por Elle Manoel Enriques e seus 

bens / fl. 53 / ou por Elle Antonio Pinhejro seu fiador seus bens qual escolher E 

melhor parado achar E a sentensa que contra hum ouuer podera executar no 

outro E mudar se con Ella sua cobransa E execusão de hum no outro as uezes 

que lhe pareser sem contra Isso poderem alegar couza alguma E per tudo asim 

conprir obriga seus bens prezentes E futuros E o melhor parado delles E 

outorgarão todos Elles partes que Responderão pello aqui conteudo nesta 

cidade perante os coregedores da corte coregedores e juizes do siuel della pera 

o que Renunsião juizes de seu foro E todos os mais seus preuilegios prezentes E 

futuros E outrossi disse Elle Manoel Emriques que sendo cazo não de a dita 

obra acabada por todo o dito mes de Majo na forma Referida pagara de penna E 
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em Nome della a contia de corenta mil reis pera se fazer huma pella (sic) pera 

ornato da dita Senhora da Fee E leuada ou não a dita penna senpre Esta 

Escretura se conprira e auera seu Real Efejto na forma que Esta continuada E 

que Elle Manoel Luis dara os ditos sen mil reis do Resto da dita obra sincoenta 

Estando fejta a metade della E os outros sincoenta mil reis Estando de todo 

acabada E em testemunho de uerdade asin o outorgarão E pedirão se fizesse 

Este instromento nesta nota E que della se dem os treslados nesesarios que 

asejtarão E eu tabaliam o asejto Em nome de quen tocar auzente como pessoa 

publica Estepulante E asejtante E testemunhas que forão prezentes Pedro 

Gonsalues mestre sapatejro morador ao Chiado E Antonio Lopes de Araujo 

mercador de marsaria (sic) morador na dita Rua Direjta das Portas de Santa 

Catarina que ambos diserão seren Elles partes os proprios aqui conteudos que 

na nota asinarão com as testemunhas Pedro de Andrade Masiel tabaliam o 

escreui ╫Risquej╫ mestre carpintejro╫ Entrelinhej╫ contratador do consullado 

do passo da madejra╫ 

 

Manoel Henriques     Antonio Pinheiro Ferreira 

 

       Antonio Lopes de Araujo 

       Pedro Gonsalues 

     Manoel Luis‖ 
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DOCUMENTO n.º 64 

 

O entalhador Manuel Francisco é contratado por Luís Nunes para finalizar a 

obra da capela-mor da igreja dos Santos Reis Magos, ao Campo Grande, que 

José Ramalho deixou incompleta. 10 Abril de 1698 

 

―Obrigacão e quitacão Manoel Francisco a Luis Nunes 

 

Saibão quantos este instormento de obrigacão e quitacão virem que no anno do 

nacimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil e seiscentos e nouenta e outo 

em des dias do mes de Abril na cidade de Lisboa e Rua da Roza do Carualho 

freguesia de Nossa Senhora das Merces e apouzentos de mim tabaliam 

aparecerão prezentes partes a saber da huma Luis Nunes mercador de taboado 

morador na dita Rua do Carualho; E da outra Manoel Francisco mestre 

emtalhador morador as Fangas da Farinha Logo por elles partes foi dito a mim 

tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que estão comtratados 

auindos e de acordo em elle Manoel Francisco hauer de acabar e aperfeicoar e 

asentar toda a obra de talha da capella mor da tribuna e trono e caza digo e caza 

da igreja dos Santos Reis do Campo Grande termo desta cidade a qual obra 

principiou Juzeph Ramalho; E com efeito se obriga elle Manoel Francisco a fazer 

toda a dita obra na forma da trasa e risco que os jrmãos do Santissimo da dita 

jgreia dos Santos Reis selebrarão com o dito Juzeph Ramalho e asentada toda a 

dita obra dentro em dous mezes comesados de oie em diante e tendo algum 

defeito ou imperfeicão a obra que esta ia feita se obriga elle Manoel Francisco a 

emmenda la e a po lla na forma do risco que tem bem visto e emtendido E para 

o effeito de elle Manoel Francisco poder acabar a dita obra e asenta lla larga elle 

Luis Nunes todas as madeiras e talha que o dito Juzeph Ramalho fes para a dita 

obra a qual lhe pertence digo lhe pertence E per /fl. 79/ toda a dita obra se 

aperfeicoar na forma do risco e asentar em seu luguar com toda a perfeicão se 

obriga elle Luis Nunes a dar a elle Manoel Francisco trinta mil reis em dinheiro 

de contado a saber des mil ao asinar desta escretura e vinte mil reis tanto que a 

dita obra estiuer asentada em seu lugar e feita na forma do risco e a contento 

dos jrmãos do Santissimo e dentro nos ditos dous mezes; E não sendo toda a 

dita obra na forma do risco e com toda a perfeicão comforme a Arte neste cazo 

se obriga elle Manoel Francisco a pagar a elle Luis Nunes cento e outenta mil 

reis em dinheiro de contado e juntos em hum so pagamento ficando 

pertencendo neste cazo a elle Manoel Francisco todas as madeiras e talha asim a 

feita que elle Luis Nunes lhe emtregua de que elle Manoel Francisco lhe da por 

esta escretura quitacão della pella ter ia em seu poder como a que elle Manoel 

Francisco ha de fazer; E os dittos des mil reis por conta da ditta obra Logo elle 
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Luis Nunes deu e pagou a elle Manoel Francisco em dinheiro de contado por 

moedas de prata correntes neste Reino perante mim tabaliam e testemunhas de 

que elle Manoel Francisco dá quitação a elle Luis Nunes; E os uinte mil reis 

Restantes se obriga elle Luis Nunes a pagar a elle Manoel Francisco Logo que a 

ditta obra estiuer asentada em seu lugar E feita na forma do risco e a contento 

dos dittos jrmãos do ditto Senhor e não o fazendo asim não sera ouuido; elle 

Luis Nunes em juizo nem fora delle sem primeiro depozitar em poder delle 

Manoel Francisco os dittos uinte mil reis em dinheiro de contado e juntos em 

hum so pagamento; E a mesma clauzulla de depozito se somete elle Manoel 

Francisco para que não fazendo e asentando dentro nos dittos dous mezes toda 

a ditta obra na forma do risco e a contento dos jrmãos a pagar a elle Luis Nunes 

sento e outenta mil reis em dinheiro de contado e junto em hum so pagamento 

que recebera como couza sua propria sem fianca e esta clauzulla de depozito se 

escreueo nesta escretura de pedimento e comsentimento delles partes que nella 

querem se cumpra e guarde na forma da lej sobre os depozitos pasada de que 

os adeuertj e me refiro a ella. E disse mais elle Luis Nunes que elle larga mais a 

elle Manoel Francisco toda a mais madeira e talha que foi arematada ao dito 

Jozeph Ramalho por elle Manoel da Costa Ramalho e Manoel Pinto fora da que 

pertence a ditta obra da Jgreja dos Santos Reis a qual tambem lhe pertence por 

trespasso que lhe fizerão os sobredittos E foi escriuão das dittas arematacoens 

Lourenco Cabral de Misquita cujo officio serue oie Antonio da Silua e della 

tambem lhe da quitacão elle Manoel Francisco pella ter em seu poder; E nesta 

forma dicerão elles partes estão comtratados auindos e de Acordo sobre todo o 

declarado nesta escretura que cada hum por sua parte promete ter e comprir e 

guardar sempre e em todo o tempo e não poderão Reuogar nem Reclamar por 

nenhuma via que seia ao que obrigão e cada hum obrigou sua pessoa e todos 

seus bens moueis e de Rais auidos e por auer e o milhor parado delles; E que 

Responderão pello aqui contheudo nesta cidade perante os corregedores da 

corte corregedores e juizes do ciuil della e onde e perante quem mais comprir e 

este jnstromento nesta notta e que della se dém os treslados necessarios que 

aseitarão e eu tabaliam todo aseito em nome de quem tocar auzente como 

pessoa publica estipulante e aseitante sen digo jnstromento for aprezentado 

para o que dicerão que Renuncião juizes de seus foros E domecilios priuilegios 

prezentes e futuros liberdades leis direitos ordenacoens e defencoens ferias 

gerais e espiciais e todo o mais remedio de direito que per sj e em seu fauor 

alegar possão que de nada uzarão antes todo comprirão pello modo sobreditto 

E em testemunho de verdade asim o outorgarão e pedirão se fizece este 

jnstromento nesta nota e que della se dem os treslados necessarios que aseitarão 

e eu tabaliam todo aseito em nome de quem tocar auzente como pessoa publica 

estipulante e aseitante sendo testemunhas prezentes Manoel da Costa Romano 
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E morador na ditta Rua do Carualho e o padre frei Niculao da Trindade 

Religiozo da ordem do patriarca São Domingos que todos conhecemos a elles 

partes são os proprios aqui contheudos que na nota asinarão com as 

testemunhas João de Azevedo Reis tabaliam o escreui risquei da tribuna pella 

 

 

Frei Nicolao da Trindade   Luis Nunes  Manoel Francisco 

       Manoel da Costa Romano‖ 
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DOCUMENTO n.º 65 

 

José Rodrigues Ramalho e outros artistas são contratados pelos religiosos de 

S. Jerónimo, para fazerem as obras das portas do mosteiro de Santa Maria de 

Belém. 6 de Julho de 1698   

 

―Saibão quantos este instromento de obrigacam virem que no anno do 

nasimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil seiscentos nouenta e oito em 

sinco dias do mes de Julho na cidade de Lisboa e Rua de Santa Anna nas casas 

de my tabaliam pareserão  presentes partes de huma o Reuerendo Padre frei 

Carlos de São Francisco da ordem de São Jeronimo, e procurador geral do 

conuento de Santa Maria de Belem cito extramuros desta cidade e como tal 

outorga esta escriptura. E da outra Jozeph Ramalho e Francisco Lopes 

moradores a Rua da Atalaja, Manoel da Silua morador a Bica de Duarte Bello, 

Jozeph Machado morador junto ao Relogio de São Roque e Manoel Pinheiro 

morador ao Pee da Calcada de Santo Andre, todos mestres carpinteiros, e bem 

asim Domingos Antonio morador ao Poço Nouo, João Moniz morador a Rua de 

São Boauentura e Antonio Moniz morador no dito lugar de Bellém1 todos eles 

mestres pedreiros; Por elles foi dito perante my tabaliam e testemunhas ao 

diante nomeadas que estão ajustados sobre a obra que he necessario fazer se nas 

Portas da Igreia do dito Conuento de Bellem, e mais reparos delle; e para o tal 

efeito outorgão esta escriptura debaxo das clausulas condicoens e obrigacoens 

seguintes que elles Mestres asim de pedreiro como de carpinteiro serão todos 

obrigados como de efeito se obrigão por este instromento na milhor forma de 

direito todos juntos e cada hum de per sy insolidum a fazer toda a dita obra que 

lhes ordenar o reuerendo padre geral do dito conuento na forma que ordenou 

sua Magestade que Deus guarde pondo elles ditos Mestres tudo asim de mão, 

como de offiçiaes de boa conta, meteriais e o mais que for necesario para toda a 

dita obra na qual gastarão e despenderão somente ate quantia de Dez mil 

cruzados, que he o que2 lhe concedeo /fl. 26 v.º/ para a dita obra e reparos por 

hum mandado que lhe passou pello conselho da fazenda que para constar ao 

diante hira tresladado; E se porão logo com a dita obra continuando com ella e 

sem leuantarem della mam ate que fique acabada por todo o mes de Março do 

anno que vem de seiscentos nouenta e noue e será feita por ordem do dito 

Reuerendo padre geral e a seu contento com toda a segurança e prefeição que a 

arte der lugar na forma de sua jurisdição e Ley, e auendo qualquer imperfeição 

a tornarão a emmmendar de nouo a sua custa sem por isso se lhe dar cousa 

alguma; e não farão mais obra que a que importarem os ditos des mil cruzados 

                                                 
1 Ms. entrelinhado: ―e Manoel Luis morador a Junqueira‖. 
2 Ms. uma palavra ilegível. 
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que o dito Doutor foi seruido dar e consignar para ella e no caso que fação mais 

obra do que a importancia do dito dinheiro será por sua conta delles mestres 

que desde logo aplicão liuremente por via de obra pia para o dito conuento a tal 

mayoria que asim fizerem; e fazendo menos obra, elles mestres a inteirarão logo 

dentro de quinze dias primeiros seguintes ate que fiquem perfeitos os ditos des 

mil cruzados de obra; e faltando a qualquer das ditas condicoens o dito 

reuerendo vigairo geral a poderá mandar fazer por quem lhe pareser e todo o 

prejuizo que ouuer será por sua conta delles mestres, e de qualquer que se 

poderá obrigar como milhor pareser ao dito Reuerendo padre geral; E no fim do 

dito mes de Março que vem se aualiará a dita obra e para a tal aualiação elle 

padre procurador geral desde logo elege ao architeto João Antunes e em sua 

ausencia a quem se determinar essa mesma forma elles mestres no dito tempo 

elegerão a pesoa que lhe pareser para asim se resolver a importançia dos ditos 

des mil cruzados da dita obra para que não serão mais nem menos e sempre a 

disposição e por ordem do dito Reuerendo padre vigairo geral e a dita quanthia 

lhes será satisfeita pela consignação que se lhes fes aos ditos partes pelo 

mandado acima que se hão de cobrar do thesoureiro qual dos Portos Secos, na 

forma que se declara no dito mandado e para a tal cobrança se obriga elle 

Reuerendo padre procurador geral e como tal ao dito conuento a lhe dar a elles 

mestres os conhecimentos correntes para poderem cobrar a contendo nelles e 

asim como fosem cobrando se partirão todos entre sj leuando asim elles Mestres 

carpinteiros como pedreiros cada hum o que lhe tocar rata por cantidade 

conforme a obra que ouuer feito do seu officio; E sendo que os ditos partes 

diuirtão alguns dos ditos conhecimentos serão obrigados pelos bens e rendas do 

dito conuento a inteirar aos ditos mestres a quanthia dos taes conhecimentos 

que asim lhe deuertirem logo e com efeito sem demora alguma; E nesta 

conformidade se hão elles partes por ajustados, e por bem feita esta escriptura 

que cada hum pela sua promete comprir e guardar não reuogar nem 

contradizer por nenhuma via que seia e fazendo o ou alegando algumas 

duuidas ou embargos a fim de ir contra / fl. 27 / em parte ou em todo são 

contentes que lhe não seião resebidos nem serão ouuidos em juiso ou fora delle 

sem primeiro depositarem o que forem obrigados em poder dos acredores tudo 

o que lhe deuerem e forem obrigados a respeito da dita obra em dinheiro de 

contado e em hum so pagamento e para se excusarem de fazer o tal deposito 

senão poderão valler de prouisão Real porque desde logo a renuncião e esta 

clausula escreui eu tabaliam de pedimento e consentimento delles partes que 

querem se cumpra e guarde na forma da lej de que os aduertj e a ella me refiro 

E de custas pessoais pagarão mais auendo demanda a dusentos reis por dia 

para a pessoa que nella andar ate real sentensa; E para todos elles partes cada 

hum pella sua e pello que lhe fica tocando asim a comprir e guardar com mais a 
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perda e damno que Resultar custas e despesas que se fizerem diserão que 

obrigauão e com efeito obigarão a saber elles mestres suas pessoas e todos seos 

bens auidos e por auer e o milhor parado delles; e elle Reuerendo padre frei 

Carlos de S. Francisco como tal procurador pelos de seu conuento E outorgarão 

que pello aqui conteudo responderão nesta dita cidade e aonde e perante as 

justiças a que (sic) instromento for presentado para o que renunsiarão juis de 

seos foros domiçilio e mais preuilegios que seião a seu fauor; E em testemunho 

de uerdade asim o outorgarão e pedirão e açeitarão e eu tabaliam por quem 

tocar ausente como pessoa publica estepulante e aceitante; E o treslado do 

mandado de que atras se fas mensão he o seguinte O Reuerendo geral dos 

Portos Secos faça pagamento ao Prior e religiosos do Real Mosteiro de Nossa 

Senhora de Bellem de des mil cruzados de que sua Magestade lhe fas merce 

para se acudir ao reparo das portas e obras do mesmo conuento de que nesesita 

pelos sinco mil cruzados que em cada hum anno vão lancados na folha dos 

mesmos portos secos a ordem do mesmo senhor e este pagamento lhe fara pelo 

que estiuer por despender este anno presente e o que restar para comprimento 

dos ditos des mil cruzados pelos annos sucisivos por sua Magestade asim o 

resolver a des de Junho deste mesmo anno e com seo conhecimento ou de seu 

procurador lhe serão leuados em conta os ditos des mil cruzados Lisboa 

desasete de Junho de seiscentos nouenta e oito: com tres rubricas dos menistros 

do conselho da fazenda; Registada a folha duzentas e nouenta: E tresladado a 

consertej com o proprio a que me reporto que tornej a entregar as partes e 

declarão mais elles partes que em primeiro lugar se farão e acabarão as portas 

da dita igreia de todo e o maes se despendera nos mais reparos ate a dita 

quantia de des mil cruzados e não esteue presente o dito Antonio Moniz nem 

asinou nesta escriptura de consentimento della / fl. 27 v.º / e asim outorgarão e 

aseitarão testemunhas que forão presentes Paulo de Sousa carpinteiro morador 

aos Anjos e Manuel da Crus pedreiro morador em Bellem que diserão ser elles 

os proprios que nesta nota asinarão e testemunhas Joseph Amaro do Valle 

tabaliam o escreu j= consertej quatro = intterlinhej Manuel Luis morador a 

Junqueira = 

 

Frei Carlos de São Francisco   Manoel Pinheiro 

procurador geral    Joseph Rodrigues Ramalho 

Manoel da Silua    Francisco Lopes Ramalho 

Joseph Machado    Manoel da Crus 

João Moniz 

Domingos Antonio 

Paulo de Sousa 

Manoel Alvares‖ 
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DOCUMENTO n.º 66 

 

O mestre entalhador Domingos Martins é contratado pelas religiosas 

dominicanas do mosteiro do Salvador, em Lisboa, para fazer o retábulo-mor 

da sua igreja. 19 de Julho de 1698 

 

―Em nome de Deos Amem saibão quantos este instromento de contrato e 

obrigaçam virem que no anno do nasimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 

mil seiscentos nouenta e oito em dezanoue dias do mês de Julho na cidade de 

Lisboa a grade do Mosteiro do Saluador E da banda de dentro estaua presente a 

Madre Soror Anna do Sacramento Prioresa do dito Mosteiro E a Madre Soror D. 

Lianor das Chagas Samchristam Moradora do dito Mosteiro E a Madre Soror 

Antonia do Nascimento escriua dele E as mais descretas do dito Mosteiro 

auidas e não uistas e chamadas per som de Campa tangida segundo o estilo de 

sua Rellegião E da banda de fora estaua outro sim presente Domingos Martins 

offecial emtalhador morador de fronte da Rua Noua da Palma por elles partes 

foi dito a my tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que ellas 

Rellegiozas pello Domingos Martins estam contratadas por effeito delle tomar 

por sua conta e risco fazer na Cappella Mor da Igreja do Saluador huma tribuna 

para o Santissimo Sacramento a mitação do Rescunho que se aprezentou do que 

não faltaua em coia alguma e que na dita tribuna hirão dois lugares onde 

acomoda São João Bautista e Euangelista cuja tribuna se obriga ele mestre 

emtalhador a dalla prefeita E acabada de madeira E pedraria e de pedreiro de 

todo o de que for necessario para a dita tribuna E altar do laues (sic) as quais 

laues (sic) saram feitas onde for mais conueniente para o dito altar E a obra de 

pedreiro que necessitar a dita tribuna e altar correra por conta delle mestre por 

sua conta e risco cuja obra de todo de pedreiro e emtalhador da terbuna esta[o] 

elles partes ajustados pella Soror D. Leonor das Chagas e mais Rellegiozas em 

preço e quantia de seiscentos mil reis em que elle mestre emtalhador esta 

obrigado a talha lla na dita quantia cuja obra será de seu officio de emtalhador 

como de pedreiro se obriga elle Domingos Martins atenua lla per sua conta e se 

obriga a principia lla em uinte e hum dias deste prezente mes e a juro de dalla 

acabada de tudo que for necessario athe as emdoenças que uem deste dito anno 

com toda a prefeição E por conta da dita obra derão ellas Madre Prioreza 

samcristam mor fiança a elle Domingos Martins perante mim tabaliam E as 

ditas testemunhas sencoenta mil reis em dinheiro de comtado por moedas de 

oiro e prata correntes neste Reino / fl. 111 / dellas contarão e Receberão E 

aseitaram a dita quantia sem falta alguma que nella ouuese de que da as ditas 

Rellegiozas plenisima e geral quitaçam da dita quantia E o mais dinheiro que 
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for necessario para a dita obra lhe uão dando ellas Rellegiosas athe prefazer a 

dita quantia de seiscentos mil reis e asim como elle mestre for cobrando lhe 

pazace quitacoens de sua mão que ualerão como escreturas publicas e cazo 

delle mestre emtalhador Domingos Martins não de a dita obra acabada asim de 

seu officio como de pedreiro de tudo que for necessario tera de Conde digo 

necessario ate os outo dias mes de Fevereiro deste dito anno de seiscentos 

nouenta E outo tera de Condenação sencoenta mil reis que se descontarão da 

dita quantia que as ditas Relegiozas como tera bem feita a dita obra ou faltando 

elle mestre emtalhador o do officio de pedreiro delle tendo a sua custa a não 

darem satisfação e ellas partes estam obrigados per esta escriptura não sarão 

ouidos em Juizo nem fora delle sem primeiro depozitarem tudo o que auer 

Recebido o que faltarem por dar tudo em dinheiro de contado e em hum so 

pagamento E poderão Receber sem por isso ser necessario dar fiança nem fazer 

outra alguma1 porquanto desde logo o hão por abonados para todo poder 

Receber emquanto se não fizerem o dito depozito lhe sara denegada toda 

audiencia e Remedio de direito2 sentenca se ouuere de o fazer auera prouizão 

Real E auendo a Renuncião por della se não ajudar posto della se fasa espreça 

menção e esta Clauzulla de deposito escreuj eu tabaliam nesta escriptura de 

pedimento delles partes que querem se cumpra na forma da lei sobre os 

depozitos pasada de que os adeuerti e me refiro3 cazo de qualquer delles partes 

de ser citados a Responder pelo cumprimento desta escriptura são contentes o 

seja em seus nomes o destribuidor dos taballioens de notas desta cidade o qual 

fazem seo procurador para estar em juizo e fora delle comfesar a diuida asinar 

termo de confisão ser ouuido de ser Requeridos publica penhora remição de 

seus bens e rendas delles4 que delles auida pela tal aução se dara execução em 

sn seos bens athe qualquer delles partes serem pagos de tudo o que se lhe deuer 

e de persuação auendo demanda a pagarão a duzentos reis por dia que os auera 

a pesoa que presente de qualquer delles nela andar do da primeira citação the 

final auto sem alegare que he mais do que a ordenação consede a cujo 

comprimento desta obrigão / fl. 111 v.º / seus bens Rendas ellas religiosas do 

dito Mosteiro por maior segurança desta escretura dise elle Domingos Martins 

dá por seu fiador e principal pagador e fiel depuzitario de Juizo a Francisco 

Lopes Ribeiro5 a mj tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas delle 

que elle fica por fiador e principal pagador fiel depuzitario de Juizo delle 

Domingos Martins e se obriga a que elle fara a dita obra com toda a perfeição e 

a dalla acabada athe as endoencas deste presente anno e que não fazendo o que 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
2 Ms. uma palavra ilegível. 
3 Ms. manchado. 
4 Ms. uma palavra ilegível. 
5 Ms. uma palavra ilegível. 
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por esta escriptura esta obrigado a pagar tudo por elle o que tiuer Recebido de 

seus bens e fazenda como diuida e obrigacam sua propria que toma e remoue 

sobre sy e de que se constetue deuedor e obrigado na forma dos ditos fiadores e 

principais pagadores fieis depuzitarios do Juizo a cujas leis se somete e sugeita6 

desta escriptura7 lugar sua pesoa e todos seus bens auidos e por auer e por todo 

o aqui contheudo se obrigão elles partes de Responder nesta cidade perante as 

justiças della E perante8 e onde esta sentença for presentada9 dicerão Renuncião 

juizes de seos foros e domecilios preuilegios presentes e futuros E outro sim 

para a ualidade desta escriptura alcanção ellas Rellegiozas licença de seo 

prouincial Reuerendo Padre frei Jozeph10 da ordem dos pregadores cuja licenca 

se treslladara adiante Em testemunho de verdade asim outorgarão pedirão E 

aseitarão E eu tabaliam per quem tocar ausente o tresllado da licenca desta 

escreptura faz menção frei Jozeph Galuão Religioso do Santo officio e Prior 

prouincial da ordem dos pregadores dos Reynos de Portugal presente11 Madre 

Prioresa de nosso Mosteiro do Saluador para poder fazer na cappela mór da 

igreja huma trebuna / fl. 112 /  

 

Soror Anna do Sacramento 

Prioresa 

Soror Antonia do Nascimento                                      Domingos Martins Figueira 

Escriuã                                                                           Francisco Lopes Ribeiro 

Soror Leonor das Chagas 

Samcristam maior                                            o Padre Francisco de Araujo 

Andre Gonçalves                                             o Padre Antonio Mendes‖  

 

  

                                                 
6 Ms. uma palavra ilegível. 
7 Ms. uma palavra ilegível. 
8 Ms. uma palavra ilegível. 
9 Ms. uma palavra ilegível. 
10 Ms. uma palavra ilegivel. 
11 Ms. uma palavra ilegível. 
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DOCUMENTO n.º 67 

 

O entalhador Matias Rodrigues de Carvalho é contratado pela irmandade do 

Santíssimo Sacramento da igreja de São João Baptista, do Lumiar, para fazer 

o retábulo da capela-mor da mesma igreja. 19 de Agosto de 1699 

 

―Saibão quantos este instromento de obrigacam virem que no anno do 

nasimento de noso senhor Jesus Christo de mil seiscentos nouenta e noue em 

dezanoue dias do mes de Agosto no lugar do Lumear termo da cidade de 

Lisboa, dentro na igreia de São João Baptista da dita freguesia do Lumear e ahy 

estauão prezentes partes de huma Domingos Fialho juis da irmandade do 

Sacramento da dita freguesia Manoel de Oliueira Coelho escriuão Manoel Roiz 

thesoireiro da fabrica Manoel Francisco Mathias Thezoireiro da dita o padre 

João Moreira velho do habito de São Pedro procurador todos juntos1 em mesa 

seruindo este anno prezente na dita irmandade e da outra Mathias Rodrigues 

de Carualho mestre de officio de entalhador morador na dita cidade junto aos 

Caetanos. Por elles partes foi dito perante my tabaliam e testemunhas ao diante 

nomeadas que estão ajustados sobre a obra da trebuna da dita igreia de que se 

fes rescunho por José Antunes mestre do mesmo officio de entalhador que está 

asinado por elles partes e para segurança de todos outorgão esta escriptura 

debaxo das clausullas e condicões seguintes que elle mestre Mathias Roiz de 

Carualho será obrigado e com efeito se obriga a faser a dita trebuna toda de 

madeira de bordo e entalhado e releuado com toda a prefeição e seguransa que 

a arte der lugar e na forma do dito rescunho que se fes sem que aja falta alguma 

entrando tambem nesta obra a casa da dita trebuna toda em redondo cuberta da 

mesma talha e as costas e ilhargas da mesma trebuna e o tecto della tudo da 

mesma talha e de bom releuado de sorte que fique muito a vontade delles 

jrmãos pondo elle mestre toda a madeira custo de oficiaes e o mais que for /fl. 

44v.º/ necessario para toda a dita obra sem que os ditos jrmãos concorrão com 

despesa alguma ate que seja posta e asentada e de todo acabada do mesmo 

modo que se declara no dito rescunho ate todo o mes de Julho do anno proximo 

que vem de mil e setecentos e no tocante a frontaria a dará posta e asentada per 

maneira que sirua para as endoenças do dito anno, e não a dando no dito tempo 

a dita frontaria se lhe abaterá do preço desta obra vinte mil reis que elle disse 

me desde logo o feseçe e dá por obra pia para a dita irmandade e da mesma 

sorte faltando a dar acabada toda a dita obra no dito mes de Julho se lhe 

abaterão outros vinte mil reis que outro sy da e ofereçe para a mesma 

irmandade. E por toda a dita obra estão ajustados em preço e quantia de 

seiscentos mil reis que elles ditos jrmãos lhe satisfarão sem falta alguma a saber 

                                                 
1 Ms. entrelinhado: ―segundo seu saudauel estillo‖. 
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logo duzentos mil reis que com efeito logo ahy perante my tabaliam e ditas 

partes lhe derão e entregarão em dinheiro de contado corrente neste Reino que 

eu tabaliam dou fee elle Mathias Rodrigues de Carualho contou e Recebeo e 

delles lhe da quitacam para jamais lhor tornar a pedir; E para o Natal proximo 

que vem deste mesmo anno se obrigão elles jrmãos a dar a elle dito mestre cem 

mil reis e para as endoenças que he o tempo em que ha de dar asentada a dita 

frontaria outros cem mil reis que elle dito mestre hirá Recebendo e pasando 

quitacoens que vallerão como parte desta escriptura e os duzentos mil reis 

restantes para cabal satisfacão de todo o dito preço se obrigão elles jrmãos a os 

dar no fim da dita obra depois de estar de tudo asentada e acabada. E no caso 

que a dita meza os não tenha para os satisfazer no dito tempo lhe ficarão a resão 

de juro de sinco por cento por tempo de hum anno ao fim do qual se lhe pagará 

principal e Reditos sem duuida alguma; E sendo que elle mestre falte em 

alguma cousa a dita obra pella forma do dito Rescunho a emmendará toda 

outra ves elle mestre a sua custa per maneira que elles jrmãos não tenhão 

prejuizo algum porque tudo lhes comporá elle mestre a sua custa; E nesta 

conformidade se hão elles partes por contratados e cada hum pella /fl. 45/ sua 

e pello que lhe fica tocando promete comprir e guardar esta escriptura e não 

reuogar por nenhuma via que seia e no caso que algum delles o faça com algum 

genoro de embargos não poderá ser ouuido em juizo ou fora delle sem primeiro 

depozitar tudo o que deuer em dinheiro de contado em poder do que for 

acredor ou na de quem sua aucão tiuer E para se escusarem de fazer o tal 

depozito senão poderão valler de prouisão Real porque desde logo a renuncião 

e esta clauzula escreuj eu tabaliam de pedimento e consentimento delles partes 

que querem se cumpra e guarde na forma da lej de que os aduertj e a ella me 

refiro; E de custas pesoais pagarão mais auendo demanda a duzentos reis por 

dia para a pesoa que nella andar ate Real pagamento E para tudo asim 

comprirem e guardarem com mais a perda e damno que Resultar custas e 

despesas que se fizerem diserão que obrigauão e com efeito obrigarão a saber 

elles jrmãos em seos nomes e dos mais jrmãos presentes e futuros os bens e 

rendas da dita jrmandade e elle mestre tambem sua pesoa e todos seus bens 

moueis e de Rais auidos e per auer e o milhor parado delles; E outorgarão que 

pello aqui conteudo responderão nesta dita cidade perante os corregedores da 

corte corregedores e juizes do ciuel della e onde e perante quem este 

instromento for presentado para o que Renunciarão juis de seos foros 

domicilios e mais preuilegios que seião a seu fauor. E em testemunho de 

verdade asim o outorgarão pedirão e aceitarão E eu tabaliam por quem tocar 

ausente como pesoa publica estepulante e aceitante. E declarão elles partes que 

sendo caso que elle mestre falte no dito tempo a sua obrigacam alem da penna 

que acima lhe vão importar poderão elles jrmãos mandar acabar a dita obra 
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pellos officiaes que lhe pareçer a custa delle mestre e toda a despesa que 

fizerem se abaterá da quantia de que lhe forem deuedores; e sendo que elle 

mestre esteja obrigado a algum dinheiro que aja resebido que importe mais do 

que a obra que aja feito fará restetuicão delle debaxo das clauzulas desta 

escriptura que aceitarão testemunhas que forão presentes o Reuerendo padre 

Manoel Ribeiro da Cunha Prior da dita jgreia e Manoel Freire de Gouuea /fl. 45 

v.º/ mestre da arte de boticario morador ahj junto que diserão ser elles partes os 

proprios que na nota asinarão e testemunhas Joseph Caetano do Vale tabaliam 

o escreuj=interlinhej segundo seo saudauel estillo  

 

Manoel de Oliueira Coelho   Domingos Fialho 

Manoel Rodrigues    João Moreira Velho 

Manoel Francisco Mathias   Mathias Rodrigues de Carualho 

Prior Francisco de Gouvea‖ 
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DOCUMENTO n.º 68 

 

Registo das contas da obra do retábulo-mor da igreja do convento de S. João 

da Penitência das religiosas maltesas de Estremoz. 7 de Janeiro a 22 de Março 

de 1700 

 

Peça 10 

―Receita e despeza da obra da cappella mor de São João da Penitencia desde 7 

de Janeiro athe 22 de Março deste ano de 1700 (...) 

Do carreto de toda a madeyra do retabulo e tribuna que veyo em seis carretas a 

sete mil reis cada huma quarenta e dous mil reis   42.000 

Mais aos carreteyros pela espera em Benavente de dous dias, que tardou o 

retabulo pelo embaraço que teve o seu despacho em Lisboa no Paço da 

Madeyra dous mil cento e quarenta reis   2.140 (...) 

Ao Mestre Joseph Antunes para ficar pago dos trezentos mil reis preço de toda 

a obra, de que já havia recebido duzentos mil reis dey cem mil reis   100.000‖ 

 

Peça 12 

―Conta da receita e despeza pertencente ás ultimas obras que a Senhora Soror 

Tereza Maria do Spirito Santo mandou fazer por sua conta para a Igreja de São 

João que correrão por via do Padre Manoel de Sousa (...) 

 

Despeza (...) 

Do custo da Coroa, Anjos, e Seraphim para a tribuna sincoenta mil reis   50.000 

Da conducção e gasto na vinda e ida do Mestre Joseph Antunez que veyo 

assentar a obra sinco mil e quatrocentos reis   5.400 

A Manoel de Siqueyra em satisfação dos dias que as suas tres carretas esperarão 

em Benavente pela madeyra do retabulo, e tribuna tres cruzados novos; porque 

só se havião satisfeito com a mesma quantia as outras tres carretas que fizerão a 

mesma conducção 1.440 (...) 

Do custo do paynel do Baptismo do Senhor que fez Bento Coelho para a boca 

da tribuna vinte e sinco mil reis   25.000 

Do carreto da Coroa, Anjos e Seraphim a Francisco Carvalho duas patacas    

1.500 (....) 

Do custo que se fez em Lisboa na demanda que correo no Juizo da Alfandega 

para se dezembargarem os vinte mil reis que se depozitarão pelos direytos que 

os contratadores do Paço da Madeyra querião cobrar do retabulo, e se alcansou 

sentença que senão devião dous mil e quinhentos e sincoenta reis   2.550 

Da madeyra para a grade do paynel da tribuna, pregos, taxas, e mãos do official 

que a fez nouecentos e setenta reis   .960 ― 
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DOCUMENTO n.º 69 

 

Recibo passado pelo mestre entalhador José Antunes às religiosas maltesas 

de Estremoz pela obra escultórica de dois anjos e um serafim de seis asas para 

encerrar e desencerrar a porta do sacrário. 22 de Abril de 1700 

 

Peça 4 

―Resebi da senhora Soror Tareza Maria do Espirito Santo Religiosa do 

Convento de Sam João de Estremos vinte mil reis a faser deste decontado por 

prencipio de paga da noua obra em que estamos ajustados para a trebuna que 

lhe fiz do dito Convento que são dous anjos para sustentarem a Coroa Emperial 

para estar em sima da Costodia estando o Senhor exposto e asim mais hum 

Serafim de seis asaz com as quais emserrem e desemserrem o mesmo Senhor 

tudo por preso de sincoenta mil reis fora o carreto e cumdossam de minha 

pesoa quando vier asentar a dita obra e voltar para minha caza e a dita obra 

com todas a (sic) suas ferrages nesesarias me obrigo a dar feita e asentada ate 

dia de nosa Senhora da Asunpção do presente anno a que obrigo minha pesoa e 

bens na melhor forma que pode ser 

Estremos 22 de Abril de 1700 

      Jozeph Antunez‖ 
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DOCUMENTO n.º 70 

 

Contrato notarial firmado entre D. Tomás de Lima e Vasconcelos e Francisco 

Rodrigues, Marcos da Silva e Manuel do Monte, mestres pintores, a fim de 

dourarem, estofarem e encarnarem a obra de talha da capela-mor da igreja de 

S. Lourenço. 7 de Maio de 1700 

 

 ―Saibão quantos este instromento de obrigacam virem que no anno do 

nasimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil e setecentos em sete dias do 

mes de Majo na cidade de Lisboa junto ao Mosteiro da Rosa e apozentos em que 

viue o Bisconde de Ponte de Lima, Dom Thomás de Lima e Vasconcelos 

estando elle ahj prezente de huma parte E da outra Francisco Rodrigues 

morador a Rua dos Alamos, Marcos da Silua morador as Olarias e Manoel do 

Monte morador na Rua dos Canos todos Pintores de tempera; Por elles partes 

foi dito perante mj tabaliam e testemunhas ao diante nomeadas que estão 

ajustados sobre o doirado da trebuna da jgreia do Martir São Lourenço e para o 

tal efeito outorgão esta escriptura debaxo das clauzulas e condicoens seguintes 

que elles mestres se obrigão todos juntos e cada hum de per sj insolidum a 

doirar toda a dita trebuna com oiro courado do milhor que ouuer excepto os 

anjos que hão de ser encarnados e estofados de sorte que fique nesta forma a 

dita obra prefeita muito a vontade e satisfacão delle dito Bisconde e auendo 

alguma imprefeicão a emmendara a sua custa, ate que fique de toda prefeita a 

contento do dito Bisconde e a darão de tudo acabada ate o proximo de Agosto 

que vem deste prezente anno de mil e setecentos; E toda a dita obra será feita 

por elles mestres e por oficiaes de boa conta pondo elles todo o oiro, e o mais 

que for necesario e tambem os andaimes e o mais de que se necesitar sem que o 

dito Bisconde concorra com couza alguma mais que somente a quantia de 

quatrocentos e sincoenta mil reis preço que pella dita obra tem ajustado, os 

quaes lhe serão pagos a saber logo duzentos mil reis que com efeito elle dito 

Bisconde ahj perante mj tabaliam e ditas testemunhas lhes deu e entregou em 

dinheiro de contado corrente neste Reino que eu tabaliam dou fee elles mestres 

contarão e reciberão e diserão estauão sertos sem falta alguma de que dão 

quitacam para os não tornarem a repetir; e ate dia de São João Baptista que vem 

se obriga elle dito Bisconde a lhe dar sento e vinte e sinco mil reis e os outros 

sento e vinte e1 mil reis restantes tanto que a dita obra estiuer de todo acabada e 

não se lhe fazendo prompto o segundo pagamento poderão parar com a dita 

obra, e auerem delle dito Bisconde tudo o que nella ouuerem /fl. 24/ 

despendido e merisido com mais a perda e damno que lhe resultar pello tal 

tempo e nesta conformidade se hão elles partes por ajustados e cada hum pello 

                                                 
1 Ms. Entrelinhado: ―e sinco‖. 
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que lhe fica tocando promete comprir e guardar esta escriptura como esta 

contenuada e a não reuogar por modo algum que seia e sendo que o faça ou que 

aleguem algumas duuidas ou embargos contra seu comprimento e pagamento 

de tudo o nella declarado não poderão ser ouuidos os que forem deuedores em 

juizo ou fora delle sem primeiro depozitarem tudo o de que forem obrigados 

em poder do que for acredor em dinheiro de contado e em hum so pagamento e 

para se escusarem de fazer o tal depozito senão poderão valler de prouizão Real 

porquanto desde logo a renunsião e esta clauzula escreuj eu tabaliam de 

pedimento e consentimento delles partes que querem se cumpra na forma da lej 

de que os aduertj e a ella me refiro, hauendo elles obrigados de ser citados são 

contentes que não estando nesta dita cidade o posa ser em seus nomes o 

distribuidor dos tabalians de notas della que a ese tempo seruir ao qual fazem 

seu procurador irreuogauel e lhe dão poder em juizo e fora delle confesar a 

diuida asinar termo de conffissão e para todas as mais diligencias que se deuão 

fazer; E de custas pesoais pagará mais a que for obrigado a duzentos reis por 

dia para a pesoa que nella andar por parte do acredor que os venserá do da 

primeira citacão ate real entregua. E para todo elles partes cada hum pella sua e 

pello que lhe fica tocando asim o comprir e guardar com mais a perda e damno 

que Resultar custas e despezas que se fizerem diserão que obrigauão e cada 

hum obrigou sua pesoa e todos seus bens auidos e por auer e o milhor parado 

delles; e estando outrosj prezente Manoel Soares Barbosa mercador morador na 

Rua Noua por elle foi dito que de sua liure vontade fica por fiador e principal 

pagador dos ditos mestres Pintores e por elles se obriga a que farão a dita obra 

na forma desta escriptura sem que aja prejuizo algum e sendo que o aja logo e 

com efeito a comporá todo e pagara a elle dito Bisconde tudo o que elles 

deuerem sem falta alguma como tal seo fiador principal pagador e fiel 

depozitário de juizo a cujas leis se somete e sugeita e as clauzulas desta 

escriptura que tem ouuido e entendido para que com elle ajão lugar e seo real 

effeito do mesmo modo que o hão de ter com os ditos obrigados /fl. 24 v.º/ E a 

sentenca que se alcancar se podera executar em seos bens ou nos dos ditos 

obrigados e mudar sua execucão tantas quantas vezes lhe pareçer ate com efeito 

ser pago de tudo o que se lhe deuer E para nesta forma asim o comprir elle 

fiador obriga sua pesoa e bens e o milhor parado delles; E outorgarão elles 

partes que pello aqui conteudo responderão nesta dita cidade perante os 

corregedores da corte corregedores e juizes do ciuel della e onde e perante 

quem este instromento for prezentado para o que renunciarão e cada hum 

renunciou juis de seo foro domicilio e mais priuilegios que seião a seo fauor que 

de nenhuma couza se poderão valler saluo tudo comprirem como neste 

instromento se conthem; E em testemunho de verdade asim o outorgarão 

pedirão e aceitarão e eu tabaliam por quem tocar auzente testemunhas que 



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

324 
 

forão prezentes o doutor Joseph de Oliueira e Silua morador ahj junto e Antonio 

de Castro criado delle Bisconde que diserão ser elles partes os proprios que na 

nota asinarão e eu tabaliam conheco tambem ao dito Bisconde Joseph Caeteno 

do Vale tabaliam o escreuj intrelinhej e sinco 

 

Bisconde  Marcos da Silua Francisco Rodrigues 

   Manoel do Monte 

    Manoel Soares Barboza 

Jozeph de Oliueira e Silua 

    Antonio de Castro de Souza‖ 
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DOCUMENTO n.º 71 

 

Procuração passada pelos mestre entalhadores José Rodrigues Ramalho, 

Francisco Lopes Ramalho e outros, ao Desembargador Tomás de Caminha e a 

Domingos Rodrigues Delgado, para que em seus nomes resolvam as questões 

relacionadas com as obras que fizeram no mosteiro de Santa Maria de Belém. 

25 de Maio de 1700 

 

―Peticam Juzeph Rodrigues Ramalho e outros ao Dezembargador Thomas de 

Caminha e outro 

Saibão quantos este instormento de peticam virem que no anno do nacimento 

de nosso Senhor Jesus Christo de mil e setecentos em vimte E sinco dias do mes 

de Mayo na cidade de Lisboa e Rua da Rosa do Carualho freguesia de Nossa 

Senhora das Merces e apouzentos de mim tabaliam aparecerão prezentes 

Juzeph Rodrigues Ramalho e Francisco Lopes Ramalho mestres emtalhadores 

moradores nesta cidade na Rua da Atalaia freguesia de Nossa Senhora do 

Alecrim e João Martins e Antonio Martins e Domingos Antonio mestres 

pedreiros; E Juzeph Machado e Manoel da Silua e Manoel Pinheiro mestres 

carpinteiros todos moradores nesta cidade e seu lemite e por elles todos e cada 

hum in solidum foi dito a mim tabaliam perante as testemunhas ao diante 

nomeadas que elles todos são socios nas obras que de seus oficios tomarão no 

Real comuento de Belem limite desta cidade e para pagamento dellas fizerão 

requerimento no conselho da fazenda Real e delle resultou mandar se autuar 

pello Escriuão Pedro Nunes da Costa juis o Doutor João Varela de Abreu e para 

requerer na dita cauza em todas suas dependencias sua justica dicerão elles 

Juzeph Rodrigues Ramalho e Francisco Lopes Ramalho João Martins Antonio 

Martins Domingos Antonio Juzeph Machado Manoel da Silua Manoel Pinheiro 

como socios todos que são nas ditas obras que por este instromento de sua 

peticam no milhor modo via e forma de direito fazem e constetuem seus 

procuradores gerais e em todo bastantes ao Dezembargador Thomas de 

Caminha adeuogado nesta corte e caza da suplicação e a Domingos Rodrigues 

Delgado Agente de negocios nella e nella moradores e lhe dão poder quanto em 

direito requere para que em seus nomes e com elles em pessoas possão os ditos 

seus procuradores e qusalquer delles in solidum procurar e requerer todo o seu 

direito e justica asim na dita cauza como em todas suas dependencias estando 

para / fl. 23 v.º/ para tudo compridamente em juizo e fora delle a todos os 

termos e autos juduciais e extraiudiciais e a toda a mais ordem de juizo 

aprezentando toda a proua necessaria papeis testemunhas peticoins 

imformacoins dar e asinar e o aduerso contrariar fazendo portestos 

requerimentos embargos dezembargos sequestros execucoins prizoins sulturas 
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penhoras lancos posses emtregas vendas remate de bens de seus deuedores; 

jurarem em suas Almas qualquer licito juramento e de calunia fazendo o dar E 

deixarem quem lhe parecer pondo contraditas e suspeicoins a quem lhe for 

suspeito; Despachos e sentencas ouuirem nos dados em seu fauor comsentirem 

e fazerem exzicutar dos contrarios appellarem e aggrauarem e tudo seguirem 

athe mor alcada ou Renunciallo parecendo lhes; lancando nos bens dos 

deuedores exezicutados com licenca de justica não auendo lancados e os 

nomearem pedirem lhe seião rematados tomarem delles posse e os fazerem 

vemder sobitabalecendo (sic) os procuradores que quizerem estes poderes e os 

reuogar ficando lhe sempre esta em sua forsa e vigor e so para suas pessoas 

rezeruão elles outorgantes noua citacão mas no que dito he e mais comprir 

farão e dirão os ditos seus procuradores e qualquer delles insolidum tudo tão 

emteiramente como se elles outorgantes forão prezentes em pessoas com toda a 

liuure e geral adeministracão e o per elles feito no que dito he prometem de 

auerem por bom para sempre por seus bens que obrigão e em testemunho de 

verdade asim o outorgarão e pedirão se fizece este instormento nesta nota e que 

della se dem os treslados necessarios que aseitarão e eu tabaliam por quem 

tocar auzente sendo testemunhas prezentes Antonio Francisco marcineiro 

morador na Rua das Partilhas e Domingos Thome emtalhador a Cordoaria 

Velha freguesia dos Marteres que dicerão serem elles outorgantes os proprios 

que na nota asinarão exceto o dito Antonio Martins que por dizer quer não 

sabia escreuer asinou a seu rogo Andre Coelho que viue de sua Agencia 

morador na dita Rua do Carualho na nota e testemunhas João Azeuedo dos 

Reis tabaliam o escreui 

 

Jozeph Rodrigues Ramalho   Jozeph Machado 

 

   João Martins  Francisco Lopes Ramalho 

Do outorgante Antonio┼ Martins 

Manoel da Silua  Domingos Antonio Antonio Francisco 

    Manoel Pinheiro Domingos Thome 

 

A rogo de Antonio Martins 

Andre Coelho‖ 
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DOCUMENTO n.º 72 

 

Resposta da Mesa da Consciência e Ordens, sobre o pedido que os capelães 

da capela de Sto. Ildefonso da Sé de Lisboa fizeram a D. Pedro II, no sentido 

de os ajudar a custear as obras de talha da sua capela, as quais estavam a ser 

executadas pelo mestre Antóno Rodrigues. 12 de Setembro de 1700 

 

―30 de Agosto          de 1700 

Da Meza da Consciencia e Ordens sobre o requerimento dos mordomos 

cappelães da cappela do Sancto Ildefonso que instituio o senhor Rey D. Affonso 

4.º na See desta cidade 
1Os mordomos cappelães da cappela de sancto Ildefonso que instituio o senhor 

Rey D. Affonso 4.º na See desta cidade representão a vossa Magestade huma 

petição que fizerão a este tribunal que com as esmollas do dito sancto tem feito 

hum ornamento de tella que serue nas ditas cappelas e huma alampada de 

prata e outras obras que tem pasado de 400 mil reis as quais pesas se 

encorporão com as mais da dita cappela e se fas inventario dellas ao thezoureiro 

como fazenda Real e de prezente tem principiado hum retabolo na cappela do 

dito sancto de obra de talha para cujo effeito tem dado ao official cento e 

sincoenta mil reis por estar o antigo muito velho e arruinado, e porque a obra se 

não pode acabar com os ditos 150 mil reis e os suplicantes não tem com que 

satisfação ao official e as rendas das cappelas estão obrigadas a todas as 

despezas, que conduzem ao ornato e aseyo destas cappelas como se fas na 

Igreja de Vianna e os suplicantes as tem feito por sua devoção parecia justo 

deviaVossa Magestade mandar se acabe o dito retabolo suprindo a despeza que 

faltar por ser obra muito necessaria e estar a cappela impedida para a 

continuação dos officios divinos respeitando ás muitas despezas, que os 

suplicantes tem feito com tanto zello, como a Vossa Magestade podia constar 

por informação do provedor e escrivão das mesmas cappelas 

P[edem) a Vossa Magestade lhes faça merce e esmolla mandar que das rendas 

das cappelas se pague ao official o mais que o dito retabolo acrescer dos 150 mil 

reis // que os suplicantes lhe tem dado, e se acabe para se poderem celebrar os 

officios divinos na ditta cappella. 

Mandou se ao Provedor das ditas cappelas imforma ce com seu parecer e refere 

na informacão que deu não haver duvida que os suplicantes tem feito algumas 

obras que importão em dinheiuro e todas cedem em aceyo e culto da cappela de 

Santo Ildefonso a principal das do senhor Rey D. Affonso 4.º e que agora tem 

mandado fazer o retabolo de talha com Tribuna, na forma que relatão, para o 

qual tem concorrido com os 150 mil reis que dizem e não lhe parecia que Vossa 

                                                 
1 Ms. à margem esquerda: ―Compareceo Lisboa 12 de Setembro de 1700‖. 
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Magestade lhe manda se dar o mais que custar o dito retabolo como pedem 

porque estando a obra imperfeita como está se Vossa Magestade lhe fizer esta 

merce sem ser da quantia certa poderão meter lhe mais obra e fazer que seja 

mais crescida a importancia dellla na certeza de que se ha de satisfazer pellas 

rendas das cappelas e mais conveniente pareceia que Vossa Magestade manda 

se se lhe desem prezentemente 50 mil reis e no ultimo ajuste da obra quando 

falte algum resto supunha se não descuidarão de recorrer a Vossa Magestade 

que então poderá mandar se lhe satisfaca e que as cappelas podem pelas suas 

rendas no estado em que se achão, concorrer com esta quantia e obra sem 

duvida serem obrigadas á despeza do retabolo quando fose necesario fazer ce 

sem os suplicantes terem obrigação de pagar parte alguma delle e ja que 

rellevavão as cappelas na mayor importancia seria justo que estas os ajudacem 

na forma que tinha dito. 

E ordenando se aos suplicantes por despacho da Meza de 21 de Julho proximo 

pasado junta se a planta do retabolo, que referião e declaracem se esta obra se 

fazia por preço certo ou avaliação e o Mestre que a fazia. Declararão que o 

retabolo não fora feito por planta // senão á feição da cappela em rezão de 

senão taparem as janellas, e somente se forrarão as paredes e no meyo a Tribuna 

em que ha de estar o sancto, tudo de obra de talha, como os suplicantes 

comonicarão ao Mestre que era Antonio Rodrigues que fes o retabolo da 

cappela mor do convento de Palmella e que sera avaliada pelos Juizes do officio 

a quem se dara o juramento dos Santos Evangelhos, e o que elles determinasem 

se lhe daria e o ajuste escrito de obrigação se fizera em prezença do Provedor 

das mesmas cappelas o qual retabolo e Tribuna estava ja feita á satisfação e 

contento dos suplicantes e so lhe faltava os remates de sima para se findar de 

todo como Vossa Magestade podia mandar ver, sendo servido, e tinhão dado ao 

Mestre 180 mil reis de que tinhão recibo que era o que puderão ajuntar de 

esmollas, e algum emprestimo sem que tenhão nem lhe ficace real algum de que 

se valer para a dita obra por cuja cauza fizerão a Vossa Magestade este 

requerimento esperando de sua Real grandeza lhe mande suprir com o restante 

E sendo tudo visto pareceo que Vossa Magestade deve ser servido mandar que 

do dinheiro das rendas das cappelas se apliquem os sincoenta mil reis, que o 

Provedor refere para a obra, de que os suplicantes fazem menção visto as 

cappelas serem obrigadas a todo o ornato dellas e os suplicantes com a sua 

devação o terem adiantado fazendo com as esmollas que ajuntão ás obras que 

referem não sendo a iso obrigados Lisboa 30 de Agosto de 1700 

 

Martim Monteiro Paym  Nuno da Silua Telles Carvalho 

     Manoel de Saa 

Gonsalo Mendes de Brito  Simão Botelho‖ 
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DOCUMENTO n.º 73 

 

António Martins Calheiros contrata-se com a irmandade de S. Pedro da vila 

do Montijo para executar o retábulo da capela do mesmo santo, na igreja 

matriz. 24 de Fevereiro de 1701 

 

―Escriptura de obrigaçam que fas Antonio Martins Calheiros de fazer a tribuna 

de Sam Pedro desta Villa 

 

Em nome de Deos Amen Saibam quantos este publico instromento de 

escriptura de obrigaçam e contrato virem que no anno do Nascimento de Nosso 

Senhor Jesus Christo de mil e settesentos e hum annos em os vinte e quatro dias 

do mes de Feuereiro do ditto anno nesta villa de Aldagalega de Ribateio nos 

pousados de mim escriuam pareceram prezentes Antonio Martins Calheiros 

morador na Cidade de Lisboa na Rua da Boa Viagem no Chiado mestre 

entalhador isto de huma parte e de outra Manoel Freire e Manoel Rodrigues 

Serram e Manoel Gomes Pombo escruiuam e Procurador e thesoureiro da 

Confraria do Bem auenturado Sam Pedro da Matrix desta ditta villa e em ella 

todos moradores e Logo por elle ditto Antonio Martins Calheiros foi ditto a 

mim tabeliam prezentes as testemunhas no fim desta assignadas que elle estaua 

contratado com os dittos officiais da ditta Confraria de Sam Pedro desta ditta 

villa para lhe hauer de fazer na Capella do ditto Santo huma tribuna de emtalho 

de madeira de Bordo por preço e quantia de  sento e oitenta mil reis liures de 

todos os mais custos e com as mais obrigaçõis seguintes a saber que elle ditto 

Antonio Martins Calheiros fará a ditta tribuna de emtalho em madeira de Bordo 

na forma ditta na forma do rascunho que os dittos officiais lhe derem que vem a 

ser na forma da tribuna da Capella de Nossa Senhora da Piedade da mesma 

Igreja acrecentando lhe dous palmos no pee direito munto /fl. 242 v.º/1 que o 

da tribuna da ditta Senhora e o pee direito passa assim  o fará na forma do 

rascunho que lhe apresentaram os dittos officiais da ditta Confraria a qual 

tribuna se obrigaua por antes de dia de Natal deste presente anno e isto pello 

ditto preço de sento e oitenta mil reis liures para elle ditto Antonio Martins 

Calheiros com tal condiçam que poria a ditta tribuna na ditta capella a contento 

delles dittos officiais na forma ditta se obrigaua a desmonta lla e faze lla outra 

ves de nouo a sua propria Custa e despeza sem por isso pedir mais aos dittos 

officiais que a quantia acima declarada e com tal declaraçam que a madeira e 

obra da ditta tribuna seria somente obrigado elle Antonio Martins Calheiros a 

po lla a borda da goa na Ribeira da Cidade de Lisboa e o custo assim de 

despachos como de carretos que fizer na ditta cidade como para esta villa seria 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
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tudo por conta da ditta Confraria como assim mais as mais custas que fizer 

assim de por estas e mais couzas pertencentes a outros officios excepto a obra 

de madeira de Bordo da ditta tribuna assima declarada a qual quantia dos ditos 

sento e oitenta mil reis seriam elles dittos officiais obrigados a lhe entregar athe 

dia de Natal proximo que vem deste presente anno outrossim seriam obrigados 

elles dittos officiais a darem lhe caza em que recolha quando vier a asentar a 

obra nesta villa e com estas condiçois e clauzullas nesta escriptura declaradas 

dizia elle ditto / fl. 243/2 Antonio Martins Calheiros3 a ditta tribuna pello ditto 

tempo e preço de sento e oitenta mil reis pello que prometia dar satisfaçam a 

ella e a todo o instromento desta escriptura se declara assim por sua pessoa e 

bens assim prezentes e futuros a que nada poria duuida alguma antes queria 

como ditto he se cumpra sempre e metenha sua força e vigor em juizo e fora 

delle e pondo alguma duuida o que nam faria queria e hera contente nam fosse 

ouuido em Juizo mas antes queria sempre dar satisfaçam agora para o que se 

desagraua depois de seu foro Leis e Liberdades o que se chamar possa e queria 

responder em o Juizo geral desta villa e que outrossim que sendo cazo que elle 

obrigado nam acabe a ditta hobra dentro no ditto tempo o Ter declarado os 

dittos officiais da ditta confraria a poderiam mandar fazer a custa delle ditto 

Antonio Martins Calheiros sem depois poder alegar por maior o custo do que a 

quantia atras declarada a que tudo obrigaua os dittos seus bens e pessoa na 

forma ditta e pera mais segurança do ditto tem aprezentou por seu fiador a 

Santos Marques mestre dourador morador em o Campo de Santa Clara na 

cidade de Lisboa por hum escripto seu que apresentou que fica em poder dos 

dittos officiais que assignaram em como o receberam o qual theor delle he o 

seguinte// porque por mim feito digo eu Santos Marques que eu abono ao 

Senhor Antonio Martins em todo o contrato que elle fizer o seruiço da hobra de 

Sam Pedro cita na Igreja Matrix de Aldagalega e fico por fiador e princiapal 

pagador de todo o dinheiro que cobrou em Satisfaçam da hobra. Lisboa treze de 

Feuereiro de mil settecentos e hum // Santos Marques // e nam dizia mais o 

ditto escripto a que me reporto e Logo por estar prezente o Capitam Antonio de 

Saa de Carualho e Oliueira morador nesta villa por elle foi ditto perante mim 

tabeliam e as dittas testemunhas que elle se obrigaua e abonaua o ditto Santos 

Marques contheudo no ditto escripto e fiança assim se obrigaua a Cumprir tudo 

o que elle4 /fl. 243 v.º/ a cumprir tudo no ditto escripto de fiança por elle 

declarado o que tudo obrigaua sua pessoa e todos os seus bens assim moueis 

como de Raiz hauidos e por hauer e dessa forma depois de seu foro Leis e 

Liberdades o que se chamar possa e promete de responder no Juizo geral desta 

                                                 
2 Ms. uma palavra ilegível. 
3 Ms. uma palavra ilegível. 
4 Ms. uma palavra ilegível. 
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ditta villa sendo citados pello cumprimento desta escriptura a qual cumprira na 

forma ditta e por estarem prezentes os dittos officiais da ditta Confraria Manoel 

Freire mosso e Manoel Rodrigues Serram e Manoel Gomes Pombo por elles foi 

ditto que elles asseitauam a escriptura e condiçois e Clauzullas nella postos 

pello ditto Antonio Martins Calheiros são (sic) obrigaçam dos Bens da ditta 

Confraria e assim huns e outros outorgaram e mandaram fazer este instromento 

nesta notta que desta se dessem os treslados necessarios que o assignaram 

sendo testemunhas prezentes Joseph Lobo Pacheco escriuam nesta villa e 

Antonio Mendes Teixeira e Siluestre dos Reis e Andre da Silua Alcaide 

moradores desta villa pessoas conhecidas de mim tabeliam que dou minha fee 

serem os proprios aqui assignados com o ditto Antonio Martins Calheiros que 

tambem reconheço e dittos officiais e eu Antonio Mendes Pinheiro tabeliam de 

notas que o escreui 

 

Manoel Gomes Pombo   Antonio Martins Calheiros 

Antonio Mendes Teixeira   ┼ de Manoel Roiz Serram 

Silvestre dos Reis 

  Jozeph Lobo Pacheco  Antonio de Saa de Carualho de Oliueira 

       Andre da Silua‖  
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DOCUMENTO n.º 74 

 

António Lourenço é contratado pla irmandade do Santíssimo Sacramento da 

igreja de N.º S.ª da Assunção de Colares, para executar o retábulo-mor, 

segundo risco do arquitecto régio João Antunes. 30 de Setembro de 1701 

 

―Saibão quantos este instormento de obrigação e quitação virem que no anno 

do nacimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e setecentos e hum Em 

trinta dias do mes de Setembro na Cidade de Lisboa e Rua da Roza do Carvalho 

freguesia de Nossa Senhora das Merces e apozentos de mim tabaliam 

aparecerão prezentes partes a saber de huma o padre Luis Pereira Presbitero do 

habito de São Pedro e Cura da Parrochial de Nosa Senhora da Sumpção da villa 

de Colares e o padre Manuel Nunes do mesmo habito de São Pedro e 

procurador da meza do Santissimo Sacramento da dita freguesia isto de huma 

parte e da outra Sebastiam Ferreira mestre carpinteiro morador no simo da Rua 

das Partilhas da dita freguesia de Nosa Senhora das Merces e Antonio Lourenço 

mestre Emsamblador e emtalhador morador na dita Rua das Partilhas freguesia 

de Nosa Senhora do Alecrim por elles partes foi dito a mim tabaliam perante as 

testemunhas ao diante nomeadas que estão contratados em elles mestres 

fazerem toda a obra da tribuna e Retabollo da dita Igreja matris de Nosa 

Senhora da Asumpção da dita villa de Colares na forma da planta e risco feito 

pello Arquitecto João Antunes e asinado por elles mestres a qual planta e risco 

esta em poder delles mestres e portanto se dão por esta escretura por emtregues 

della; a qual obra toda hade ser de madeira de pursa e pera nella se fingir de 

pintura de pedraria; E portanto se obrigão elles mestres a fazer toda a dita obra 

do dito Retabollo e tribuna de madeira de purssa e asentada em seu lugar athe 

quarta feira de treuoas proxima que vem para della se poder usar quinta feira 

de emdoenças I tem que todas as despezas da dita obra athe de todo estar 

perfeita e asentada em seu lugar na forma do dito Risco e planta ficão fazendo 

por conta delles mestres E so elles padres Luis Pereira e Manuel Nunes se 

obrigão a pagar a elles mestres a despaza das madeiras digo a despeza das 

conduçois das madeiras desta cidade para a dita Igreja e portanto se obrigão 

elles mestres ambos juntos e cada in solidum a fazer toda a dita obra do dito 

Retabollo e tribuna na forma da dita planta e Risco e de madeira de pursa e a 

comessa lla logo e não leuantar mão della metendo todos os officiais que forem 

necessarios e sendo toda a dita obra na forma do Risco e planta Ejzaminada por 

elles padres Luis Pereira e Manuel Nunes e jrmãos da dita Irmandade do 

Senhor E madeiras de que se hade compor e pellos mais louuados que 

nomearem por sua parte e uerem se esta feita com toda a perfeição e sigurança 

na forma do dito Risco e planta; E toda a dita obra se faz por preso de duzemtos 
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e sincoenta mil Reis pagos em tres pagamentos a saber ao asinar desta escretura 

cem mil reis; E setenta e sinco mil Reis de Natal proximo que a em Em (sic) 

vinte e sinco de Dezembro deste prezente anno; E setenta e sinco mil reis quarta 

feira de treuoas proxima que uem dia em que toda a dita obra hade estar 

perfeita e acabada e asentada em seu lugar para della se poder usar na quinta 

feira major E portanto logo ahj perante mim tabaliam E testemunhas elles partes 

Luis Pereira Manuel Nunes derão e emtregarão a elles Sebastiam Ferreira e 

Antonio Lourenço todos os ditos cem mil reis em dinheiro de contado por 

moedas de ouro e prata correntes neste reino que elles Sebastiam Ferreira e 

Antonio Lourenço contarão Receberão e comfesarão acharem sertos todos os 

ditos cem mil reis cem erro nem falta alguma que nelles ouuese de cuja emtrega 

eu tabaliam dou fee E portanto dão delles quitação elles Sebastiam Ferreira e 

Antonio Lourenço a elles padres Luis Pereira e Manuel Nunes e a seus bens e 

fazenda E os cento e sincoenta mil reis para emteiro comprimento e pagamento 

dos ditos duzentos e sincoenta mil reis se obrigão elles padres Luis Pereira e 

Manuel Nunes e cada hum in solidum a pagarem a elles mestres em dous 

pagamentos iguais de setenta e sinco mil reis cada hum dia de Natal e dia de 

quarta feira de treuoas primeiros seguintes e para elles padres Luis Pereira e 

Manuel Nunes asim o Comprirem e pagarem dicerão que obrigão suas pessoas 

e todos seus bens moueis e de Rais auidos e por hauer e o milhor parado delles 

e cada hum in solidum se obriga ao pagamento dos ditos cento e sincoenta mil 

reis e portanto na escolha delles mestres estaua na falta do pagamento o 

pegarem com ambos juntos e cada hum in solidum; E se obrigão elles mestres 

cada hum in solidum e ambos juntos a fazer toda a dita obra com toda a 

perfeição e segurança na forma do Risco e de madeira de pursa e asentada em 

seu lugar pondo tudo o que for necessaro a sua custa para de todo se comcluir e 

acabar a qual obra toda se obrigão elles mestres ambos juntos e cada hum in 

solidum por esta escretura e pella milhor via que en direito haja lugar a fazer e 

dar acabada e asentada em seu lugar quarta feira de treuoas primeira seguinte e 

com toda a perfeição esigurança e a comessa lla logo e não leuantar mão della 

emquanto não for comcluida de todo e acabada e auendo nella algum defeito 

ou imperfeição em parte ou em todo por pareser dos ditos mestres louuados 

Em que elles mestres hão se hajão afastado do dito Risco e planta tudo elles 

mestres emmendarão a sua custa e despeza e so se lhe pagarão os ditos 

duzentos e sincoenta mil reis; E no cazo que elles mestres faltem em assim o 

fazer como tambem na comtinuação da dita obra logo elles padres Luis Pereira 

e Manuel Nunes poderão meter os mestres e oficiais que lhe pareser e pellos 

presos que quizerem e auer delles mestres todas as despezas que fizerem na 

dita obra alem do preso dos ditos duzentos e sincoenta mil reis e juntamente de 

pena em nome della sincoenta mil reis alem da dita penna comuencional e 
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perda e denno que do comtrario de não darem comprimento a este comtrato 

receberem e para elles mestres cada hum in solidum o assim comprirem 

emteiramente como nesta escretura se conthem dicerão juntos e cada hum in 

solidum que obrigão suas pennas e todos seus bens moueis e de rais auidos e 

per auer e o milhor parado delles; E ao tempo dos pagamentos dos ditos cento e 

sincoenta mil reis não parão elles padres Luis Pereira e Manuel Nunes duuidas 

demandas nem embargos de nenhum genero e condição que seião porque 

uindo com elles / fl. 62 v.º / são contentes the não seião recebidos nem possão 

ser ouuidos nem admutidos em juizo nem fora delle com aução alguma em 

nenhuma Instancia nem no cazo de appelaçam aggrauo execuçam nem menos 

em auto apartado, athe o primeiro e com effeito depozitarem em mão e poder 

delles mestres ou na de seu procurador e herdeiros todo o que lhe deuerem dos 

pagamentos uencidos de Natal e quarta feira de treuoas Em dinheiro de 

contado e junto em hum so pagamento que receberam como couza propria sem 

fiança nem habonação por quanto dagora para o tal tempo os habonados para 

tudo poderem receber e emquanto assim com effeito não fizerem o dito 

depozito lhe sera denegado toda audiencia aução e remedio de direito e nem 

para se escuzarem de o fazer prometem de não auerem prouizão Real e sendo 

lhe consedida por qualquer Respeito que seja desde logo a renuncião para della 

se não poderem valer nem ajudar posto que deste instromento e clauzullas delle 

na tal prouizão se faça exspressa e declarada menção a esta clauzulla 

depozitaria escreui eu tabaliam nesta escretura de pedimento e comsentimento 

delles partes que nella querem se cumpra e guarde na forma da lej sobre os 

depozitos pasada de que os adeuerti e me refiro a ella E a mesma clauzulla de 

depozito se submetem e sugeitão elles mestres para que no cazo de não 

continuarem a dita obra a pgarem os ditos mil reis e os ditos sincoenta mil reis 

de pena comuencional E alem disso toda a perda e dano juntamente tudo o que 

exceder alem dos ditos duzentos e sincoenta mil reis mandando fazer a dita 

obra elles padres Luis Pereira e Manuel Nunes por outros mestres que lhe 

pareser E pellos presos em que se ajustarem; E sendo necessario de elles padres 

Luis Pereira e Manjuel Nunes de serem citados ou Requeridos por qualquer dos 

ditos pagamentos são contentes que não estando na dita villa de Colares ou 

nesta cidade o seia em seos nomes e de qualquer delles o destribuidor dos 

tabaliães de notas della que hoie he e ao diante for ao qual por este mesmo 

instromento e pella milhor via que em direito haja lugar fazem e constetuem 

seu procurador e lhe dão poder em direito se requerem para estar em juizo e 

fora delle comfessar a diuida fazer e asinar termo de comfisão ouuir sentença 

ser requerido por ella nomear bens a penhora e para a uenda Rematação e 

Remição delles e mais deligencias que conheção e com elles se deuão fazer 

querem se fação no dito destribuidor seu procurador sem o poderem reuogar, 
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nem esta clauzulla e a sentença contra elles auida pella dita citação se dara a 

examinaçam Em suas pessoas e bens a que não virão com os taes embargos e 

pasara em couza julgada como defenetiua, dada na mor alsada por juis 

compitente de que não auera appelaçam nem aggrauo E a mesma clauzulla de 

citação na pessoa do dito destribuidor se sometem e subgeitão elles mestres e 

cada hum in solidum para que no cazo de não estarem nesta cidade serem 

citados pello comprimento desta escretura na pessoa do dito destribuidor por 

elles cada hum in solidum pedida e consentida; E que darão e pagarão de custas 

pessoais a pessoa que anadr na tal demanda e cobrança por parte do que 

Requerer e comprimento desta escretura a duzentos por dia que os auera e 

uencera do dia da primeira citação em diante athe fianl sentença e sua execução 

e pagamento de todo o principal perda e dano e pena conuencional e custas sem 

alegarem que he mais selario de custas pessoais do que a ordenação consede; E 

nesta forma dicerão elles partes cada hum in solidum estão auindos e 

comtratados sobre todo o declarado nesta escretura que elles partes cada hum 

in solidum se obrigão comprir e guardar cada hum in solidum per sua parte 

emteiramente, asim e na forma que nella se comthem e a não poderão Reuogar 

nem Reclamar por nenhuma via que seia ao que tornarão a obrigar e cada hum 

in solidum obrigou todos seus bens moueis e de rais auidos e por auer e o 

milhor parado delles; E sendo pello comtrario que responderão elles partes 

pello aqui conteudo nesta cidade perante os corregedores da corte e juizes do 

ciuil della e onde perante quem mais comprir e este instromento for 

aprezentado para o que decerão a Renuncião juizes de seus foros e domecilios 

priuilegios prezentes e futuros ferias gerais e espiciais e todo o mais remedio de 

direito que por sy e em seu fauor alegar possão que de nada uzarão antes tudo 

comprirão pello modo do sebredito e em testemunho de verdade assim o 

outorgarão e pedirão se fizece este instromento nesta nota e que della se dem os 

treslados nessessarios que aseirarão e eu tabaliam tudo aseito em nome de 

quem tocar auzente / fl. 63/ como pessoa publica estipulante e aseitante sendo 

testemunhas prezentes Gonçalo da Costa carpinteiro morador na Rua da 

Madragoa freguesia de Santos e Andre Coelho que vive de sua Agencia 

morador na Rua da Crasta que todos conhecemos a elles outorgantes são os 

proprios que na nota asinerão e testemunhas João de Azevedo Reis tabaliam o 

escreui 

 

Sebastiam Ferreira                                                Antonyo Lourenco 

O Padre Cura Luis Pereira                              O Padre Manoel Nunes Procurador 

Goncalo da Costa                                            Andre Coelho‖ 

 

  



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

336 
 

DOCUMENTO n.º 75 

 

O mestre entalhador Manoel Francisco, que se encontrava preso por 

incumprimento de prazo da obra que fazia para a igreja da Companhia de 

Jesus, em Elvas, é obrigado pelos jesuítas a trazer os oficiais que estavam a 

trabalhar numa obra do convento de S. Domingos para que finalizem a obra 

do colégio. 11 de Julho de 1702 

 

―Manoel Francisco mestre entalhador ao padre reitor do colegio de Santiago 

desta cidade 

 

Saibão quantos este publico Instromento de obrigasão ou como em direjtto 

melhor lugar haja e dizer se possa virem que no anno do Nascimento de nosso 

Senhor Jezus Christo de mil settesentos e dous Annos aos onze dias do mes de 

Julho do ditto Anno nesta cidade de Eluas e cadeia publica della onde eu 

tabalião fuj sendo ahj prezo Manoel Francisco mestre de Entalhador morador na 

cidade de Lisboa e asistente nesta ditta cidade pessoa que eu tabalião conhesso 

e dou fee ser a propria neste Instromento contheuda pello qual foj ditto em 

prezença de mim tabalião e das testemunhas ao diante escrittas e nomeadas no 

fim desta notta asinadas que elle se obriga a trazer os ofissiais que elle tem na 

sua obra do conuento de São Domingos para o Colégio de Santiago da 

Companhia de Jezus a trabalhar no retabollo dormindo e comendo no mesmo 

colegio como dantes fazia continuando o mesmo retabollo athe o findar 

obrando nelle com toda a prefeisão que requere a sua Arte sem leuantar mão da 

obra nem faltar dia algum e no dia que faltar sem o fazer a saber ao Reuerendo 

Padre Reitor do mesmo colegio e sem deixar deliniado o que se ha de fazer em 

forma que por sua falta delle ditto Mestre não tiuerem os ofissiais que fazer 

perdera cada dia da sua auzencia des tostois e que no tocante a diuida dos páos 

de bordo e emprestimo do Padre Diogo da Costa que são dezasette mil e 

quatrosentos reis ficara logo na mão do ditto Padre Reitor o que esta deuendo o 

colegio das ferias a todos os offisiais e o que faltar se hira descontando nas 

proximas ferias athe1 da ditta quantia e nesta forma se obriga a não hir nem vir 

per sj nem per interpostas pessoas contra o que ditto he nesta escritura fica ditto 

e declarado e fazendo o contrario não quer ser ouuido em juizo nem fora delle e 

que renunçia todos os foros e priuilegios leis liberdades e fauores prezentes e 

futuros de que valer se possa a todo o tempo das ferias gerais e 

particulares2noue dias de doente e anojado os sinco que a lej da do 

empedimento dos procuradores e os dezembargos os dara fora do Juis de seu 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
2 Ms. uma palavra ilegível. 
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foro do benefissio e justisas que hoje tem e ao diante tiuer e se obriga e promette 

a responder a todas as duuidas que desta resultarem perante o juis de fora do 

geral desta dita cidade que no tal tempo for ou perante quem seu cargo seruir e 

por seus despachos mandados e sentencas quer ser conuençido e executado e 

que ella valha como sentenca definitiua pasada em causa julgada e a pessoa que 

andar sobre qualquer duuida ou demanda que desta resultar dara e pagara a 

sento e sincoenta reis per dia / fl. 86 v.º/  da aucão athe real entrega e fas seu 

procurador em cauza propria ao Alcaide pequeno da vara curta [da] ditta 

cidade que hoje he e ao diante for na pessoa do qual se fara aseitasão para todos 

os prosedimentos e justica da cauza e per ella se prosedera athe final se cumpra 

e obrigou a sua pessoa e todos seus bens moueis e de rais auidos e per auer ao 

comprimento e satisfasão desta escritura e em testemunho de verdade asim o 

outorgou pedio e mandou nesta notta ser feito este instromento pello outorgado 

aseitado e asinado sendo testemunhas prezentes Francisco Neues calsador e 

Francisco Rodrigues carsereiro nesta cidade moradores que aquj asinarão e eu 

Fernando Martins do Coutto tabalião de notas o escreuj 

 

    de        de   Manoel Francisco 

Francisco ┼ das Neues Francisco ┼ Rodrigues‖ 
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DOCUMENTO n.º 76 

 

O mestre entatalhador Manuel Machado é contratado por Manuel Rodrigues 

Pedroso, para fazer o retábulo da capela-mor da igreja do convento do Carmo, 

em Moura. 14 de Julho de 1702 

 

―Obrigação Manoel Machado a Manoel Roiz Pedroso 

 

Saibão quantos este instormento de obrigação e quitação virem que no anno do 

nacimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil e setecentos e dous em catorze 

dias do mes de Julho na cidade de Lisboa e Rua do Cabral freguesia de Santa 

Catarina de Monte Sinaj nos apouzentos de Manoel Machado1 escultor e 

entalhador estando elle ahy prezente de huma parte e da outra Manoel 

Rodrigues Pedroso morador na Rua da Caldeira da dita freguesia por elles 

partes foi dito a mim tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que 

estão contratados em elle Manoel Machado fazer toda a obra do retabolo da 

cappela mor do comvento do Carmo da Villa de Moura asim a frontaria de fora 

como tambem a caza da tribuna com seu trono para se espor o Senhor tudo 

revestido de emtalhado e as ilhargas da cappela mor e seus cachilhos para 

paineis e sua simalha tudo emtalhado e tudo na forma e risco /fl. 53/ que elle 

Manoel Machado tem asinado E per tanto se obriga elle Manoel Machado a logo 

comesar toda a dita obra e não leuantar mão della athe de todo ser acabada e 

sendo todas as madeiras de que se ha de compor toda a dita obra de bordão e 

toda a obra feita com toda a perfeição que a mesma obra pedir e arte e 

comforme a trasa referida asinada por elle mestre e a contento delle Manoel 

Rodrigues Pedrozo e prior do dito convento a saber que toda a obra sera na 

forma do rescunho e de bordão e toda a dita obra posta e asentada em seu lugar 

por conta e risco e despeza delle Manoel Machado por todo o mes de 

Nouembro proximo que vem neste prezente anno e por preso toda a dita obra 

de setecentos mil reis em dinheiro de contado pagos logo ao asinar desta 

escretura trezentos e sincoenta mil reis e o resto de outra tanta quantia lhe hira 

pagando pello tempo adiante comforme a continuação da ditta obra em tal 

forma que ao tempo que estiuer asentada em seu lugar fique pago de tudo elle 

Manoel Machado E os dittos trezentos e sincoenta mil reis logo ahj perante mim 

tabaliam e testemunhas elle Manoel Rodrigues Pedrozo deu e emtregou a elle 

Manoel Machado em dinheiro de contado por moedas de ouro e prata correntes 

neste Reino que elle Manoel Machado contou e Recebeo e comfesou achar serta 

a ditta quantia de trezentos e sincoenta mil reis sem erro nem falta alguma que 

nelles ouuese de cuja emtrega eu tabaliam dou fee, e por asim ser e delles estar 

                                                 
1 Ms. entrelinhado: ―mestre‖. 
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emtregue disse portanto elle Manoel Machado que por esta escretura e pella 

milhor uia que em direito haja lugar dá plenissima e geral quitacão a elle 

Manoel Rodrigues Pedrozo de todos os dittos trezentos e sincoenta mil reis de 

oie para sempre; E os dittos trezentos e sincoenta mil reis resto para emteiro 

pagamento de toda a ditta obra se obriga elle Manoel Rodrigues Pedrozo a 

pagar a elle Manoel Machado pello tempo em diante comforme a continuacão 

da ditta obra em tal forma que delles fique pago no dia em que estiuer asentada 

toda a ditta obra a qual elle Manoel Machado se obriga a dar acabada e 

asentada em seu lugar per todo o mes de Nouembro proximo que uem e não o 

fazendo asim a podera mandar acabar elle Manoel Rodrigues Pedrozo pellos 

mestres e oficiais que lhe parecer e forem os mais peritos para aperfeiçoar toda 

a ditta obra e asenta lla tudo a custa e despeza delle Manoel Machado e pellos 

presos que lhe pareser sem que elle Manoel Machado ponha a isso duuidas nem 

embargos e toda a perda e danno que nisso fizer elle Manoel Rodrigues 

Pedrozo sera per conta e risco e despeza delle Manoel Machado e se habatera na 

dita quantia dos dittos setecentos mil reis E outrosim se obriga elle Manoel 

Machado a emmendar toda a jnperfeição que ouuer na ditta obra não sendo na 

forma do rescunho e sendo notada por todos e não o fazendo asim o podera 

mandar fazer elle Manoel Rodrigues Pedrozo toda a emmenda na mesma forma 

a sua custa e não o comprindo asim elle Manoel Machado como nesta escretura 

se declara ou não dando toda a ditta obra asentada com toda a perfeição por 

todo o mes de Nouembro proximo que uem neste prezente anno como fica 

obrigado não sera ouuido nem ademetido em juizo nem fora delle com aucão 

alguma em nenhuma instancia nem no cazo de appelacam aggrauo execucam 

nem menos Em auto apartado athe primeiro e com efeito depozitar em mão e 

poder delle Manoel Rodrigues Pedrozo ou na de seu procurador e Erdeiros 

todos os dittos trezentos e sincoenta mil reis; Em dinheiro de contado e junto 

em hum so pagamento e asim todas as mais partidas que de oie em diante for 

recebendo por conta do resto dos dittos trezentos e sincoenta mil reis que 

constara de seus recibos que terão tanta forsa e uigor como parte desta escretura 

que recebera como couza sua propria sem fiança nem habonacão porquanto 

dagora para o tal tempo o habona E a por habonado para tudo poder receber 

emquanto asim e com effeito não fizer o ditto depozito lhe sera denegado toda 

audiencia aucão e remedio de direito e nem para se escuzar de o fazer promete 

de não auer prouizão Real e sendo lhe consedida por qualquer respeito que seia 

desde logo a renuncia para della se não poder ualer nem ajudar posto que deste 

instromento e clauzulas delle na tal prouizão se faça expreça e declarada 

menção e esta clauzula depozitaria escreui eu tabaliam nesta escretura de 

pedimento e comsentimento delles partes que nella querem se cumpra e guarde 

na forma da lej sobre os depozitos pasada de que os aduerti e me refiro a ella; E 
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a mesma clauzula de depozito se submete e subgeita elle Manoel Rodrigues 

Pedrozo para pagar a elle Manoel Machado todos os trezentos e sincoenta mil 

reis tanto que toda a ditta obra estiuer sentada em seu lugar e a lhe hir dando o 

dinheiro /fl. 53 v.º/ comforme o que se obrar o que se lhe obriga a lhe fazer 

bom por seus proprios bens e elle Manoel Machado toda a ditta obra com toda a 

perfeição sem nota alguma de imperfeicão e comforme atras a referida; E sendo 

necessario de elle Manoel Machado de ser citado pello que tem recebido e 

receber e elle Manoel Rodrigues Pedrozo pello que deuer do pagamento 

referido asentada toda a ditta obra hão por bem que não estando nesta cidade 

que em seus nomes o possa ser o destribuidor dos tabelians de notas delle que 

hora he e ao diante for ao qual por este mesmo instromento e pella milhor uia 

que em direito haja lugar fazem e constetuem seu procurador e lhe dão poder 

quanto em direito se requere para estar em juizo e fora delle comfesar a diuida 

fazer e asinar termo de confisão ouuir sentenca ser requerido por ella nomear 

bens a penhora e para a uenda rematação e remicão delles e mais deligencias 

que comuenhão e com elles Manoel Rodrigues Pedrozo E Manoel Machado se 

deuam fazer que não se fação no ditto destribuidor seu procurador sem o poder 

reuogar nem esta clauzula e a sentenca contra elles auida pella ditta citação se 

dara a execucam em suas pessoas e bens a que não uirão com os taes embargos 

e pasara em couza julgada como defenetiua dada na mor alsada per juis 

compitente de que não auera appelacam nem aggrauo por elles pedida e 

consentida; E que darão e pagarão de custas pessoais a pessoa que andar na tal 

demanda por parte daquelle que der comprimento a esta escretura a duzentos 

reis por dia que os auera e uencera do dia da primeira citacão em diante athe 

final sentenca e sua execucam e pagamento de todo o principal e custas sem 

alegarem que he mais selario de custas pessoais do que a ordenacão consede e 

para tudo elles partes asim o comprirem per sua parte com mais toda a perda e 

danno custas e despezas que se pella tal rezão fizerem e receberem dicerão cada 

hum insolidum que obrigão suas pessoas e todos seus bens moueis e de rais 

auidos e per hauer e o milhor parado delles e esta escretura prometem elles 

partes ter e comprir E guardar sempre e em todo o tempo e que não poderão 

reuogar nem reclamar por nenhuma uia que seia de difeito nem de direito e 

sendo pello contrario que responderão pello aqui conteudo nesta cidade 

perante os corregedores da corte e juizes do ciuil della e onde e perante quem 

mais comprir e este instromento for aprezentado para o que dicerão que 

renuncião juizes de seus foros e domecilios priuilegios prezentes e futuros 

liberdades leis direitos ordenações e defencoins ferias gerais e espiciais e todo o 

mais remedio de direito que por sj e em seu fauor alegar possão de nada uzarão 

antes tudo comprirão pello modo sobredito e em testemunho de uerdade asim 

o outorgarão e pedirão se fizece este instromento nesta nota E que della se dem 
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os treslados necessarios que aseitarão e eu tabaliam todo aseito em nome de 

quem tocar auzente como pesoa publica estipulante e aseitante sendo 

testemunhas prezentes Bras Ribeiro Emtalhador morador na Rua da Talaja 

freguesia de Nossa Senhora do Alecrim e Antonio Luis da mesma ocupação 

morador na Rua das Partilhas da ditta freguesia que dicerão serem elles partes 

os proprios que na nota asinarão e testemunhas João de Azevedo dos Reis 

tabaliam o escreui Emtrelinhei mestre  

 

Manoel Rodrigues Pedrozo    Manoel Machado 

 

 Bras Ribeiro      Antonio Luis‖ 
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DOCUMENTO n.º 77 

 

Contrato de douramento da capela do Santo Cristo do Bomfim da igreja de S. 

José, realizado entre Diogo Lette, cavaleiro da ordem de Cristo e o pintor 

Manuel Henriques. 7 de Agosto de 1702 

 

 ―Sajbão quantos este intromento de obrigasão Virem que No anno do 

nasimento de nosso Senhor Jesus Cristo de mil settecentos E dous Em sette dias 

do mes de Agosto na Cidade de Lisboa junto da Igreja e freguesia de São Joseph 

nos aposentos em que uiue Diogo Lette caualejro professo da ordem de Cristo 

estando elle ahi presente de huma parte e da outra Manoel Emriques Pintor de 

tempora morador nesta mesma Cidade na Rua da Pichelaria Por elle Diogo 

Lette foj ditto a min Tabalião perante as testemunhas ao diante Nomeadas que 

na ditta Igreja de São Joseph esta huma capella do Santo Cristo do Bomfim  e 

pella particullar deuosão que elle e outras pessoas tem ao mesmo Senhor 

querem a sua custa e despesa mandar dourar o Retabollo e mais obra de talha 

que esta fejta e asentada na ditta capella do Santo Cristo em rezão do que se 

contratou com elle Manoel Emriques pera com toda a perfejsão lhe dourar o 

Retabollo da ditta capella e toda a mais obra de talha que nella esta e se ve 

auista dos olhos e o tetto a banquetta do Altar porque hessa ha de ser Pintada 

fingindo Pedra e tudo ha de dar fejto e acabado the quinze dias do mes de 

Outubro proximo que  /fl. 36/ embora uira deste prezente Anno de mil 

settecentos e dous e dourara a ditta capella na mesma forma e modo que fes1 

dourou e pintou a que fiqua defronte desta da imuocasão de nossa Senhora da 

Fee e não fiquando com toda a perfeisão se fara de nouo a custa e despesa delle 

Manoel Emriques, e do mesmo modo não dando tudo dourado e ditta 

banquetta Pintada na forma Referida athe os dittos quinze dias do mes de 

Outubro Podera elle Diogo Lette mandar dourar a ditta capella por quem lhe 

pareser por conta delle Manoel Emriques metendo os offesiais que quiser pera 

con mais breuidade se dar fin a esta obra e elle Manoel Emriques pora a sua 

custa todo ho ouro que for nesesario para a ditta obra e mais meteriais 

nesesarios pera o aparelhado della e ofesiais e somente elle Diogo Lette lhe 

mandara fazer os andajmes a sua custa e Por todo ditto dourado e pintado da 

ditta banquetta custo e fejttio de toda a ditta obra na forma Referida se obriga 

elle Diogo Lette dara e pagara a elle Manoel Emriques a contia de sento e 

settenta mil reis em dinheiro de contado por conta dos quais logo ahi perante 

min tabalião e dittas testemunhas elle Diogo Lette deu e entregou a elle Manoel 

Enriques a comtia de settenta mil reis em dinheiro de contado moedas de pratta 

corentes neste Rejno que contou e Resebeu e dise estauão sertos sen falta 

                                                 
1 Ms. riscado: ―que‖. 
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alguma pello que se da por entregue delles a sua uontade dos quais lhe da 

quitasão deste dia pera todo sempre e os sem mil reis restantes do presso de 

toda a ditta obra os dara elle Diogo Lette sincoenta mil reis tanto que elle 

Manoel Enriques tiuer fejto a metade della e os outros sincoenta mil reis 

estando de todo finda e acabada de que lhe hira dando escrittos de Resibos os 

quais e todos os mais que emtre si pasarem sobre o conteudo nesta escretura 

Valerão como parte della e sendo que despois de acabada a ditta obra e 

dourado della dentro de hum anno mostre alguma falta en rezão de não ser 

bem bornida ou mal aparelhada tudo elle Manoel Enriques mandara fazer e 

fara de nouo a sua propria custa e despesa e fiquara com toda a perfeisão a 

comtento e satisfasão delle Diogo Lette ou da pessoa que elle pera isso nomear e 

desta maneira diserão elles partes que estão contratados sobre todo o declarado 

nesta escretura a qual prometen e se obrigão cada hum /fl. 36 v.º/ pello que lhe 

toqua de ter conprir e guardar e que a farão sempre boa e não Irão contra ella 

por modo algum e posto que o fasão de todo o que en contrario della ouuer não 

Uzarão nem sera ualido e pera tudo conprirem diserão que obrigão e de efejto 

obrigarão todos seus bens moueis e de rais auidos e por auer e o melhor parado 

delles= e estando a esta presente Manoel Nunes Coelho Procurador do Juizo 

dos Reziduos desta Cidade e nella morador na Rua da Corearia por elle foj ditto 

que de sua liure uontade se oferesse por fiador e principal pagador do ditto 

Manoel Enriques e se obriga a que elle dara conprimento a esta escretura 

caluzullas condissois e obrigassois della na forma que esta continuada e sendo 

pello contrario logo elle Manoel Nunes Coelho dara e pagara a elle Diogo Lette 

ou a pessoa que seu poder e ausão que pera os Reseber tenha todos os dittos 

settenta mil reis que ten Resebido por conta da ditta obra e ben asin toda a mais 

contia de dinhejro que pera ella cobrar athe os dittos sento e settenta mil reis 

que contarara (sic) dos dittos Resibos delle Manoel Enriques de que for deuedor 

tudo en dinhejro de contado de sua caza bens e fazenda como diuida e 

obrigasão sua propria que desde logo para esse cazo e tempo toma e Remoue 

sobre ssi sen se auer Respejto ao ditto Manoel Enriques e seus bens nen com elle 

se fazer deligensia alguma porque por elle tudo pagara como tal fiador e 

prinsipal pagador fiel depositario de juizo a cuja lej se somete e sugejta e 

fiquara na escolha e entejsão delle Diogo Lette querer auer o seu pagamento e 

conprimento desta escretura por elle Manoel Enriques seus bens ou por elle 

Manoel Nunes Coelho seu fiador e seus bens qual escolher melhor parado achar 

e a sentensa que contra hun ouuer se podera executar no outro e mudar se com 

ella sua cobransa e execusão de hun no outro as uezes que lhe pareser sen 

contra isso poderen alegar couza alguma e per tudo asin comprir obriga seus 

bens presentes e futuros e o melhor parado delles e outorgarão todos elles 

partes que Responderão pello aqui conteudo nesta Cidade perante os 
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corregedores da Corte corregedores juizes do siuel della pera o que Renunsião 

juizes de seu foro e todos os mais seus preuilegios prezentes e futuros= e 

outrossi disse elle Manoel Enriques /fl. 37/ que sendo não de a ditta obra 

acabada athe os dittos quinze dias do mes de Outubro na forma que atras se 

declara pagara de pena e en nome della a contia de corenta mil reis pera se fazer 

huma pella (sic) pera ornatto da capella do ditto Senhor leuada ou não a penna 

senpre esta escretura se conprira e auera seu Real efejto asin e da maneira que 

esta comtinuada; e outrossi estando a esta prezente Antonio da Silua 

procurador da irmandade prior da ditta freguesia por elle foj ditto que por 

ordem dos ofesiais da menza do mesmo Senhor pera se fazer esta obra se 

uendera huma crus de pratta que a ditta confraria tinha que pezou corenta e 

hum mil e tantos reis e uinte mil reis que ten o tizojreiro da irmandade do 

Senhor e trinta mil reis que a ditta irmandade manda dar para esta obra que ha 

de emtregar o tizojreiro da ditta irmandade do Santissimo Sacramento per conta 

de alguma diuida que deue a mesma confraria e em testemunho de uerdade 

asin o outorgarão e pedirão se fizesse este instromento nesta notta e que della se 

den os treslados nesesarios que asejtarão e eu tabaliam o asejto em nome de 

quem toquar auzente como pessoa publica estepulante e asejtante e outrossi 

diserão elles partes que elle Manoel Emriques que dara a ditta obra acabada no 

fin do ditto mes de Outubro e se não contarão perante min os dittos setenta mil 

mas confessou elle Manoel Enriques ter ja Resebido sendo testemunhas 

prezentes Manoel Antunes ofesial de marsinejro morador as Portas de Santo 

Antão e Antonio Pereira mestre sapatejro morador na ditta Rua de São Joseph e 

todos conhesemos a estas partes serem os proprios aqui conteudos que na nota 

asinarão con as testemunhas e esta se outorgou en doze dias do ditto mes e 

anno Pedro Andrade Masiel tabaliam o escreuj╫ Risquej╫ que╫ 

 

Diogo Letre   Antonio da Silua 

De Manoel┼ Nunes     Manoel Nunes Coelho 

         Antonio Pereira 

 Testemunha     Manoel Hemriques‖ 
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DOCUMENTO n.º 78 

 

Carta de António Carvalho para o Arcebispo de Lisboa, D. João de Sousa, 

onde refere que vão decorrendo as obras na capela-mor e cadeiral da Sé de 

Lisboa. 27 de Janeiro de 1703 

 

―o cabbido vai gastando com mão larga e meu tio vay comcorrendo com todo o 

dinheiro e cuido tem iá algum adiantado porque estão comsertando a capella 

mor e fazendo cadeiras do coro lauradas e tudo por conta da Mitra (…)‖. 
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DOCUMENTO n.º 79 

 

Carta de António Carvalho para D. João de Sousa, Arcebispo de Lisboa, sobre 

a obra do cadeiral da Sé da mesma cidade. 7 de Abril de 1703 

 

―Vay o recibo da carta de Ignacio da Franca Barboza feito pello seu oficial 

mayor que este caualheiro tambem não dá recibos, remeteo o rol do custo das 

cadeiras que poderão sahir mais baratas mandando se fazer as madeiras no 

Porto onde hoje senão fazem mal, e como o Damasco iá esta comprado quando 

Vossa Illustrissima se queira aproueitar delle, será menos sensiuel o custo, ou 

tambem de Castella se poderá ahi achar com mais cómodo // A estampa para 

as comcluzoens do Senhor Fellippe de Souza se uaj fazendo, e tenho 

recomendado a breuidade, a hum único sogeito que há nesta cidade que obre 

com perfeição, e se paga tambem com a mesma, e farej muito porque tudo se 

acabe a tempo (…)‖ 
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DOCUMENTO n.º 80 

 

O mestre entalhador Manuel Álvares é contratado pelos Jesuítas do colégio 

de Santarém, a fim de executar o retábulo de S. Estanislao Kostka para a sua 

igreja. 21 de Abril de 1703 

 

―Obrigação que fas Manoel Aluares emtalhador ao retabollo que fas para a 

capella do Beato Estanislao sita no Colegio desta vila 

 

Em nome de Deos Amén Saibão quantos este Publico instromento de oBrigação 

Virem que no anno do nasimento de nosso Senhor Jezus Christo de mil e 

setecentos e tres annos aos vinte e hum dias do mes de Abril /fl. 129 v.º/ do 

dito anno nesta Villa de Santarem em casas de morada de mim taBalião ao 

diante nomeado pareçerão partes prezentes a saber de huma banda João 

Henriques morador nesta dita Villa e de outra Manoel Aluares emtalhador e 

morador na Sidade de Lisboa as Portas da Cruz e todos pessoas conhesidas de 

mim taBalião e das testemunhas ao diante nomeadas e no fim deste instromento 

aSinadas e pello dito João Henriques foi dito a mim taBalião e perante as ditas 

testemunhas que elle se hauia contratado com o dito Manoel Aluares 

emtalhador para lhe fazer hum retaBolo de huma capella do Beato Estasnislao 

sita na capella digo sita no Collegio da Companhia de Jezus desta Villa cuja 

capella1 o dito João Henriques he senhor o qual retabollo faria com as condicois 

seguintes Item que esta obra sera muito perfeita e comforme a planta que se 

mostrou e contentou a elle dito João Henriques e esta por elle aSinada; asim em 

o lauor das colunas como com tudo o mais e que Leuando o Deos a elle dito 

João Henriques sera a contento do Reitor e mais padres do dito Collegio; Item 

que dara feita a obra athe fim de Março do anno proximo de mil setecentos e 

quatro sob pena de Sincoenta mil reis se até o tal dia a não der acabada e 

aSentada; Item que o presso do dito retaBollo são trezentos e des mil reis de 

cuja quanthia o dito Manoel Aluares receBeo ao fazer desta escritura quarenta 

mil reis e que athe fim de Majo de setecentos e três lhe dará mais sento e des mil 

reis, e pelo Natal deste prezente anno lhe dara seSenta mil reis, e os sem mil que 

ficão e faltão para a dita quanthia de trezentos e des mil reis lhe dará no tempo 

que aSentar a dita obra cujo dia fica dito e que faltando lhe elle dito João 

Henriques com algum dos ditos pagamentos ao tempo referido tera o dito João 

Henriques a mesma pena de Sincoenta mil reis; Item que o dito Manoel Aluares 

sera oBrigado a trazer por sua conta e risco da Cidade de LisBoa a dita oBra 

athe a Jgreja ahonde ha de asenta sem para isso elle dito João Henriques lhe dar 

mais cousa alguma que o presso de trezentos e des mil reis em que se 

                                                 
1 Ms. entrelinhado: ―elle‖. 
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consertarão; Item que leuando o Deos a elle dito João Henriques sem a oBra 

estar acaBada o Padre perfeito da Companhia de Jezuz e administrador das 

capellas fara os pagamentos ao dito / fl. 130 / Manoel Aluares na forma da 

escriptura tirando o dinheiro dos Bens que elle dito João Henriques tem doados 

a dita sua capella mas sem a pena e condenação imposta ao dito João 

Henriques; Item que morendo o dito Manoel Aluares neste tempo hum dos 

fiadores ao diante declarados a que chamão Manoel Valente official do mesmo 

officio dara feita a dita oBra no mesmo tempo deBaicho das clauzullas desta 

escriptura e pello dito Manoel Aluares foi dito a mim taBalião e perante as ditas 

testemunhas que elle aSeitaua a dita oBra com todas as condisois deste 

intromento por assim tudo Bem comprir oBrigaua sua pessoa Bens moueis e de 

raiz hauidos e por hauer em geral e Sendo prezente Manoel Valente emtalhador 

morador na Cidade LisBoa as Portas da Cruz pesoa conhecida das testemunhas 

e outro sim Giluazio Barroso morador nesta cidade de Santarem a Rua de São 

Nicolao official de calceteiro conhesido de mim taBalião por elles foi dito que 

elles ficauão por fiadores e principais pagadores do dito Manoel Aluares e se 

oBrigauam satisfazer tudo a que elle falta se neste instromento e dise dito fiador 

Manoel Valente consentia na condisão a que neste instromento esta oBrigado e 

per elles ditos fiadores foi dito que para aSim o comprirem oBrigauão sua pesoa 

e Bens moueis e de rais hauidos e por hauer em geral e outro Sim dise o dito 

Manoel Aluares e fiadores que para Bem comprirem este instromento se 

dezaforauão dos Juizes de Seus foros e da terra donde viuerem e morarem e se 

constetuem responder ao comprimento deste instromento perante o juis de fora 

desta Villa ou do corregedor da comarqua della que hoje são e ao diante forem e 

em seus cargos seruir[em] ou perante quem os quizerem demandar e que pellas 

Sentenças por qualquer delles dadas querem estar como Se dadas forão de Seus 

juizes competentes e peruatiuos e dados na major alçada donde mais não haja 

apellação nem agrauo e que como tais se cumprão e Se dem a Sua deuida 

execusão com custas e que hauendo de Serem Sitados pello que deicharão de 

comprir o querem ser pella pesoa do distriBuidor do Juizo do geral desta Villa o 

qual fazem seu procurador em cauza propria com / fl. 130 v.º / liure e geral 

ademenistração emreuogauel pera que pella digo para nomear pinhores venda 

remição e rematação delles e para tudo o mais que neseSario for e que nellas 

sitacois e requerimentos feitos no dito destriBuidor se porSedera contra elles 

por aSinação de des dias dentro dos quais se hauera Sentença defenetiua de que 

outro sim não apellarão nem agrauarão e nem poderão vir com emBargos ainda 

que a materia delles Seja de alegar e Vindo com elles não serão reçebidos nem 

em auto apartado e que renunçião ferias Leis LiBerdades todos quais quer 

reque digo quer priuilegios que seu fauor alegar possa e que hauendo alguma 

demanda soBre o contheudo neste instromento querem dar e pagar a pesoa que 
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a Soliçitar a duzentos reis por dia de pena comuençional para seu mantimento 

sem que possão alegar que he major Selario do que a hordenação comcede e 

que outro Sim não querem ser ouuidos em Juizo nem fora delle com rezão 

alguma que este instromento emcontre sem que primeiro depositarem tudo 

quanto estiuerem a deuer da dita oBra na mão do dito João Henriques ou quem 

Sua ação tenha e coBrar que tudo podera reçeBer sem dar fiança pois que de 

agora para emtão o aBonão e hão por  aBonado para tudo reçeber e que farão 

depozito Real e não fingido e que emquanto o aSim não fizerem o dito depozito 

a cauza correra a Sua reuelia e lhe Sera denegado todo o remedio e ação de que 

se quizer ajudar e Valer e esta clauzulla depozitaria dei eu taBalião aqui a 

requerimento destas partes de que fis perguntas aos soBreditos e por elles me 

foi dado em resposta que nella conSentião e nas mais deste instromento e que se 

oBrigauão não hauer poruizão de Sua Magestade para com ella faltarem ao 

comprimento deste instromento e que hauendo a ou Sendo lhe consedida ainda 

que Seja hauida de poder Real e moto proprio serta fianca com vista e reposta / 

fl. 131 / parte e tenha clauzulla reuogatoria em que se declare o cazo conteudo 

della não uzarão e hão por nula e suBrretisia e de nenhuma forsa e nem Vigor 

como pasada e hauida não fora e nesta forma se decerão estas partes por 

contratadas e diserão cada huma dellas que neste instromento faltaçe alguma 

clauzulla ou palaura para que em todo não haja Sua duuida feito que todas aqui 

hão postas expressas e declaradas como se he cada huma dellas se fizera 

expressa e declarada menção e outrosim dise o dito João Henriques se oBrigaua 

a comprir tudo o que neste instromento hera oBrigado deBaicho de todas as 

mesmas clauzullas e mandarão ser feito nesta nota e della dar os treslados 

nessesarios todos de hum theor que pedidos forem e eu tabalião como pesoa 

puBlica estipulante e aSeitante o estipulei e aSeitei tanto quanto deuo e posso e 

em direito me he consedido em nome delles outorgantes e dos auzentes a quem 

a Seitação deste tocar e pertençer e outrosim declarou o dito João Henriques 

que no cazo que Deos o leue para Si o ademenistrador da dita capella que ficar 

que he o padre Prefeito sera oBrigado de cimcoenta mil reis a que elle he 

oBrigado no cazo em que se fassa digo em que se falte com os pagamentos 

declarados ao dito Manoel Aluares e aSim o outorgarão derão e aSeitarão e 

mandarão Ser feito nesta nota e ella digo nota Sendo a tudo prezentes por 

testemunhas Antonio Jorge official de  carpinteiro e Andre de Matos pintor 

todos moradores nesta Villa e todos asinarão com os outorgantes e fiadores 

nesta nota depois de lhe ser lida por mim tabalião Miguel Andrade Ferreira que 

o escreui 

  João Henriques   Manoel Aluares 

Manoel Vallente    Geruazio Barroso 

Andre de Matos    Antonio Jorge‖ 
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DOCUMENTO n.º 81 

 

Manoel João de Matos, mestre entalhador, é contratado por Frei José dos Reis, 

reitor do convento dos Paulistas de Lisboa, a fim de lhes fazer o retábulo do 

Santíssimo Sacramento. 12 de Abril de 1703 

 

―Saibão quantos este instromento de obrigasão virem que no anno do 

nasimento de nosso Senhor Jesus Cristo de mil E settesentos e tres em doze dias 

do mes de Abril na cidade de Lisboa dentro no comuento do Sacramento da 

hordem de São Paullo primejro Eremitta na sella do Mujtto Reuerendo Padre 

mestre frej Joseph dos Reis Rejttor do ditto comuento estando elle ahj prezente 

de huma parte e da outra Manoel João de Mattos emtalhador de Madejra 

morador nesta mesma cidade na Rua da Biqua de Duarte Bello freguezia de 

Santa Catherina de Montte Sinaj, Por elle Reuerendo Padre Rejttor frej Joseph 

dos Reis foj ditto a min Tabalião perante as testemunhas ao diante nomeadas 

que por dezejar fazer o Pajnel do Altar1 em que esta o sacrario do Santissimo 

Sacramento no cruzejro da Igreja do ditto seu /fl. 11/ comuento da parte da 

Epistolla com seus nichos e sacrario com toda a perfeisão Mandara fazer o 

debuxo trasa E modello com que a ditta obra se auia de fazer E uisto e aprovado 

se contratou com elle Manoel João de Mattos pera fazer toda a ditta obra do 

mesmo Altar E sobre isso outorgaão esta escretura na forma E manejra seguinte 

a saber que elle Manoel João de Mattos sera obrigado como de Effejtto se obriga 

a fazer o Pajnel e obra do ditto Altar de toda a Altura E largura delle tudo de 

Madejra de bordo muitto perfejtto E con o sacrario obrado con toda a perfeisão 

tudo Em sua perposão E na forma da planta E Rescunho que da ditta obra Esta 

fejtto asignado Por elle Reuerendo Padre Rejttor E por elle  Manoel João de 

Mattos E somento no fecho que Rematta a ditta obra Em sima onde Esta huma 

costodia no mesmo Rascunho Em seu lugar fara huma fegura de fee con suas 

insignias e harquo per fora na forma que esta na capella de nossa Senhora da 

Consejsão da mesma igreja E con major perfeisão E o mesmo Manoel João de 

Mattos pora a sua custa toda a ditta Madejra Meteriais pregaria ferragen E 

ofesiais  nesesarios E de tudo dara a ditta obra acabada e asentada E posta En 

seu lugar com toda a perfeisão a comtento E satisfasão delle Reuerendo Padre 

Rejttor ou da pessoa que pera isso Elle nomear e a ditta obra toda na forma 

Referida ade dar acabada posta e asentada no ditto Altar athe vespora do dia da 

mesma Senhora da Consejsão que embora uira deste prezente anno de mil E 

settesentos E tres E despois de asentada sera uista e achando se que não Esta na 

forma do ditto Rascunho e planta Referida se desmanchara o que pareser E se 

fara de nouo a custa delle Manoel João de Mattos e do mesmo modo não dando 

                                                 
1 Ms. duas palavras riscadas. 
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a ditta obra acabada athe vespora do ditto dia da Senhora da Consejsão deste 

prezente anno a podera elle Reuerendo Padre Rejttor mandar acabar por quen 

lhe pareser per conta delle Manoel João de Mattos metendo os ofesiais que lhe 

pareser con mais breuidade se acabar, E per toda a ditta obra custo E fejttio 

della na forma Referida se obriga elle Reuerendo Padre Rejttor En seu nome E 

do ditto seu conuento E Relegiozos delle a dar e pagar a elle Manoel João de 

Mattos a comtia de sento e Hojtenta mil reis Em dinhejro de contado /fl. 11 v.º/ 

Per conta dos quais logo ahi perante min tabaliam e dittas testemunhas elle 

Reuerendo Padre Rejttor deu E emtregou a Elle Manoel João de Mattos a contia 

de hojtenta mil reis En dinhejro de contado moedas de pratta corentes neste 

Rejno que Elle contou E Recebeu E disse estauão sertos sen falta alguma pello 

que se da por Emtregue delles a sua uontade dos quais lhe da quitasão deste dia 

pera todo senpre E os sen mil reis Restantes lhe dara Elle Padre Rejttor 

sincoenta mil reis per dia de nossa Senhora de Agosto proximo que Embora 

uira deste mesmo anno e os outros sincoenta mil reis Resto da ditta obra lhe 

dara tanto que Ella Estiuer acabada E asentada En seu lugar e dos dittos 

pagamentos dara Elle Manoel João de Mattos Escrittos de Ressibos os quais e 

todos os mais que Emtre si pasaren sobre o conteudo nesta Escretura Valerão 

como parte della E desta manejra diserão Elles partes que estão contratados 

sobretodo o declarado nesta escretura a qual prometen E se obrigão cada hum 

pello que lhe toqua de ter comprir E guardar E que a farão senpre boa E não 

irão contra ella per modo algun E posto que o fasão de todo o que en comtrario  

della ouuer não uzarão nem sera ualida E pera tudo asim conprirem diserão 

que obrigão E de efejtto  obrigarão a saber elle Padre Rejttor os bens e Rendas 

do ditto seu conuento E elle Manoel João de Mattos todos os seus moueis e de 

Rais auidos E per auer E o melhor parado delles E outorgarão que Responderão 

pello aqui conteudo nesta cidade perante os coregedores da corte coregedores 

juizes do siuel della para o que Renunsião juizes de seu foro E todos os mais 

seus preuilegios prezentes E futuros E que toda a obra de pedrejro que for 

nesesaria para poder asentar o ditto Retabollo sera a custa delle Padre Rejttor E 

em testemunho de verdade asim o outorgarão E pedirão se fizese Este 

instromento nesta notta E que delle se den os treslados nesesarios que asejtarão 

e Eu tabaliam o asejtto Em nome de quem tocar auzente como pessoa publica 

Estepulante E asejtante testemunhas que forão prezentes Francisco Gomes 

criado do ditto conuento E Manoel do Rozario mareante morador no mesmo 

conuento E Manoel Rodrigues cozinhejro do ditto conuento que todos deserão 

seren elles partes os proprios aqui conteudos que na notta asinarão con as 

testemunhas Pedro de Andrade Masiel tabaliam o Escreui╫ Risquej ╫ da 

capella╫  
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Mestre Frej Jose dos Reis   Manoel João de Mattos 

Frej Hjronimo da Emcarnacam 

 

De Manoel ┼ Rodrigues Manoel do Rozario   De Francisco ┼ Gomes 

 Testemunha        testemunha‖ 
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DOCUMENTO n.º 82 

 

Bartolomeu de Sá, mestre entalhador, é contratado pelo padre Manuel de 

Cristo para executar dois retábulos para a igreja da ordem de S. João 

Evangelista, Lóios, do convento de N.ª S.ª da Assunção, de Arraiolos. 8 de 

Outubro de 1703 

 

―Em nome de Deus Amen Saibão quantos este instromento de contrato e 

obrigacam e quitacam virem que no anno do nasçimento de Nosso Senhor Jezus 

Christo de mil setecentos e tres em outo dias do mez de Outubro na cidade de 

Lisboa e paço dos tabaliães parecerão prezentes partes da huma o Reverendo 

Padre Pregador Manoel de Christo Relegiozo da comgregação de São João 

Euangelista morador no seu comuento de São Bento em Xabregas extra muros 

desta cidade de Lisboa em nome e como procurador bastante do Reverendo 

Padre Pregador Joam de Santa Maria Reitor do Conuento de Nossa Senhora da 

Sumpção da villa de Arrayollos por uertude da petiçam de que ao diante se fara 

menção e se tresladara nesta nota e seus trelados E da outra estaua Bartolomeu 

de Saa mestre emtalhador morador a Magdalena, Por elles partes foi dito a mj 

tabaliam perante as testemunhas ao diante nomiadas que o dito Reverendo 

Padre pregador Joam de Santa Maria seu Constituinte esta contratado com elle 

mestre Bartolomeu de Saa para lhe fazer douz retabolos para as duas capellas 

da igreia do dito Comuento de São Joam de Arrayollos em preço de trezentos e 

dez mil reis ambos de dous E se ajustarão na forma seguinte A saber que elle 

mestre Bartolomeu de Saa sera obrigado a dar feitos acabados e asentados os 

ditos dous retabollos nas cappellas da dita igreja do dito seu convento de São 

João de Arrayollos the o ultimo de Abril do anno que embora vira de mil e 

setecentos e quatro os quais ditos dous retabollos serão na forma do rescunho 

que o dito mestre fez que imita a cappella de Nossa Senhora da Concepção da 

dita igreja de Nossa Senhora de Xabregas perfeitos sendo ambos resalteados de 

talha leuantada e vasada com quatro colunas cada hum e por emtre ellas hum 

pilar emtalhado leuantado com a caza da trebuna resalteada com tres resaltos 

de cada banda e seu trono que tudo tem a dita cappella de Nossa Senhora da 

Concepção com sua porta na trebuna que tambem ha de ser emtalhada e com 

huma escada leuadisa para a seruentia das mesmas tribunas e o retabolo da 

cappella do Euangelho ha de ter sacrario na forma que elle mestre fez o 

rescunho e na targe do fecho da trebuna leuara as armas do fundador João 

Ganses. E o retabollo do Baptista não ha de ter sacrario mas em seu lugar huma 

targe com hum vam no meyo para ter dentro o Baptista E em sima outra targe 

por remate no fexo do arco comrrespondente ao mesmo da outra cappella do 

Euangelho; e as portas dos retabollos das seruentias para as escadas hande ser 
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feitas por carpinteiro a custa do conuento e as /fl. 99 v.º/ das trebunas de sima 

emtalhadas por comta delle mestre o qual sera obrigado a por a custa toda a 

dita obra em Benauente e asenta lla por sua comta e o dito comuento a mandara 

buscar a dita vila de Benauente e sustentara as pessoas que a asentarem e não 

fazendo elle mestre os dittos dous retabolos tam perfeitos em tudo semelhantes 

na forma do da Concepção da ditta igreja de Xabregas sera obrigado a sua custa 

a emmendar a falta que nelle ouuer e pagar toda a perda e damno e 

demenuição que se aualear tem a ditta obra que o ditto Reuerendo Padre Reitor 

mandara aualiar. E sendo cazo que elle mestre Bartolomeu de Saa não fasa a 

ditta obra para a asentar demtro do ditto tempo ultimo de Abril que embora 

uira de Setecentos e quatro lhe não dara mais o ditto Reuerendo Padre Reitor 

que duzentos e sincoenta mil reis pello feitio dos dittos dous retabolos que 

serão na forma que fica ditto mas não faltando e dandoa feita acabada e 

asentada de tudo a ditta obra the o ditto tempo declarado o ditto Reuerendo 

Padre Reitor lhe emtregara os dittos trezentos e dez mil reis preco em que esta 

ajustado com elle mestre os quais lhe dara e pagara na forma seguinte a saber 

sem mil reis ao asinar esta escritura e sincoenta mil reis no mes de Nouembro e 

outros sincoenta no mes de Dezembro fim deste corrente anno, e outros 

sincoenta mil reis no mes de Janeiro que embora uira de Setecentos e quatro e 

quanto aos cem mil reis do proximo pagamento logo perante mim tabaliam e 

testemunhas elle Padre Pregador Manoel de Christo deu pagou e emtregou a 

elle mestre Bartolomeu de Saa em dinheiro por moedas de prata correntes neste 

Reino que contou e resebeo e achou certos os dittos cem mil reis sem Erro nem 

falta alguma nelles ouuese dos quais da quitacam ao ditto Reuerendo Padre 

Reitor e a elles Padre Pregador Manoel de Christo que em seu nome e em 

direito que lhe remeteo lhe fez a ditta emtrega de maneira que em tempo algum 

lhe seia mais repetido couza alguma em rezão dos dittos cem mil reis; E elle 

Padre Pregador obriga ao ditto seu comprimento a que hira fazendo os 

pagamentos dos dittos sinquenta mil reis nos dittos mezes de Nouembro 

Dezembro e Janeiro e no fim da ditta obra depoes de estar asentada sendo no 

ditto tempo declarado lhe satisfara o restante que faltar para o comprimento 

dos dittos trezentos e dez mil reis e não sendo asentada no ditto tempo lhe não 

comtribuira com mais couza alguma mais que com os dittos duzentos e 

sinquenta mil reis como fica declarado e faltando elle mestre de asentar a ditta 

obra nas dittas cappelas da igreja do ditto comuento de São João de Arrayollos 

no ditto tempo asenalado sera obrigado a acaba lla e asenta lla nas dittas 

cappelas the o fim de Mayo do ditto anno de Setecentos e quatro e não a dando 

acabada e asentada no ditto mes de Majo sera obrigado a repor os dittos 

duzentos e sinquenta mil reis ou o que tiuer resebido por conta delles e seus 

juros a rezão de seis e quarto per cemto e juntamente pagara mais de penna cem 
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mil reis alem dos sesenta mil reis que ha de pagar quando na não der asentada 

the o ditto mes de Abril e sendo cazo que o ditto Reuerendo Padre Reitor falte 

aos dittos pagamentos de sinquenta mil reis nos mezes atras declarados ou em 

qualquer delles não sera obrigado elle mestre a acabar nem a asentar a ditta 

obra nos tempos que fica obrigado nem emcorrera na perqua nem na ditta 

penna de cem mil reis antes lhe satisfara o ditto Reuerendo Padre Reitor os 

dittos trezentos e des mil reis por imteiro e acabando elle mestre os dittos dous 

retabolos e para os acabar se ualera do tempo mais que por rezão das faltas de 

pagamentos se lhe demenuir e nesta forma estão elles partes comtratados 

auindos e declarado nos nomes que representão sobre o declarado nesta 

escritura que cada hum pella sua promete de ter comprir e guardar E não hir 

contra ella  E uindo elle mestre contra seu comprimento com mais suas duuedas 

demandas ou embargos de qualquer calidade aução ou pretensão lhe não serão 

Resebidos nem podera ser ouuedo nem admetido em juizo nem fora delle com 

aução alguma em nenhuma instancia nem em auto apartado sem primeiro e 

com efeito depositar em mão do ditto Reuerendo Padre Reitor os dittos cem mil 

reis que ora recebe e o que mais tiuer resibo (sic) por conta da ditta obra e ditta 

penna lhe da em dinheiro de  /fl. 100/ comtado em hum so pagamento que 

resebera como couza sua propria sem fianca para o que abona e ha por abonado 

e contra o ditto deposito não hauera prouisão Real e auendo a desde logo a 

Renunsia para della senão ualer nem ajudar posto que este instromento e suas 

cauzullas se faça na tal na tal prouisão expreca mensão e esta cauzulla de 

deposito escreui nesta escritura de pedimento e consentimento delles partes e 

nella querem se cumpra guarde e aja lugar na forma da Ley sobre os depositos 

pacada de que os aduerti e que hauendo de ser sitado ou requerido pello 

comprimento desta escritura he comtente que em seo nome o seia o 

destribuidor dos tabalioens de notas desta cidade a quem fas seu procurador e 

da poder para comfesar a diuida asignar termo  de comficão e o mais que se 

requeira1  contra elle se hauer sentenca que se executara na forma della em seus 

bens e fazenda a que não uira com tais embargos e de custas pesoaes dara e 

pagara duzentos reis por dia a pesoa que andar na tal demanda porquanto do 

ditto Reuerendo Padre Reitor que a tal pesoa hauera e uensera da ditta primeira 

sitacão em diante the final sentenca e sua execucão e pagamento de principal e 

custas sem alegar ser mais do que a ordenaçam conçede ao que tudo elle 

Bartolomeu de Saa obriga sua pesoa e todos seus bens moueis e de Rais hauidos 

e por auer e o milhor parado delles e para o ditto Reuerendo Padre Reitor o 

comprir pella sua parte lhe obriga elle Padre Pregador Manoel de Christo seus 

bens e rendas por uertude de seu poder hauidos e por hauer estando outrosim 

prezente Joseph Martins mestre carpinteiro morador a Bitesga dise perante mj 
                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
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tabaliam e testemunhas que elle de sua Liure e espontania vontade sem 

contragimento de pesoa alguma se ofereçe e fiqua por fiador E principal 

pagador delle mestre Bartlomeu de Saa e como tal se obriga a que não dando 

elle comprimento a esta escritura e faltando ao que nella fica obrigado tudo por 

ella dara e pagara asim o que tiuer recebido por conta da ditta obra e penna se 

nella emcorrer E isto de sua caza bens e fazenda como diuida e obrigacam sua 

propria que desde logo toma e remoue sobre sj e de que se constetue deuedor  e 

obrigado debayxo das cauzullas e condicoens desta escritura a que se somete e 

sogeita e as lejs dos fiadores e principais pagadores e seos2 de juizo aução 

comprimento obriga elle Joseph Martins sua pesoa e todos seus bens moueis e 

de Raiz hauidos e por hauer e o milhor parado delles e outorgarão elle mestre e 

fiador de responderem por todo o aqui comteudo nesta cidade perante os 

corregedores da corte corregedores e juizes do ciuel della e onde e perante  

quem mais comprir este instromento for prezentado para o que renunçião 

juizes de seu foro e domeçillio preuelegios prezentes e futuros Liberdades Lejs 

direitos ordenaçoens defencoens fereas gerais speciais e o mais que em seu 

fauor alegar posam e em testemunho de verdade asim o outorgarão pedirão e 

aseitarão E eu tabaliam o aseito em nome de quem tocar abzente sendo 

testemunhas prezentes Manoel Barreto oficial de emtalhador e morador na Rua 

Direita de S. Miguel dalfama e Joam da Costa residente no ditto paço que todos 

conhesemos a elles partes e fiador de serem os proprios aqui comteúdos que na 

nota asignarão e mais testemunhas Jozeph Rodrigues Torres tabaliam o escreuj 

=. 

 

O Padre Manoel de Christo    Bartolomeu de Saa 

Manoel Barreto     Jozeph Martins 

       João da Costa‖ 

 

 

  

                                                 
2 Ms. uma palavra ilegível. 
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DOCUMENTO n.º 83 

 

Manuel João da Fonseca, mestre entalhador, é contratado pela irmandade de 

N.ª S.ª de ao Pé da Cruz, da igreja de invocação homónima, de Beja, para 

fazer o seu retábulo-mor. 25 de Outubro de 1703  

 

―Escritura de contrato e obrigasam que fazem o reytor escriuão e mais irmaos1 

da irmandade de nosa Senhora do Pee da Crus desta cidade com Manoell Joam 

da Fonseca mestre de entalhador pera fazer a obra da terbuna da igreia da 

mesma Senhora do Pee da Crus 

 

Saibam quantos este publlico jnstromento de escritura de contrato e obrigasam 

entre partes o reytor escriuão e mais irmaos da menza da irmandade de nosa 

Senhora do Pee da Crus desta cidade com Manoell Joam da Fonseca ou como 

no milhor modo em direito haia lugar e ualler posa uirem que no anno do 

nasimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil setesentos e tres annos aos 

uinte e sinco dias do mes de Outubro do dito anno e nesta cidade de Beja na 

caza do despacho da irmandade de nosa Senhora do Pee da Crus honde eu 

tabaliam ao diante nomeado fuj pareseram ahj presentes partes a saber em 

menza o reuerendo Manoell Nunes Clerigo de misa do abito de Sam Pedro 

Rejtor da dita irmandade de nosa Senhora e com elle sendo presente o 

Reuerendo padre Jorge da Costa outrosim Clerigo de misa do abito de Sam 

Pedro escriuão da dita irmandade de nosa Senhora do Pee da Crus e bem asim 

com elles sendo presentes os mais jrmaos que de presente estam seruindo da 

menza da dita irmandade abacho asinados todos de huma parte em nome da 

mesma irmandade de nosa Senhora e da outra sendo presente Manoell Joam da 

Fonseca mestre de entalhador ora asistente e morador nesta2 dita cidade de Beja 

e sendo asim todos presentes da maneira que dito hee em prezenca de mim 

tabaliam e das testemunhas ao diante nomeadas escritas e no fim ao pee desta 

nota de escritura de contrato e obrigasam asinados logo pello (sic) pellos 

sobreditos Reytor e escriuam e mais jrmaos da dita irmandade de nosa Senhora 

foj dito todos juntos e cada hum delles per um insolidum perante mim tabaliam 

e testemunhas abacho asinadas e nomeadas em nome da dita irmandade da dita 

Senhora que asim era uerdade e nella pera que elles estauam consertados e 

comtratados com ho dito Manoell Joam da Fonseca asima nomeado pera imfeito 

delle fazer a trebuna da dita igreia de nosa Senhora de entalhado na forma3 de 

hum rescunho que o dito mestre Manoell Joam da Fonseca fes pera a dita obra 

                                                 
1 Ms. repete: ―do irmaos‖. 
2 Ms. repete: ―nesta‖. 
3 Ms. repete: ―na forma‖. 
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na cappella mor da dita Senhora feita com toda a prefeicam pociuill asim de 

talha como de excultura que leua a dita obra asim dentro na caza como de fora e 

sendo todos os paneis de talhado de bastante releuado emcaxilhados asim no 

teto com ilhargas de roda de toda a caza como mostra o rescunho e tambem 

sera o nixo de nosa Senhora da Soledade na mesma forma do rescunho e 

podendo ser milhor e tudo com a deuida perfeisam e pera isso disseram elles 

ditos Reytor escriuão e mais jrmaos lhe dam toda a madejra nesesaria asim de 

bordo castanho e de pinho pera seguransa da dita obra athe estar de todo 

acabado elle dito mestre sera obrigado a pagar digo a por per sua conta todo o 

fejtio desta dita obra com a dita prefeisão4 /fl. 85 v.º/ como pregos grudes e 

ferragens que forem nesesarios pera a dita obra e seguranca della lhe damos ao 

dito mestre seissentos e sincoenta mil reis que em tanto estam ajustados em 

menza de quatorze de Outubro de mil setesentos e tres a quall obra se obriga 

elle dito mestre a dar feita dentro de anno e meio pouquo mais ou menos na 

forma dos pagamentos que seram sincoenta mill reis logo que o dito mestre 

resebeo ao fazer e asinar esta escritura perante mim tabaliam e testemunhas que 

estauam prezentes e os ditos sincoenta mill reis disse elle dito mestre Manoell 

Joam da Fonseca que daua plenaria quitacam aos ditos jrmaos em nome da dita 

irmandade e os mais pagamentos se prinsipiarão per dia de Janejro que ade uir 

da era de mil e setesentos e quatro annos e dahj em diante nos mezes pello que 

seria cada hum dos ditos mezes e sendo os oficiais allguma demora per cauza 

dos ditos irmaos lhe faltarem com a madejra e os pagamentos asim ao dito 

mestre como aos mais  ofisiais lhe pagaram os dias per conta da dita irmandade 

e faltando o dito mestre por omisão sua a não acabar a obra thee o dito tempo 

não lhe faltarão os irmaos com sua obrigacam perdera trinta mill reis elle dito 

mestre da dita comtia asima nomeada e pera tudo isso disse elle dito mestre 

Manoell Joam da Fonseca que obrigaua sua pesoa e todod seus bens e fazenda 

moueis e de rais prezentes e futuros auidos e per hauer e pellos ditos Reytor 

escriuão e mais irmaos abacho asinados foj dito todos iuntos em nome da dita 

irmandade que pera tudo o asima dito e declarado a que fiquam obrigados em 

nome da dita irmandade de nosa Senhora obrigauam todos os foros da mesma 

irmandade  todo o ultimo resto pera o que disseram partes asima nomeadas 

hum j outros elle dito mestre Manoell Joam da Fonseca e elles dito Reytor 

escriuão e mais irmaos abacho asinados que elles renusiam asim juis do seu 

foro ferias e feiras de Agosto dias de doente e de prizam e de outro quallquer 

privillegio que em seu fauor alegar posam e disseram  que se hobrigauam a 

responder nesta cidade de Beja perante ho juis de fora do gerall della e perante 

ella e todas as mais iustisas a quem o conhecimento desta dita escritura se 

obrigam (sic) pertenser disseram queriam estar em todo o comprimento de 
                                                 
4 Ms. rasgado. 
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direito e justissa e outrosim por elles partes asima nomeados hun j outros foj 

dito que prezentes estauam que elles se hobrigam de nunqua em tempo algum 

uirem com duuida alguma contra esta dita escritura de obrigacam nem 

clauzullas della e que uindo com allguma duuida ou embargos ainda que se 

reseber seiam quallquer delles disseram que perderiam de pena duzentos 

cruzados que outrosim emtregaram na mão e poder da parte obidiente que 

estiuer5 lhe ficaram isolidum ainda que na cauza se6 uincimento elleuada a pena 

sem por esta dita escritura de obrigasem fiquara em sua forsa e uigor e asim 

pellos (sic) por elles partes asima nomeados foj dito hun j os outros que 

prezentes estauam que elles  aseitauam em si esta dita escritura de obrigasam 

com todas7 as clauzullas /fl. 86 / comdisois penas e obrigasois nella escritas e 

declaradas qur todas as ham aqui de nouo por escritas e que todas dellas sam 

contentes pasarem tudo hum delles ou a pesoa ou pesoas cujo poder fossem os 

ditos bens aqui obrigados por que nunqua por quaisquer comtratos que cada 

hum delles fizesse poderiam derogar esta dita escritura de obrigasam e fazendo 

allguma couza contra ella seria8 em testemunho de uerdade elles partes asima 

nomeados de todo isto foram contentes e asim outorgaram e mandaram de 

tudo ser fejto este dito instromento de escritura de obrigasam e contrato nesta 

nota e della dar os tresllados eu tabaliam como pesoa publlica que sou 

estipullante e aseitante a escreui neste dito instromento tanto quanto em derejto 

deuo e posso por rezam de meu oficio em nome de todas as pesoas a que tocar a 

esta  ausentes sendo trezentes por testemunhas Francisco Dias Souerall e 

Manoel9 Gaspar Esteues morador junto da igreia de Nosa Senhora do Pee da 

Crus que todos asinaram aqui com elles partes e se fizeram seus sinajs 

acostumados Eu Felipe Rebello dalmejda tabaliam o escreui 

 

 Reuerendo Padre Manoel Nunes     

Manoel João da Fonseca 

 

        de Joam  ┼ Lejtam 

 

Manoel Lopes    Francisco Rodrigues 

      Bento Rodrigues 

Joseph Gonçalvez 

  

De Joam ┼ Carualho  Manoel mestre ouriues 

                                                 
5 Ms. uma palavra ilegível. 
6 Ms. manchado. 
7 Ms. repete: ―com todas‖. 
8 Ms. duas palavras ilegíveis. 
9 Ms. uma palavra ilegível. 
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Manoel Mestre  

 

  De Francisco Dias Souerall 

Gaspar Esteues    De Manoell ┼ Gonçalvez Fazenda‖ 
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DOCUMENTO n.º 84 

 

Frei Pedro da Soledade Caldas, religioso da ordem de S. Paulo 1.º Eremita, 

contrata Manuel João de Matos, mestre entalhador, para este executar o altar 

de S. Pedro, na nave da igreja dos Paulistas, de Lisboa. 26 de Outubro de 1703 

 

―Jesus Maria Jozeph e São Pedro 

 

Saibão quantos este istromento de obrigação virem que no anno do nasimento 

de nosso Senhor Jesus Cristo de mil e settesentos e tres em vinte e seis dias do 

mes de Outubro na cidade de Lisboa dentro no comvento do Sacramento de 

hordem de São Paullo primeiro Eremita na cella do Reverendo Padre frei Pedro 

Caldas Estando elle ali prezente de huma parte e da outra Manoel João de 

Mattos emtalhador de Madeyra morador nesta mesma cidade na Rua da Biqua 

de Duarte Bello freguesia de Santa Catherina de Monte Sinay, Por elle 

Reverendo Padre frei Pedro Caldas foi ditto a min tabalião perante as 

testemunhas ao diante nomeadas que por ter particullar devosão ao gloriozo 

apostollo São Pedro de seu Nome e dezejar fazer o Retabollo da sua capella que 

esta no corpo da Igreja do dito seu comvento da parte do Evangelho com seu 

nicho en que ha de estar a Imagem do mesmo santo com toda a perfeicão se 

comtratou com elle Manoel João de Mattos para lhe fazer toda a obra do dito 

Retabolo e sobre Isso outorgão esta escretura na forma e maneyra seguinte a 

saber que elle Manoel João de Mattos se obriga como de efeytto obrigou a fazer 

o Retabollo para a dita capella todo de Madeyra de bordo com toda a 

perfeyssão e na mesma forma e modo en que esta feytto o Retabollo da capella 

de São Miguel o hanju que esta junto a sobreditta e o nicho en que ha-de estar a 

imagen do gloriozo São Pedro ha de ser en sua proporcão tudo con mayor 

perfeisão que elle Manoel João de Mattos pora a sua custa para a ditta Madeyra 

/fl. 1v.º/ materiais pregaria feragem e ofesiais necessarios e de tudo dara a ditta 

obra acabada asentada e posta en seu lugar con toda a perfeisão a comtento e 

satisfacão delle Reverendo Padre frei Pedro Caldas ou dos ofesiais que elle 

eleger e nomear para esse efeytto e toda a ditta obra na forma referida ade dar 

acabada posta e asentada no Altar da ditta capella athe quinta feyra de 

Endoensas do anno proximo que Embora vira de mil e settesentos e quatro Esta 

pois de Asentada sera vista e achando se que não esta na forma e con mais 

perfeysão em que esta o Retabollo da ditta capella de São Miguel Anjo se 

desmanchara o que parecer e se fara de novo a custa e despeza delle Manoel 

João de Mattos e do mesmo modo não dando a ditta obra acabada athe o ditto 

dia de quinta feyra de Endoensas do mesmo anno que Embora vira a podera 

elle Reverendo Padre frey Pedro Caldas mandar acabar por quem lhe parecer 
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por conta delle Manoel João de Mattos metendo os ofesiais que lhe parecer pera 

con mais brevidade leal labor E por todo a ditta obra e feyttio do ditto Retabollo 

e justo delle na forma referida se obriga elle Reverendo Padre frey Pedro Caldas 

a dar e pagar a elle Manoel João de Mattos a comtia de sento e vinte e hun mil 

reis en dinheyro de contado, por conta dos quais logo ali perante min tabaliam 

E dittas testemunhas elle Reverendo Padre frey Pedro Caldas deu e entregou a 

elle Manoel João de Mattos a comtia de trinta e hun mil reis en dinheyro 

decontado moedas de prata corentes neste Reyno que elle contou e recebeu e 

disse estavão sertos sen falta alguma pelo que se da por entregue delles a sua 

vontade dos quais lhe da quitacão deste dia pera todo sempre, e os noventa mil 

reis restantes lhe dara elle Reverendo Padre frey Pedro Caldas en tres 

pagamentos iguais de trinta mil reis cada hun de que fara o primeyro no fim do 

mes de Dezembro deste prezente anno de mil e settesentos e tres, e o segundo 

no fim do mes de Fevereyro do anno que Embora vira de mil e settesentos e 

quatro e a terseyra lhe dara tanto que a ditta /fl. 2/ obra estiver acabada e 

asentada en seu lugar e dos dittos pagamentos ira elle Manoel João de Mattos 

dando escrittos de recibo os quais e todos os mais que entre si pacarem sobre o 

conteudo nesta escretura serão como parte della e desta maneyra diserão elles 

partes que estão contratados sobre todo o declarado nesta escretura a qual 

prometten e se obrigão cada hun pello que lhe toqua de ter cumprir e guardar e 

que a farão sempre boa e não irão contra ella por modo algun e posto que o 

facão de todo o que en contrario della ouver na rasão nen sera valido e pera elle 

Manoel João de Mattos tudo asim comprir disse que obrigaua e de efeytto 

obrigou todos seus bens moveis e de rais avidos e por aver e o melhor parado 

delles e outorgou que respondera pello aqui conteudo nesta cidade perante os 

coregedores da corte coregedores Juizes do civel della para a qual renuncia 

Juizes de seu foro e todos os mais seus previlegios prezentes e futuros e sendo 

que por qualquer cazo que seja elle Reverendo Padre frey Pedro Caldas falte 

con qualquer dos dittos pagamentos nos dias e tempos a que fiquo obrigado 

por esta escretura não podera obrigar a elle Manoel João de Mattos a que fique 

posto e asentado en seu lugar o ditto Retabollo no ditto dia de quinta feyra de 

Endoensas e em testemunho de verdade asim o outorgarão e pedirão se fizesse 

este contrato nesta notta e que della se dem os trelados necessarios que 

aceitarão e eu tabaliam o aseitto em nome de quem toquar auzente como pessoa 

publica istepullante e aseitante testemunhas que forão prezentes Bento Pereira 

mestre sapateyro morador na Rua do Sol e Simão Rodriguez morador na Rua 

Direita da Esperansa e todos conhesemos a elles partes serem os proprios aqui 

conteudos que na notta asinarão con as testemunhas Pedro de Andrade Masiel 

tabaliam o escrevi 
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Frey Pedro Caldas                                  Manoel João de Mattos 

Bento Pereira 

Simão Rodriguez‖ 
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DOCUMENTO n.º 85  

 

Registo de vários pagamentos da Casa das Obras e Paços Reais a Francisco 

Lopes Ramalho, mestre entalhador, por diversas obras, e a José Rodrigues 

Ramalho por deslocação à cidade de Évora. Registam-se igualmente 

pagamentos pelo luto feito aquando da morte da Rainha D. Catarina de 

Bragança. De 19 de Dezembro de 1703 a 25 de Abril de 1704 

 

―Almoxarife dos Paços da Ribeira desta cidade Francisco Simoens Monteiro 

page a Francisco Lopes Ramalho Mestre emtalhador trezentos mil setesentos e 

sincoenta reis—300.750 

que se lhe deuem da obra que do seu officio fes na Trebuna donde Magestade 

que deos guarde ouve miça como consta da certidão atras o escriuão do seu 

cargo Manoel Pereira de Miranda lhos lance em despeza Lisboa 19 de 

Dezembro de 1703  = O Conde de Soure =‖  

 

―Almoxarife dos Paços da Ribeira desta cidade Francisco Simoens Monteiro 

pague a Francisco Lopes Ramalho Mestre emtalhador, quinhentos e trinta e tres 

mil quatrosentos trinta e quatro reis----- 533.434 

que se lhe deuem dos remates da Talha e nixo que fes para a sala dos Tudescos, 

e asim mais as Tarjas e mais talhas que fes para a1  como tudo consta da 

certidão asima e o escriuão de seu cargo Manoel Pereira de Miranda lhos lançe 

em despeza Lisboa 22 de Janeiro de 1704 = O Conde de Soure =‖  

 

―Almoxarife dos Paços da Ribeira desta cidade Francisco Simoens Monteiro 

pague a Francisco Lopes Ramalho2 duzentos e trinta e hum mil setesentos e 

trinta e seis reis –8- 231.736 

que se lhe deuem da obra do seu officio [que] fes de carpinteiro na Ponte que se 

fes para a uinda do Archiduque da Austria como consta da certidão asima, e o 

escriuão do seu cargo Manoel Pereira de Miranda lhos lançe em despeza Lisboa 

14 de Feuereiro de 1704 = O Conde de Soure =‖  

 

―O Almoxarife dos Paços da Ribeira desta cidade Antonio Bento Figueira pague 

a Francisco Lopes Ramalho Mestre emtalhador nouenta e oito mil reis que se 

lhe deuem da obra que do seu officio fes para o prinsipe Nosso Senhor como 

pello seu rol junto consta preço que comigo ajustou e o escriuão do seu cargo 

Manoel Pereira de Miranda lhos lançe em despeza Lisboa 12 de Abril de 1704 = 

                                                 
1 Ms. Uma palavra ilegível 
2 Ms. ―oitocentos duzentos e trinta e hum mil setesentos e trinta e seis reis. 
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O Conde de Soure = e eu escriuão do Regimento registej esta ordem em 13 de 

Abril de 1704 

    Antonio Pedro de Vasconcellos‖ fl. 32 v.º 

 

 

―Almoxarife dos Paços da Ribeira desta cidade Francisco Simoens Monteiro 

pague a Jozeph Rodrigues Ramalho que foj a cidade de Evora a tirar as plantas 

das cazas que a dita cidade tem capazes por Magestade fazer tencão de fazer 

jornada por aquella Prouincia a anno proximo passado de setecentos e quatro 

trinta e tres mil seiscentos reis prosedidos de quarenta e dous dias que gastou 

nesta delegencia a respeito de oitocentos reis por dia quinhentos reis para seu 

sustento e trezentos reis para huma besta a qual quantia lhe manda Magestade 

pagar por rozulucam sua vocal e o escriuão do seu cargo Manoel Pereira de 

Miranda lhos lançe em despeza Lisboa 14 de Feuereiro de 1705 = O Conde de 

Soure = e eu escriuão do Regimento registej esta ordem em Lisboa 14 de 

Feuereiro de 1705 

    Antonio Pedro de Vasconcellos‖ fl. 42 v.º 

 

 

 

―Folha das pessoas que se ha de dar Luto por esta repartissão das obras dos 

passos da Ribeira desta cidade na ocazião prezente do falecimento da Senhora 

Raynha da Gram Bretanha que Deus tem 

 

Ao Aprendis de Architectura Jozeph Rodrigues Ramalho doze couados 

Ao mestre Emchambrador Francisco Lopes Ramalho doze couados‖. 
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DOCUMENTO n.º 86 

 

Manuel Francisco, mestre entalhador, é contratado por Manuel Monteiro para 

executar o retábulo de Sto. António da igreja matriz de Benavente. 18 de 

Janeiro de 1704 

 

―Saibão quantos este instormento de obrigacão e quitacão virem que no anno 

do nacimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil e setecentos e quatro em 

dezouto dias do mes de Janeiro na cidade de Lisboa e Rua da Rosa do Carualho 

freguesia de Nossa Senhora das Merces e cazas de morada de mim tabaliam 

parecerão prezentes partes a saber da huma Manoel Francisco mestre 

emtalhador morador nesta cidade as Fangas da Farinha; E da outra Manoel 

Monteiro mestre sapateiro morador na villa de Benauente e hora estante nesta 

cidade Logo por elles partes foi dito a mim tabaliam perante as testemunhas ao 

diante nomeadas que estão contratados em elle Manoel Francisco fazer hum 

retabolo para a cappela de Santo Antonio da igreja matris da villa de Benauente 

na forma do rescunho e trasa asinado por elles partes e se obriga elle Manoel 

Francisco a comesar logo a dita obra e não leuantar mão della athe de todo ser 

acabada e sendo as madeiras de toda a dita obra boa e de bordão e toda a obra 

feita com toda a perfeicão que a mesma obra pedir e Arte e comforme o risco 

referido e asinado per elles partes e a contento delle Manoel Monteiro e na 

forma seguinte a saber que toda a dita obra sera na forma do risco e de bordão e 

asentada em seu lugar per conta e risco e despeza delle Manoel Francisco athe o 

ultimo de Majo proximo que uem neste prezente anno de mil e setecentos e 

quatro e per preso toda a dita obra referida de cento e quarenta mil reis em 

dinheiro de contado pagos em tres pagamentos a saber o primeiro de sincoenta 

mil reis ao asinar desta escretura e o segundo de quarenta mil reis no mejo da 

obra e o terseiro de sincoenta mil reis em o ultimo de Majo proximo que uem 

dia em que ha de estar asentada e posta em seu lugar toda a dita obra e capas 

de se uzar e seruir della e o primeiro pagamento de sincoenta mil reis logo ahj 

perante mim tabaliam e testemunhas elle Manoel Monteiro deu e emtregou a 

elle Manoel Francisco em dinheiro de contado por moedas de ouro e prata 

correntes neste Reino que elle Manoel Francisco contou e recebeo e comfesou 

achar serta a dita quantia sem erro nem falta alguma que nelles ouuese de cuja 

emtrega eu tabaliam dou fee e per asim ser e delles estar emtregue disse que per 

este mesmo jnstromento da plenissima e geral quitação de oie para sempre a 

elle Manoel Monteiro e a seus bens e fazenda e Herdeiros e o segundo 

pagamento de quarenta mil reis se obriga elle Manoel Monteiro a fazer a elle 

Manoel Francisco e no mejo de toda a dita obra e o terseiro de sincoenta mil reis 

em o dito ultimo de Majo deste prezente anno dia em que se obriga elle Manoel 
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Francisco ter asentada toda a dita obra e não o fazendo asim pagara em pena de 

não comprir este contrato vinte mil reis e a podera mandar acabar elle Manoel 

Monteiro pellos oficiais que lhe parecer e forem mais peritos per aperfeiçoar a 

dita obra e asenta lla tudo a custa e despeza delle Manoel Francisco e pellos 

presos que lhe parecer sem que elle Manoel Francisco ponha a isso duuida nem 

embargos e toda a perda e danno que nisso fizer e receber elle Manoel Monteiro 

sera por conta e risco e despeza delle Manoel Francisco e se abatera na dita 

quantia dos ditos cento e quarenta mil reis e outrosim se obriga elle Manoel 

Francisco a emmendar toda a imperfeição que ouuer na dita obra não sendo na 

forma do risco e sendo notada por todos e não o fazendo asim  a podera elle 

Manoel Monteiro mandar emmendar na forma referida a sua custa e não o 

comprindo asim elle Manoel Francisco como nesta escretura se declara ou não 

dando toda a dita obra asentada com toda a perfeição no ultimo de Majo que 

embora uem como fica obrigado não sera ouuido nem admetido em juizo nem 

fora delle com aução alguma em nenhuma jnstancia nem no cazo de appelacam 

aggrauo execucam nem menos em auto apartado athe primeiro e com efeito 

depozitar em mão e poder delle Manoel Monteiro ou na de seu procurador os 

ditos sincoenta mil reis que per esta escretura tem recebido e tudo o mais que 

constaqr por seu recibo que tera tanta forsa e uigor como parte desta escretura 

tudo em dinheiro de contado e junto em hum so pagamento que podera receber 

e lhe sera emtregue como couza sua propria sem para isso ser necessario dar 

fiança nem fazer outra alguma obrigacão per quanto da gora para o tal tempo o 

habona e ha por abonado para tudo poder receber e emquanto asim com efeito 

não fizer o dito depozito lhe sera denegado toda audiencia aução e remedio de 

direito e nem para se escuzar de o fazer promete de não auer prouizão Real e 

sendo lhe concedida por qualquer respeito que seia desde logo a renuncia para 

della senão poder ualer nem ajudar posto que deste jnstromento e clauzullas 

delle na tal prouizão se faça expreça e declarada menção e esta clauzulla 

depozitaria escreui eu tabaliam nesta escretura de pedimento e comsentimento 

delles partes que nella querem se cumpra e guarde na forma da lej sobre os 

depozitos pasada de que os aduerti e me refiro a ella; e a mesma clauzulla se 

submete E subgeita elle Manoel Monteiro no cazo de toda a dita obra asentada 

como nesta escretura se declara para não ser ouuido sem depozitar na mão 

delle Manoel Francisco ou na de seu procurador e Herdeiros tudo o que lhe 

deuer para emteiro comprimento dos ditos cento e quarenta mil reis que se 

obriga a lhe fazer bons por seus proprios bens e elle Manoel Francisco toda a 

dita obra com toda a perfeição sem nota alguma de inprefeição e comforme o 

risco E sendo necessario de elle Manoel Francisco de ser citado pello que tem 

recebido e receber e elle Manoel Monteiro pello que deuer dos pagamentos 

referidos asentada toda a dita obra hão por bem que não estando nesta cidade 
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que em seus nomes o possa ser o destribuidor dos tabaliaens de notas della que 

oie he e ao diante for ao qual fazem e constetuem seu procurador e lhe dão 

poder quanto em direito requere para estar em juizo e fora delle comfesar a 

diuida fazer e asinar termo de comfisão ouuir sentenca ser requerido por ella 

nomear bens a penhora e para uenda rematação e remicão delles e mais 

deligencias que comuenhão e com elles partes se deuam fazer querem se faça 

no dito destribuidor seu procurador sem o poder reuogar nem esta caluzulla e a 

sentenca contra elles auida pella dita citação se dara a execucam em sua pessoas 

e bens a que não uirão com os taes embargos e pasara em couza julgada como 

defenitiva dada na mor alsada por juis compitente de que não auerão 

appelacam nem aggrauo por elles pedida e consentida; E que darão e pagarão e 

cada hum pagara auendo demanda de custas pessoais a pessoa que nella andar 

per parte do que se requerer o comprimento desta escretura a duzentos reis por 

dia a que os auera e uencera  do dia da primeira citação em diante athe final 

sentenca e sua execucam pagamento de todo o principal e penna comuencional 

e custas sem alegarem que he mais selario de custas pessoais de que a 

ordenação consede e para elles partes cada hum insolidum o asim comprirem e 

pagarem emteiramente com mais toda a perda e danno custas e despezas que se 

pella tal rezão fizerem e receberem diserão e cada hum insolidum disse que 

obrigaua sua pessoa e todos seus bens moueis e de rais auidos e per auer e o 

milhor parado delles E estando outrosim prezente Jgnacio Francisco mestre 

carpinteiro de seges morador nesta cidade a Rua dereita que uaj do Loreto para 

as conuertidas freguesia de Nossa Senhora do Alecrim por elle foi dito perante 

mim tabaliam e testemunhas que elle de sua boa e liure uontade sem 

constragimento nem persuasão de pessoa alguma se oferece e fica per fiador e 

principal pagador delle Manoel Francisco a que elle dara acabada toda a dita 

obra do dito retabolo e com toda a perfeisão asentada em seu lugar athe o dito 

ultimo de Majo proximo que uem e que não o fazendo asim elle como tal seu 

fiador e principal pagador se obriga a pagar todo o dinheiro que elle tiuer 

recebido e a dita penna comuencional e toda a perda e danno que elle Manoel 

Monteiro receber e isto de sua caza bens e fazenda como diuida e obrigacão sua 

propria que desde logo toma e remoue sobre sj e de que se constetue deuedor e 

obrigado e se submete e subgeita a todas as clauzullas condiçoens /fl. 43 v.º/1 

desta escretura para com elle auerem lugar asim como o podem ser contra elle 

Manoel Francisco e as leis dos fiadores principaes pagadores e fieis depozitarios 

de juizo e para asim o comprir e pagar emteiramente disse que obriga sua 

pessoa e todos seus bens moueis e de rais auidos e per auer e o milhor parado 

delles  e sendo pello contrario que responderão pello aqui conteudo nesta 

cidade perante os corregedores da corte corregedores e juizes do ciuil della e 
                                                 
1 Ms. manchado. 
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onde e perante quem mais comprir e este jnstromento for aprezentado para o 

que dicerão renuncião juis de seu foros e domecilios priuilegios prezentes e 

futuros ferias gerais e especiais e todo mais remedio de direito que por sj e em 

seu fauor alegar posão que de nada uzarão antes tudo comprirão pello modo 

sobredito e em testemunho de uerdade asim o outorgarão e pedirão se fizece 

este jnstromento nesta nota e que della se dem os treslados necessarios que 

aseitarão e eu tabaliam todo aseito em nome de quem tocar auzente como 

pessoa publica estipulante e aseitante sendo testemunhas prezentes sendo 

testemunhas prezentes Domingos Lopes  mestre carpinteiro morador na dita 

villa de Benauente e Manoel Jorge mestre pedreiro morador na Trauessa da Rua 

da Crus de Nossa Senhora de Jesus freguesia de Santa Catarina que dicerão 

serem elles partes os proprios que na nota asinarão e testemunhas João de 

Azevedo dos reis tabaliam o escreui 

 

Manoel Francisco   Manoel Monteiro 

 

        Ignacio Francisco 

 

   De Domingos Lopes † per testemunha  

 Manoel Jorge‖    
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DOCUMENTO n.º 87 

 

António da Costa, mestre entalhador, é contratado pela irmandade de Santa 

Luzia do colégio de Santo Antão-o-Novo, para lhes fazer o retábulo da sua 

capela. 20 de Abril de 1704 

 

―Saibão quantos este instromento de obrigaçam virem que no anno do 

Nasimento de noso Senhor Jesus Christo de mil setecentos e quatro em vinte 

dias do mes de Abril na cidade de Lisboa dentro no Colégio de Santo Antão dos 

Padres da Companhia de Jesus e ahj em huma casa que está deputado para o 

governo e couzas tocantes a irmandade de Santa Luzia cita na dita Igreia 

estauão prezentes partes da huma o muito Reverendo Padre Luis Gonzaga da 

mesma Companhia e protector da dita irmandade Felix Carlos de Souza 

secretario João Luis e Manoel Jorge procuradores e os mais irmãos da mesa que 

este prezente anno seruem juntos todos nella segundo seu saudavel uzo e da 

outra Antonio da Costa mestre do officio de entalhador morador ao Bairro Alto 

na Rua da Barrocha. Por elles partes foi dito perante my tabaliam e testemunhas 

ao diante nomeadas que estão ajustados sobre a faicão (sic) da obra do retabolo 

da capella da dita Santa para elle mestre auer de fazer em preço toda de 

duzentos e trinta e sinco mil reis tudo debaxo das clauzullas e condicões 

seguintes a saber que elle mestre sera obrigado a fazer a dita obra de madeira 

toda de bordo muito excelente e da milhor que possa auer asim per sy como por 

officiaes de boa conta laurando o retabolo de bons releuos e com tudo o que for 

necessario de sorte que fique muito perfeita e com toda a segurança e prefeição 

que a arte der lugar muito a satisfação da dita irmandade a qual a mandará ver 

todas as vezes que lhe pareçer por pessoas que entendão da dita obra para se 

ver se vaj feita na forma referida e tendo qualquer imprefeicão ou erro tudo elle 

mestre emmendara outra ves a sua custa sem que a meza lhe de mais couza 

alguma do que o preço em que se tem ajustado /fl. 28/ e tambem a dará 

asentada e acabada de todo ate o mes de Outubro que vem neste prezente anno, 

e sendo que as obrigaçõens e condicoens referidas em parte ou em todo, a dita 

irmandade se quizer poderá lansar maos da dita obra mandando a fazer por 

outrem ou emmenda la no cazo que tenha erro e todo o custo que se fizer ou 

prejuizo que ouuer se auerá delle mestre de seos bens sem falta alguma e alem 

diso pagará de pena para os gastos da dita irmandade cem mil reis por huma so 

ves e nesta conformidade se obriga a fazer a dita obra pondo para ella todo o 

gasto que for necessario ate que fique asentada e acabada com toda a prefeição 

como fica dito1 sem que a irmandade lhe de mais couza alguma que os ditos 

duzentos e trinta e sinco mil reis por conta dos quaes logo ahj perante mj 

                                                 
1 Ms. entrelinhado: ―e na forma do rescunho que se fes que esta asinado por elles‖. 
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tabaliam e ditas testemunhas lhe derão e entregarão cem mil reis em dinheiro 

de contado corrente neste Reino que eu tabaliam dou fee e elle mestre contou e 

recebeo e dise estauão sertos sem falta alguma dos quaes lhe da quitacam para 

lhos não poder repetir e os sento e trinta2 mil reis restantes se obrigão elles 

irmãos a pagar a saber a metade delles pello ultimo de Julho e a outra ametade 

tanto que estiuer asentada a dita obra; tudo sem falta alguma em cazo que lhe 

faltem ao pagamento dando elle comprimento a sua obrigacam poderá parar 

com a dita obra e auer da dita irmandade tudo o que lhe estiuer a deuer debaxo 

das clauzullas desta escriptura na forma da qual se dão elles partes por 

ajustados e cada hum pella sua parte promete comprir e guardar e não reuogar 

por modo algum que seia e no cazo que algum delles o faça com algum genoro 

de embargos não poderá ser ouuido em juizo ou fora delle sem primeiro e com 

efeito depozitar o que lhe for obrigado tudo o que constar deuer no que 

respeitar a sua obrigaçam em dinheiro de contado em poder de quem for 

acredor ou no de quem a sua aucão tiuer para o que o há por abonado e para se 

escuzar de fazer o tal depozito senão vallerá de prouizão Real porquanto desde 

logo a renuncia e esta caluzulla escreuj eu tabaliam de pedimento e 

consentimento delles partes que querem se cumpra e guarde na forma da lej de 

que os aduertj e a ella me refiro E para nesta conformidade asim o comprirem e 

guardarem com mais a perda e damno que resultar custas e despesas que se 

fizerem diserão que obrigauão e com efeito obrigarão os dittos irmãos os bens e 

rendas da dita irmandade e elle Antonio da Costa sua pessoa e todos seos bens 

prezentes e futuros e o milhor parado delles. E estando outrosj prezente João da 

Costa morador a Rua da Fee por elle foi dito perante mj tabaliam e ditas 

testemunhas que de sua liure vontade fica por fiador e principal pagador do 

dito mestre Antonio da Costa a fim de que faça a dita obra na forma que se 

declara nesta escriptura e se conthem no dito rescunho para que não se posa 

seguir perda ou damno algum a dita irmandade porque tudo lhe comporá 

como diuida sua propria que toma e remoue sobre sj como fiador e principal 

pagador e fiel depozitario de juizo a cujas leis se sobmete e sugeita e clauzullas 

desta escriptura que tem ouuido e entendido para que com elle3 lugar seu real 

effeito do mesmo modo que a hão de ter com o dito obrigado na sentenca que 

se alcançar contra qualquer delles se poderá executar4 em cada hum insolidum 

e mudar a dita execucam todas /fl. 28 v.º/ as vezes que lhe pareçer ate com 

efeito ser paga a dita irmandade de tudo o que lhe deuer. E para asim o comprir 

obriga sua pesoa e bens e o milhor parado delles E outorgarão que pello aqui 

conteudo responderão nesta dita cidade e onde perante as justicas a que este 

                                                 
2 Ms. entrelinhado: ―e sinco‖. 
3 Ms. rasgado. 
4 Ms. rasgado. 
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instromento por prezentado para o que renunciarão juis de seu foro domicilio e 

mais preuilegios que seião a seu fauor. E em testemunho de uerdade asim o 

outorgarão pedirão e aseitarão e eu tabaliam por quem tocar auzente 

testemunhas que foram prezentes Domingos Ferreira andador da dita 

irmandade e João Dias sapateiro morador a Rua Larga das Olarias que diserão 

ser elles partes os proprios que na nota asinarão e testemunhas Jozeph Caetano 

do Valle tabaliam o escreuj= entrelinhej e na forma dos rescunhos que se fes que 

esta asinado por elles. E dicerão que foi mais testemunha Simão da Silua 

pedreiro morador a Rua de Martim Vas que tambem conhece a elle mestre 

entalhador; testemunhas dito o escreuj= entrelinhej e sinco, em duas partes. 

Concertej= e trinta 

 

Padre Luis Gonzaga     Felix Carlos Sousa 

Antonio da Costa  João da Costa  Simão da Silua 

Antonio Carvalho de Tavora  Joseph Rodrigues Joam Dias 

Manoel Jorge  João Luis 

De Asenço Migueys   De Domingos Ferreira‖ 

 +       + 
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DOCUMENTO n.º 88 

 

Contrato notarial destinado a ajustar a obra de talha do retábulo de Sto. 

António, celebrado entre o mestre entalhador Manoel João de Matos e a 

irmandade do mesmo santo, sita no convento dos Paulistas, de Lisboa. 15 de 

Junho de 1704 

 

―Saybão quantos Este Estromento de obrigasão Virem que No anno do 

nasimento de nosso Senhor Jesus Cristo de mil E settesentos e quatro Em 

quinze dias do mês de Junho na cidade de Lisboa dentro no comuento do 

Sacramento da horden de São Paullo Primeyro Eremittta na sella do Reuerendo 

Padre frey Thome da Comsejssão estando elle ahi prezente de huma parte e da 

outra Manoel João de Mattos Emtalhador de madejras morador nesta mesma 

cidade na Rua da Biqua de Duarte Bello freguesia de Santa Catherina de Monte 

Sinaj Por elle padre frej Thome da Conseissão foj ditto a min Tabalian perante 

as testemunhas ao diante nomeadas que he Tizojrejro da comfraria do gloriozo 

Padre Santo Antonio sitta na Igreia do ditto comuento, e por dezejarem fazer o 

retabollo da sua capella que esta no cruzejro da mesma Igreia da parte da 

Epistola con sua trebuna em que ha de estar a imagem do ditto Santo con toda a 

perfeissão se contratou com elle Manoel João de Mattos pera lhe fazer toda a 

obra do ditto retabollo e sobre isso outorgão esta escretura na forma E maneyra 

seguinte A saber que Elle Manoel João de Mattos se obriga como de efejtto 

obrigou a fazer o Retabollo pera a ditta capella todo de madejra de bordo con 

toda a perfejssão E na mesma forma E modo trassa E rescunho modello e feyttio 

do que se vaj fazendo1 na capella do Santo Christo que esta no mesmo cruzejro 

da parte do Euangelho a qual obra ha de ser da ditta madejra de bordo liza e as 

culunas Retrosidas tanben lizas E os capitteis corientes ande ser emtalhados 

como tanbem os mais menbros que a ditta obra leuar tudo na forma do 

Rascunho do outro Retabollo de pedra da ditta capella do Santo Christo, E toda 

a trebuna E penha en que ha de hitar (sic) a Imagem do mesmo gloriozo Padre 

Santo Antonio ha de ser tanben Emtalhada pera se dourar e todo fara en sua 

porposão con toda a perfeissão e elle Manoel João de Mattos pora a sua /fl.70vº 

/ custa toda a madejra, meteriais, pregatria, feragem e ofesiais nesesarios2 de 

tudo dará a ditta obra acabada asentada E posta en seu lugar com toda a 

perfeyssão a comtento e satisfassão delle Padre frey Thome da Consesão ou dos 

ofessiais que elle eleger E nomear para este effeyto E toda a ditta obra3 Referida 

ha de dar acabada asentada e posta en seu Lugar athe dia de Natal próximo que 

                                                 
1 Ms: entrelinhado: ―de pedra‖. 
2 Ms: tinta desaparecida. 
3 Ms: entrelinado: ―na forma‖. 
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Enbora uira fim deste prezente anno de mil E settesentos E despois de asentada 

sera uista E achandosse que não esta na mesma forma do ditto retabollo de 

Pedra da capella do Santo Cristo se desmanchara o que pareser E se fará de 

nouo a custa E despeza delle Manoel João de Mattos E do mesmo modo não 

dando a ditta obra acabada athe o ditto dia de Natal a poderá elle Padre frey 

Thome da Conseyssão mandar acabar por quen lhe pareser por conta delle 

Manoel João de Mattos metendo os ofessiais que lhe pareser para com mais 

breuidade se acabar E por toda a ditta obra e feyttio do ditto Retabollo e custo 

delle na forma Referida se obriga elle Padre frey Thome da Conseyssão En seu 

Nome e no dos confrades da comfraria do ditto Santo a dar e pagar a elle 

Manoel João de Mattos a contia de setenta mil reis en dinheyro de contado per 

conta dos quais logo ahi perante min tabaliam e dittas testemunhas elle Padre 

frey Thome da Consejssão deu e entregou a elle Manoel João de Mattos a contia 

de trinta mil reis en dinhejro de contado moedas de prata corentes neste Reyno 

que elle contou e Resebeu e disse estauão sertos sem falta alguma pello que se 

da por entregue delles  a sua uontade dos quais lhe da quitasão deste dia pera 

todo senpre E os corenta mil reis Restantes lhe dara elle Padre frej Thome da 

Consejssão Em dous pagamentos Iguais de uinte mil reis cada hun de que fara o 

primejro no fim do mês de Agosto proximo que Enbora uira deste prezente 

anno e o segundo lhe dará4 que a ditta obra estiuer acabada E asentada en seu 

lugar E dos dittos pagamentos Ira elle Manoel João de Mattos dando escrittos 

de Resibos os quais E todos os mais que entre si pasarem sobre o conteudo 

neste escretura Valerão como parte della, E que toda a obra assim de Pedrejro 

como de carpintejro que for nesesaria pera se poder asentar o ditto Retabollo 

como da seruentia que se fizer pera a trebuna della será a custa e despeza delle 

Padre Frej Thome da Consejssão e da ditta confraria que a mandarão fazer na 

forma que lhe pareser ser porquanto somente elle Manoel João de Mattos ha de 

fazer  a que toquar ao ditto Retabollo e asento delle E desta manejra diserão 

elles partes que estão contratados sobre todo o declarado nesta Escretura a qual 

prometen e se obrigão cada hun pello que lhe toqua de ter conprir E guardar e 

que a farão senpre boa E não hirão contra ella por modo algun e posto que o 

fassão de todo o que en contrario della ouuer não Uzarão nen será ualido E pera 

elle Manoel João de Mattos asin /fl. 71/ o conprir disse que obriguaua e de 

effejto obrigou todos seus bens moueis e de Rais auidos e por auer e o milhor 

parado delles E outorgou que Respondera pello aqui conteudo nesta cidade 

perante os coregedores da corte coregedores do ciuel della onde e perante quen 

este Instromento for prezentado e se pedir seu conprimentopera o que 

renunssia juízes de seu foro e todos os mais seus preuilegios prezentes e futuros 

E sendo que per qualquer cazo que seja elle Padre frej Thome da Consejssão e 
                                                 
4 Ms. entrelinado: ―tanto‖. 
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mais confrades da ditta confraria falten com o pagamento dos uinte mil reis no 

fim do ditto mês de Agosto deste ditto anno não poderão obrigar a elle Manoel 

João de Mattos a que fique posto e asentado En seu lugar o ditto Retabollo no 

ditto dia de Natal E em testemunho de uerdade asin o outorgarão e pedirão se 

fizesse Este Estromento nesta notta e que della se den os treslados nesesarios 

que aseitarão e Eu tabaliam o asejtto Em nome de quem toquar auzente como 

pessoa publica Estepullante E asejtante testemunhas que forão prezentes 

Domingos Luis ofesial de Pedrejro morador na Rua do Valle e Bento Perejra 

ofesial de sapatejro morador na Rua do Sol freguezia de Santa Catarina E todos 

conhesemos a Elles partes seren os proprios aqui conteúdos que na notta 

asinarão com as testemunhas Pedro de Andrade Masiel tabaliam o Escreui 

Entrelinheij= de Pedra= na forma= tanto= 

 

Manoel João de Mattos   Frei Thome da Conceipção 

Domingos Luis    Bento Pereira‖ 
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DOCUMENTO n.º 89 

 

Contrato destinado ao douramento da capela das Almas da igreja de S. Pedro 

de Alfama, ajustado entre a irmandade das Almas e os mestres douradores 

Amaro Pinheiro e José de Campos. 29 de Junho de 1704 

 

―Saibão quantos este Instromento de comtracto E obrigasão Virem que no anno 

do nasimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil setecemtos E quatro em 

vinte e noue dias do mes de Junho na cidade de Lisboa dentro da Parochial 

jgreja de São Pedro na caza do despacho da jrmandade das Almas da dita 

Parochia estando ahj prezentes partes da huma Domingos Simão Barruncho 

que o prezente anno serue de juis da dita jrmandade das Almas e Jozeph 

Ferreira escriuão e Martinho Gomes de Souza thezoureiro e Luis de Barros 

procurador; e da outra o estauão Amaro Pinheiro e Joseph de Campos mestres 

douradores moradores nesta cidade a São Miguel e a Sancta Marinha Por elles 

partes foi dito a mj tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que 

estam comtratados em elles Amaro Pinheiro e Joseph de Campos Dourarem a 

cappella da dita jrmandade das Almas em preco de quatrocemtos e setemta mil 

reis cuia obra farão na forma seguimte; a saber que elles mestres se obrigão a 

dourarem a dita cappela dentro em tempo de quatro mezes primeiros seguintes 

que se comesarão a contar da data desta em diamte fazendo a dita obra com 

toda a prefeição necesaria pondo lhe o milhor ouro e o milhor aparelho e 

outrosim serão obrigados a pintar as portas da dita cappella e padrestais das 

cu[lunas] della e juntamente serão obrigados a pimtar a caza de despacho da 

dita jrmandade de colorido portas e temanos (sic) della na forma que milhor lhe 

parecer comstando tudo no dito preco de quatrocemtos e setemta mil reis; e 

somente elle juis e maes officiais lhe darão algumas madeiras para os andaimes 

e lhe hirão comcorrendo com algum dinheiro para os gastos do dito 

douramento e pintura de que elles mestres lhe pasarão quitaçoens para no fim 

da dita obra ajustarem suas contas as quaes valerão como parte desta escritura e 

finda a dita obra elle juis e maes officiais a poderão mandar ver pellos officiais 

que lhe pareser e sendo cazo que lhe achem algum defeito a poderão mandar 

perfeiçoar a custa delles mestres os quaes serão obrigados a satisfazerem todo o 

custo que se fizer na Emmenda da dita obra cazo que o aja mas não hauendo 

defeito nella elle juis e maes officiais lhe farão emtrega acabada (sic) quanthia 

do restante que lhe tiuerem a deuer dos ditos quatrocemtos e setemta mil reis 

sem duuida alguma E nesta forma estão elles partes comtratados sobre o 

declarado nesta escritura cada hum pella sua parte promete de ter comprir E 

guardar e que não hirão comtra ella em parte nem em todo Em juizo nem fora 

delle nem a reuogarão nem reclamarão por nenhuma via que seia e sendo pello 
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contrario e uindo contra seu comprimento com algumas duuidas demandas /fl. 

24 v.º/ ou embargos de qualquer calidade aucam ou pretenção lhe não seram 

resebidos nem poderão ser ouuidos nem admetidos em juizo nem fora delle 

com aucam alguma em nenhuma jnstancia nem em auto apartado sem primeiro 

e com efeito depozitarem em mão e poder dos que por ella estiuerem tudo o 

que tiuerem resebido ou estiuerem a deuer em dinheiro de contado Em hum so 

pagamento que reseberão como couza sua propria e da dita jrmandade sem 

fiança pera o que se abonão huns aos outros e comtra o dito depozito não 

hauerão prouizão Real E auendo a desde logo a renunsião para della se não 

valerem nem ajudarem Esta clauzulla de depozito escreuj de pedimento e 

comsentimento delles partes e nella querem se cumpra guarde E aia lugar na 

forma da Lej sobre os depozitos pasada de que os aduerti e me refiro a ella E 

que hauendo elles partes de serem sitados ou requeridos pello comprimento 

desta escritura são comtentes que em seus nomes o seia o destribuidor dos 

tabalians de notas desta cidade a quem fazem seu procurador e dão poder para 

comfesar diuida asignar termo de comfisão e o maes que se requeira he comtra 

elles se hauer semtenca que se executara na forma della em seus bens e 

fazendas a que não virão com os taes embargos e de custas pesoaes darão E 

pagarão a duzentos reis por dia a pesoa que andar na tal demanda porquanto 

dosobidiemtes (sic) que a tal pesoa hauera e vensera da da primeira sittasam em 

diamte the final semtenca E sua Execucam e pagamento do principal e custas 

sem alegarem ser maes do que a ordenacam concede a que tudo elles partes 

obrigam a saber elles mestres suas pesoas e todos seus bens moueis e de rais 

hauidos e por hauer e o milhor parado delles e elle juis e maes officiais os bens e 

rendas da dita sua jrmandade E outorgarão de responder por todo o aqui 

contheudo nesta cidade perante os corregedores da corte corregedores e juizes 

do ciuel della e onde e perante quem maes comprir Este instromento for 

prezentado para o que renunsião juizes de seu foro e demecilio preuelegios 

prezentes e futuros Liberdades direitos ordenacoens defencoens fereas geraes 

speciais e o maes que em seu fauor alegar posam E em testemunho de verdade 

asim o outorgarão pedirão e aseitarão e eu tabaliam o aseito em nome de quem 

tocar auzente,  

 

 

Domingos Simoinz Barruncho   Luis de Basto Leal       Amaro Pinheiro 

 

Jozeph Carreira da Silua    Jozeph de Campos       Eusebio Duarte 

 

Martinho Gomes de Souza‖ 
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DOCUMENTO n.º 90 

 

Manuel Antunes, mestre pedreiro, e Matias Rodrigues de Carvalho, 

entalhador, contratam-se com a irmandade do Santíssimo Sacramento da 

igreja de Santa Justa, de Lisboa, a fim de lhes fazerem as obras respeitantes 

aos seus oficios na capela-mor dessa igreja. 17 de Outubro de 1704 

 

―Saibão quantos este instormento de obrigacam virem que no anno do 

nasimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil setecentos e quatro em 

dezasete dias do mes de Outubro na cidade de Lisboa dentro na Igreia de Santa 

Justa e caza do despacho da irmandade do Santissimo Sacramento onde se 

costumão selebrar semelhantes actos e ahj estauão prezentes partes da huma o 

doutor João Pereira do Valle dezembargador da casa da suplicação e deputado 

da junta de1 escriuão este prezente anno da dita meza e Antonio Gomes 

thezoureiro e Antonio Dias procurador e mais irmãos da dita meza todos juntos 

nelle para outorga deste contrato. E da outra Manoel Antunes mestre pedreiro 

morador ao Campo de Santa Anna e Mathias Roiz de Carualho mestre 

entalhador morador junto a igreia de São Caetano. Por elles partes foi dito 

perante my tabaliam e testemunhas ao diante nomeadas que estão ajustados 

sobre a obra da trebuna que a dita meza determina fazer na capella mor da dita 

igreia e para clareza e seguranca de huma e outra parte outorgão esta escriptura 

debaxo das clauzullas e condicões seguintes que elle mestre Manoel Antunes 

sera obrigado e com efeito se obriga a fazer toda a obra Rustica e pulida que 

tocar ao dito seu oficio de pedreiro asim de cantaria como de alvenaria e 

tambem dos embutidos que ouuer tudo na forma de hum rescunho que 

prezentou o dito mestre Mathias Roiz de Carualho asinado por todos que fica 

em poder delles mestres para se auerem de gouernar por elle a qual obra sera 

feita com toda a seguransa bondade e prefeição que a arte der lugar exato 

rescunho de sorte que fique mais comforme ao serviço de Deus e veneração do 

Santissimo e finda e acabada toda a dita obra se fara medicão e avaliacão na 

forma do estillo por hornatos eleito por elles partes ou pelos juises do officio 

qual milhor parecer a dita meza e discordando huns dos outros se chamarão 

terseiros para desempate e o que elles determinarem se obseruará e ficara firme 

a dita aualiação e por ella será a dita meza obrigada a pagar o que se esta a 

deuer com declaração porem que se a dita obra não for feita na forma do 

Rescunho ou tiuer algum defeito ou falta para o intento correrá por conta delle 

mestre todo o prejuizo que ouuer e a sua custa a tornará a emmendar ate que 

fique na forma do dito Rescunho e logo se pora a dita obra sem leuantar mam 

della ate que fique de todo acabada e por conta do preço della ate que fique de 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
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todo acabada e por conta do preço della ahj perante mj tabaliam e ditas 

testemunhas o thezoureiro da dita irmandade lhe deu e entregou a quanthia de 

cem mil reis em dinheiro de contado corrente neste reino que eu tabaliam dou 

fee elle contou e Recebeo e dise estauão sertos sem falta alguma os quaes se 

abaterão ao tempo de suas contas e juntamente o mais que for cubrando 

durante a dita obra de que hira passando Recibos que uallerão como parte desta 

escriptura ainda que seião por elle somente asinados; e no que /fl. 24v.º/ 

Respeita a obra de emtalhado será obrigado elle dito Mathias Rodrigues de 

Carualho como com efeito tambem se obriga a fazer o retabolo e trono e caza da 

tribuna de madeira de bordo a milhor que ouuer tambem com toda a perfeicão 

e bondade e seguranca que a arte der lugar e for posivel na caza da dita trebuna 

com todo o vão do comprimento e largura na forma do dito rescunho e dos 

mais que tambem ficão asinados por todos e acabada que será a dita obra se 

tomarão louuados na forma que se ha de obrar com o dito Manoel Antunes e 

com as condicões que com o dito estão contenuadas porque tambem se 

observarão todas com elle dito Mathias Rodrigues de Carualho no que respeita 

a dita sua obra e por conta do preço della logo ahj perante my tabaliam e ditas 

testemunhas lhe derão e entregarão outros cem mil reis tambem em dinheiro de 

contado corrente neste Reino que eu tabaliam dou fee elle contou e Recebeo e 

dise estauão sertos sem falta alguma os quaes abatera no dito preço ao tempo 

de suas contas como tambem o mais que for recebendo por recibos de fora que 

uallerão tambem como parte desta escretura ainda que se seião somente por elle 

asinados. E nesta conformidade se dão elles partes por ajustados e cada hum 

pella sua promete comprir e guardar este contrato com esta como esta 

contenuado e não reuogar nem alterar por modo algum que seia e no caso que 

algum delles o faça não sera ouuido em juiso ou fora delle sem primeiro 

depozitar aquelle que for obrigado em poder do que for a credor tudoo que for 

alcançado e deuer ao tal tempo em dinheiro de contado e em hum so 

pagamento para o que se abonam de parte a parte e para se escusar de fazer o 

tal depozito senão vallerão de prouizão Real porquanto desde logo Renuncião e 

esta Clauzulla escreuj eu tabaliam de pedimento e consentimento dellas partes 

que querem se cumpra e guarde na forma da lej de que os aduertj e a ella me 

refiro e de custas pesoais pagara mais hauendo demanda a duzentos reis por 

dia para a pessoa que nella andar ate Real pagamento. E para asim o comprirem 

e guardarem com mais a perda e damno que Resultar custas e despesas que se 

fizerem diserão que obrigauão e com efeito obrigarão a saber elles mestres suas 

pessoas e bens e elles irmãos os da sua irmandade. E outorgarão que pello aqui 

contheudo Responderão nesta ditta cidade e onde e perante as justiças a que 

este instromento for prezentado para o que Renunciarão e cada hum Renunciou 

juis de seu foro domiçilio e mais preuilegios que serão a seo fauor E em 
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testemunho de verdade asim o outorgarão e pedirão e aseitarão E eu tabaliam 

por quem tocar ausente testemunhas que forão prezentes Pedro Martins 

andador da dita Jrmandade e Virisimo de Macedo criado /fl. 25/ delle 

dezembargador que diserão ser elles partes os proprios que nesta nota asinarão 

e testemunhas Jozeph Caetano do Valle tabaliam o escreuj declaro que não foi 

testemunha o dito Verisimo de Macedo mas o foi em seu lugar o Padre Manuel 

de Campos thezoureiro da dita Igreia 

 

João Pereira do Valle      Antonio Dias 

    Antonio Francisco 

Antonio Almeida Correa     Antonio Gomes 

              Domingos Maria Affonço 

Antonio Rodrigues       João Velho 

Mathias Rodrigues de Carualho     Manuel Antunes 

O Padre thezoureiro Manuel de Campos 

        Pedro Martins‖ 
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DOCUMENTO n.º 91 

 

Contrato notarial destinado ao douramento do arco da capela-mor da igreja 

de S. Pedro de Alfama, celebrado entre a irmandade do Santíssimo 

Sacramento e os mestres douradores Amaro Pinheiro e José de Campos. 4 de 

Janeiro de 1705 

 

―Saibão quantos este instromento de comtracto e obrigacam virem que no anno 

do nasimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil setecentos E sinco em 

quatro dias do mes de Janeiro na cidade de Lisboa dentro da Parochial Igreia de 

São Pedro na caza dos Irmãos do Santissimo Sacramento da dita Igreia estando 

ahy prezentes partes de huma Jozeph Pereira Neues que o prezente anno serue 

de juiz da dita Irmandade do Santissimo e Dionezio de Moura Gondim escriuão 

e Vicente Rodrigues thezoureiro E Antonio Gomes procurador. E da outra 

estauão Amaro Pinheiro e Jozeph de Campos mestres douradores moradores 

nesta cidade a São Miguel e a Sancta Marinha. Por elles partes foi dito a mj 

tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que estam comtratados 

em elles Amaro Pinheiro e Jozeph de Campos dourarem o arco da cappella mor 

da Igreia com seguintes e simalha com os doze payneis dos lados e as duas 

portas que dam para a trebuna, e as cardensias fingidas de Embotido como 

tambem a banqueta do dito Altar mor em preço de duzentos e uimte mil reis 

cuia obra farão na forma seguinte A saber que elles mestres se obrigão a 

dourarem o Arco da dita cappella mor e a mais obra asima declarada, e darem 

de todo acabada em a primeira somana de coresma que embora vira deste 

corrente anno fazendo a dita obra com toda a perfeição pondo lhe o milhor 

ouro, e o milhor aparado, na mesma forma da cappela das Almas da dita Igreja 

e milhor se milhor poder ser e por conta do preço da dita obra conheserão e1 

elles mestres terem ja resebido sesemta mil reis de que pasarão resibos ao 

thezoureiro da dita Irmandade que aprouão e ratificão e elle juis e mais offesiais 

se obrigam a hirem comcorrendo a elles mestres com as quantias em dinheiro 

que necesarias lhe forem para acabamento da dita obra de que hirão pasando 

resibos que como asima referido valleram como parte desta escritura e finda a 

dita obra elle juis e mais offesiais a poderão mandar ver pellos offesiais que lhe 

pareser e sendo cazo que lhe achem algum defeito a poderão mandar 

aperfeicoar a custa delles mestres os quais seram obrigados a satisfazer todo o 

custo que se fizer na Emmenda da dita obra cazo que ho aja mas não auendo 

defeito nella elle juis e majs offisiais lhe farão emtrega acabada que será do 

restante que lhe estiuerem a deuer dos ditos Duzentos e vimte mil reis sem 

duuida alguma e nesta forma estão elles partes comtratados sobre o declarado 

                                                 
1 Ms. rasgado. 
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nesta escritura que cada hum pella sua promete de ter e comprir E guardar e 

que não hirão contra ella em parte nem em todo em juizo nem fora delle nem a 

reuogarão nem reclamarão por nenhuma via que seia, e sendo pello contrario E 

vindo comtra seu comprimento com algumas duuidas demandas ou embargos 

de qualquer calidade aucão ou pertensão lhe não serão resebidos nem poderão 

ser ouuidos nem admetidos em juizo nem fora delle com aucão alguma em 

nenhuma Instancia nem em auto apartado sem primeiro e com efeito 

depozitarem em mão do que por ella2 o que tiuerem resebido ou estiuerem a 

deuer em dinheiro de contado em um so pagamento que reseberão como cousa 

sua propria e da dita sua3 para o que se abonão E uns aos outros e contra o dito 

depozito não hauerão / fl. Seguinte/ prouizão Real E auendo a desde logo a 

renuncião para della se não vallerem e esta clauzulla de depozito escreuj de 

pedimento e consentimento delles partes e nella querem se cumpra guarde4 E 

aia lugar na forma da lej sobre os depozitos pasada de que os aduerti e me 

refiro a ella e hauendo de serem sitados ou requeridos pello comprimento desta 

escritura são comtentes que em seus nomes o seia o destribuidor dos tabeliaens 

de nottas desta cidade a quem fazem seu procurador e dão poder para comfesar 

a diuida asignar termo de comfisão e o maes que se requera e comtra elles se 

hauer sentenca que se executara na forma della em seus bens e fazenda a que 

não virão com os taes embargos e de custas pesoais darão e pagarão a duzentos 

reis por dia a pesoa que andar na tal demanda e cobranca por parte e os 

rendimentos que a tal pesoa hauera e vensera da da primeira sitasão Em diante 

the final sentenca E sua quitacam e pagamento de primcipal e custas ao que 

tudo elles mestres obrigam suas pesoas e seus bens moueis e de rais hauidos e 

por hauer e o milhor parado delles e elle juis e mais offesiais os bens e rendas 

da dita Sua irmandade e outorgarão de responder por todo o aqui contheudo 

nesta cidade perante os corregedores da corte corregedores e juizes do ciuil 

della e onde e perante quem maes comprir este instromento for prezentado 

para o que renuncião juizes de seu foro e domecillio preuillegios prezentes e 

futuros liberdades Lejs direitos ordenações defensões e maes que em seu fauor 

alegar posão e em testemunho de uerdade o outorgarão pedirão e aceitarão e eu 

tabaliam o aseito em nome de quem tocar auzente e declararão elles partes que 

sem embargo que atras se diga que elles mestres que reseberam sesenta mil reis 

como comfesam a uerdade he terem resebido os ditos duzentos e uinte mil reis 

preço da dita obra atras declarada e asim maes conheserão e confecaram 

perante mj e testemunhas terem maes resebido a quantia de dezouto mil reis 

por maes alguma obra que acreseo e de sua luuas de que tudo dão quitacam a 

                                                 
2 Ms. rasgado. 
3 Ms. rasgado. 
4 Ms. repetido: ―guarde‖. 
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elle juis e maes offisiais da dita irmandade do Santissimo Sacramento e em 

nenhum tempo lhe poderão repetir maes couza alguma em rezão do sobredito 

nem aos que adiante forem e asim o outorgarão sendo testemunhas prezentes 

João Baptista meu irmão e Pedro Martins andador da dita irmandade que todos 

conhesemos a elles partes sam os poprios (sic) aqui contheudos que na nota 

asignarão com as testemunhas Jose Rodrigues Torres tabaliam o escreuj  

  

 

Amaro Pinheiro     Vicente Rodrigues 

Jozeph de Campos     Dionizio de Moura Gondim‖ 
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DOCUMENTO n.º 92 

 

A irmandade de N.ª S.ª da Assunção contrata-se com o mestre entalhador 

António Martins Calheiros para este fazer obra do retábulo-mor da sua 

ermida. 9 de Janeiro de 1705 

 

―Saibão quantos este Instromento de contrato E obrigação virem que no anno 

do nasimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil setecentos e sinco em noue 

dias do mes de Janeiro na cidade de Lisboa dentro da Irmjda da Sunção sita na 

Calcada do Congro, em a caza do despacho dos Irmaos da dita Irmandade ahy 

estauão juntos em meza os oficiaes que este prezente anno seruem na dita 

Irmandade a saber o Juis João de Antas Pereira Prouedor dos Almazeis de Sua 

Magestade Esteuão Manoel de Siqueira de Magalhães thezoureiro João de 

Souza Pereira, Procurador Jozeph de Torres, E procurador geral o Benefeciado 

Aurellio de Brito de São Miguel; E bem asim estaua maes prezente Antonio 

Martins Calheiros mestre do oficio de Emtalhador morador nesta cidade na 

Cordoaria Noua defronte do1 Logo por elles partes foi dito a mj tabaliam 

perante as testemunhas, ao diante nomeadas e asinadas que elle Juis e maes 

oficiaes da dita Irmandade se contratarão com elle Antonio Martins Calheiros 

pera auer de lhe fazer ho retaballo da capella mor da dita Irmida de madeira de 

bordo E obra de seu oficio de emtalhador, na forma da planta e modello /fl. 82/ 

que elle fes e fica em seu poder asinado por elle E pello Escriuão da dita 

Irmandade Manoel de Siqueira de Magalhães fazendo todo o custo de madeira 

e oficiaes por conta delle mestre; athe o dito retabollo estar asentado E somente 

o que tocar a obra de carpinteiro sera por conta da dita Irmandade mas tudo 

maes athe o dito retabollo estar asentado fara por conta delle mestre e pello dito 

retabollo lhe darão a quanthia de cento E outenta mil reis E pera elle mestre dar 

prencipio a dita obra lhe emtregarão logo perante mj tabaliam e ditas 

testemunhas a quanthia de catorze mil seiscentos e des [reis] por dinheiro de 

contado moedas de prata e ouro correntes neste Reino que elle contou e disse 

estar serta a dita quanthia de catorze mil e seiscentos e des2 e se deo por 

emtregue delles de que eu tabaliam dou fee, E por asim estar emtregue disse 

que por esta prezente escretura se obriga a dar prencipio logo a dita obra 

fazendo a com toda a prefeicão a uontade e satisfação delle Juis e maes ofiçiaes 

da dita meza; em tal forma que se possa espor o Senhor, na trebuna quinta feira 

de emdoensas deste prezente anno. E de todo acabado para o dia da Sunção 

deste anno de Setecentos e sinco; E não ho dando acabado no dito tempo como 

fica obrigado; pagara trinta mil reis que ficarão a dita meza E se lhe abaterão 

                                                 
1 Ms. manchado. 
2 Ms. entrelinhado: ―reis‖. 
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nos ditos cento E outenta mil reis e sem embargo da dita pena, meterão officiaes 

para acabar a dita obra por conta delle mestre; o qual sera tambem hobrigado, 

em lugar dos pedestaes fazer portas pera seruentia da trebuna; E fara dentro na 

trebuna huma coroa empreal com dois Anjos que a sostenhão que fique sobre a 

costodia e elle Juis e maes oficiaes da dita meza hirão dando o dinheiro a elle 

mestre aos coarteis, ou como lhe parecer comforme a obra que for fazendo de 

que pasara Resibo pera por elles se ajustar a conta do que Receber; e acabada a 

dita obra e asentado o dito retabollo sendo a dita meza deuedora a elle mestre 

de alguma couza se lhe pagara com pontualidade e breuidade que for possiuel, 

e querendo elle Juis e maes officiaes da dita meza depois do Retabollo acabado, 

manda llo aualliar por quem bem emtenda da dita obra e officio de emtalhador 

o poderão fazer, E quer elle mestre que sendo aualiado em menos dos ditos 

cento E outenta mil reis, tudo ho em que o aualiarem de menos, o abatera no 

dito /fl. 82 v.º/ Preco dos cento e outenta mil reis; e sendo que o aualiem em 

maes de toda a maioria em que de maes o aualiarem; não quer couza alguma 

porque desde logo tudo larga por esmolla a dita Irmandade, e lhe não pedira 

nem repetira maes couza alguma que os cento E outenta mil reis E sobcedendo 

o que Deos não premita que por algum asidente que sobceda elle mestre não 

acabe a dita obra e tenha Recebido maes dinheiro do que tiuer feito em obra o 

Restituira aos oficiaes da dita meza sem duuida alguma a que isso ponha, e 

vindo com alguma duuida ao pagamento elle ou seos herdeiros, quer que não 

possão ser ouuidos nem admetidos em Juizo nem fora delle com aução alguma 

sem primejro depozitarem em mão do procurador da dita Irmandade3 e pera se 

escuzarem de fazer depozito se não podera valler de Remedio de dereito por 

que tudo o que a seu fauor faca Renosia e de nada se quer valer nem ajudar e 

neste cazo podera elle Juis e maes oficiaes ou seos subcecores, mandar acabar o 

dito retabollo, E por conta delle mestre E emportando maes dos ditos cento E 

outenta mil reis, sera tudo o maes por conta delle mestre, que tudo pagara de 

seos bens, E fazenda; he a mesma, clauzulla depuzitaria somente elle Juis e 

maes oficiaes da dita Irmandade e seos sobcesores ficando deuendo alguma 

couza a elle mestre depoes do dito retabollo asentado em seu Lugar, E esta 

clauzulla depuzitaria escreuj eu tabaliam nesta escretura de comsentimento 

delles partes que nella querem se cumpra, na forma da lej sobre os depozetos 

pasada de que por mj tabaliam forão aduertidos e me Refiro a ella4 E mouendo 

sse demanda pagara de custas pessoaes o que a contradiser a duzentos reis por 

dia que os vencera o que por elle estiuer do dia da primeira asão athe final 

sentenca e sua execucão sem alegar que he maes sellario de custas pessoaes do 

que a ordenacão comsede. E por asim estarem ajustados sobre todo ho 

                                                 
3 Ms. entrelinhado: ―o que estiuer a deuer‖. 
4 Ms. entrelinhado: ―sobre o comprimento desta escretura‖. 
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declarado nesta escretura que se obrigão de terem e cumprirem a cujo 

comprimento com todas as custas despezas perdas e dannos deserão que 

obrigauão elle mestre sua pessoa e todos seos bens moueis e de rais auidos e 

por auer e o melhor parado delles, E elle Juis e maes oficiaes os bens e Rendas 

da dita Irmandade E pello comprimento /fl. 83/ desta escretura se obriga elle 

mestre a responder nesta cidade perante as justissas della a que for prezentado 

e se requerer seu comprimento pera o que disse Renusiaua Juis de seo foro 

demesillo terra e lugar donde viuer e morar e todos os maes preuelejos 

prezentes e futuros que por si alegar possa que de nada se podera valer nem 

ajudar antes tudo comprir como fica obrigado E em testemunho de uerdade 

asim o outorgarão e pedirão se fizece este Instromento nesta nota E que della se 

dem os treslados necesarios que aseitarão E eu tabaliam em nome de quem 

tocar auzente testemunhas que forão Diogo Rodrigues Andador da dita 

Irmandade e João Rodrigues Salgado maritimo morador na Rua de Marcos 

Barreiros que todos conhesemos a elles partes são os proprios que prezentes 

estauão e na nota asinarão com as testemunhas Jozeph da Fonceca tabaliam o 

escreui emtrelinhej o que estiuer a deuer// sobre o comprimento desta 

escretura 

      Escriuão Manoel Siqueira de Magalhães 

 

      Jozeph de Torres Procurador 

      João de Souza Pereira tizoureiro 

O Benefesiado Aurelio de Britto de São  

Miguel Procurador Geral   Francisco de Souza Pinto 

 

 João Domingues Salgado  Antonio Martins Calheiros 

      Diogo Rodrigues‖ 
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DOCUMENTO n.º 93 

 

Contrato celebrado entre o entalhador Manuel João de Matos e frei José dos 

Reis, religioso da ordem de S. Paulo 1.º Eremita, a fim de o mestre fazer o 

retábulo de N.ª S.ª da Piedade, na igreja do seu convento. 1 de Fevereiro de 

1705 

 

―Saibão quantos este instormento de obrigação virem que no anno do 

nasimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e settecentos e sinquo em o 

primejro dia do mes de Feuereiro na cidade de Lisboa dentro no comvento do 

Sacramento da hordem de São Paullo primeyro Eremita na sella do muytto 

Reuerendo Padre mestre frey Joseph dos Reys primeyro defenidor do ditto 

comvento Estando elle ahj prezente de huma parte E da outra Manoel João de 

Mattos Emtalhador de Madeyra morador nesta mesma cidade na Rua da Biqua 

de Duarte Bello freguesia de Santa Catherina de Monte Sinay Por elle Padre 

frey Jozeph dos Reys foy dito a min tabalião perante as testemunhas ao diante 

nomeadas que per dezejar fazer o Paynel do Altar da Imuocasão de Nossa 

Senhora da Piedade que esta no cruzeyro da ditta Igreya do ditto seu comuento 

da parte do Evangelho mandara fazer o debuxo trassa e modello con que a ditta 

obra se auia fazer E uisto e aprouado se contratou com elle Manoel João de 

Mattos pera fazer con toda a perfeyssão a obra do mesmo altar e capella, E 

sobre isso outorgão esta escretura na forma e maneyra seguinte A saber que elle 

Manoel João de Mattos sera obrigado como de efeytto se obriga a fazer o paynel 

E o ditto Altar de toda a altura e largura delle tudo de Madeyra de bordo E 

mais perfeytto do que fes do Altar que esta defronte deste en que esta o sacrario 

do Santissimo Sacramento e sera a talha mais leuantada e trono em que ha de 

estar a Senhora, E o Auangelista E modo nella de huma e doutra parte e no 

respaldo de detras tera sua crus con os martirios de Cristo tudo obrado en sua 

porpossão e na forma da Planta e rascunho que da ditta obra esta feytto 

asignado por elles parte E elle Manoel João de Mattos pora a sua custa toda a 

ditta Madeyra meteriais pergarias feragen E ofesiais nesessarios E de tudo dara 

a ditta obra asentada e posta En seu /fl. 9vº/ lugar con toda a perfeissão a 

comtento E satisfassão delle Reuerendo Padre Mestre frey Jozeph dos Reys ou 

da pessoa que pera Isso elle nomear E a ditta obra toda na forma referida ha de 

dar acabada posta e asentada no ditto Altar athe vespora de Santiago uinte e 

sinquo de Julho que embora uira deste prezente anno de mil e settecentos e 

sinco e despois de Asentada sera uista e achando sse que não esta na forma do 

dito Rascunho E Planta Referida E con mais perfejssão do que Esta defronte 

deste onde Esta o sacrario do Santissimo Sacramento se desmanchara o que 

pareser E se fara de nouo a custa delle Manoel João de Mattos E do mesmo 
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modo não dando a dita obra acabada athe o ditto dia vespora de São Tiago 

deste prezente anno a podera Elle Reuerendo Padre Mestre frej Jozeph dos Reis 

ou o Rejtor do ditto couento mandar acabar por quen lhe pareser per conta delle 

Manoel João de Mattos metendo os ofessiais que lhe pareser pera com mais 

breuidade se acabar, E por toda a ditta obra custo E fejtio della na forma 

Referida se obriga elle Reuerendo Padre Mestre frej Jozeph dos Reis En seu 

Nome E do ditto seu conuento E Relegiosos delle a dar E pagar a Elle Manoel 

João de Mattos a contia de sento E sesenta mil reis En dinhejro de contado por 

conta dos quais logo ahi perante min tabaliam e dittas testemunhas Elle 

Reuerendo Padre Mestre frej Jozeph dos Reis deu E entregou a Elle Manoel João 

de Mattos a comtia de sesenta mil reis En dinhejro de contado de moedas de 

prata corentes neste Rejno que contou E Recebeu E disse Estauão sertos sen falta 

alguma pello que se da por Emtregue delles a sua uontade dos quasi lhe da 

quitasão deste dia pera todo senpre E os sem mil reis Restantes lhe dara Elle 

Padre Mestre frej Jozeph dos Reis ou o Rejttor do ditto seu Mostejro no fim do 

mes de Abril proximo que Enbora uira deste mesmo anno a contia de sincoenta 

E os outros sincoenta mil reis Resto da ditta obra se lhe darão tanto que Ella 

Estiuer acabada E asentada En seu lugar E dos dittos pagamentos dara Elle 

Manoel João de Mattos Escrittos de Resibos os quais E todos os mais que Entre 

ssi pasarem sobre o conteudo nesta escretura Valerão como parte della E desta 

manejra diserão Elles partes que estão contratados sobre todo o declarado nesta 

Escretura a qual prometen E se obrigão cada hum pello que lhe toqua de ter 

conprir E guardar E que a farão sempre boa E não Irão contra Ella per modo 

algum E posto que o fassão de todo o que En contrario della ouuer não uzarão 

nem sera ualido E pera tudo asim conprirem diserão que obrigauão E de efejtto 

obrigarão a saber Elle Padre Mestre frej Jozeph dos Reis os bens e Rendas do 

ditto seu conuento E elle Manoel João de Mattos todos os seus bens moueis e de 

Rais auidos E por auer e o melhor parado delles, E outorgarão que Responderão 

pello aqui conteudo /fl. 10/ nesta cidade perante1 os coregedores da corte 

coregedores e juizes do siuel della pera o que Renunsião juizes de seu foro E 

todos os mais seus preuilegios prezentes E futuros E outrossj diserão Elles 

partes que toda a obra de pedrejro que for nesesaria pera se poder asentar o 

ditto Retabollo sera a custa E despeza delle Padre Mestre frej Jozeph dos Reis e 

ditto seu conuento E em testemunho de Verdade asim o outorgarão E pedirão 

se fizesse este Estromento nesta notta E que della se dem os treslados nesesarios 

que asejtarão E eu tabaliam o asjtto em Nome de quem tocar auzente como 

pessoa publica Estepullante E asejtante= E estando a esta prezente o Muitto 

Reuerendo Padre Mestre frej Jozeph de Santo Amaro Rejttor do ditto conuento 

por elle foj ditto que outorga neste Escretura E lhe da seu beneplasitto E 
                                                 
1 Ms. repetido: ―perante‖. 
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consentimento para que se cunpra seja firme E ualida E aja seu Real efejtto asin 

E da manejra que Esta continuada E asin outorgou pediu E asejttou sendo 

testemunhas prezentes João Martim mestre atafonejro morador na Rua Direjta 

dos Poiais de São Bento E Bento Perejra sapatejro morador na Rua do Sol E 

todos conhesemos a Elles partes seren os proprios aqui conteudos que na notta 

asignarão com as testemunhas Pedro de Andrade Masiel tabaliam o escreui╫ 

Risquej ditta╫  

 

Frey Jozeph de Santo Amaro Reytor  Mestre Joze dos Reis definidor 

Bento Pereyra     Manoel João de Mattos 

      João Martim‖ 
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DOCUMENTO n.º 94 

 

Matias Rodrigues de Carvalho, mestre entalhador, é contratado pela 

irmandade de N.ª S.ª da Ajuda e dos Santos Fiéis de Deus, para executar o 

retábulo-mor da sua ermida. 29 de Março de 1705 

 

― Obrigacão Mathias Rodrigues de Carualho a jrmandade de nossa Senhora da 

Ajuda 

 

Saibão quantos este instormento de obrigação virem que no anno do nacimento 

de Noso Senhor Jesusu Christo de mil e setecentos e sinco em vinte E noue dias 

do mes de Março na cidade de Lisboa e caza do Despacho da irmandade de 

nossa Senhora da Ajuda e dos Santos Fiéis de Deus estando ahj prezentes o 

Prouedor da dita jrmandade Bartolomeu Rodrigues da Silua e os assistentes 

Manoel dos Santos Furtado e Antonio da Costa e os procuradores Pedro de 

Almeida e Jzidio Leitão e os mais secretario thezoureiro e mordomo que este 

prezente anno seruem na dita meza ao diante asinados juntos em cabido isto de 

huma parte; E da outra Mathias Rodrigues de Carvalho mestre emtalhador 

morador na Rua do Horatorio freguesia de Nossa Senhora das Merces por elles 

partes foi dito a mim tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas, que 

estão contratados em elle Mathias Rodrigues de Carvalho fazer hum retabollo 

para a capella da dita jrmida com a talha e a escultura que pede o risco que lhe 

derão em que tambem entra a tribuna e trono da Senhora tudo reuestido de 

emtalhado e toda a dita obra sera de boa madeira de Bordão e pertanto se 

obriga elle Mathias Rodrigues de Carvalho a logo comesar toda a dita obra e 

não leuantar mão della athe de todo ser acabada e feita com toda a perfeição 

que a mesma obra pedir e Arte e comforme o risco asinado por elle Mathias 

Rodrigues de Carvalho e a contento delles procurador e mais jrmãos e toda a 

dita obra posta e asentada em seu lugar por conta e risco e despeza delle 

Mathias Rodrigues de Carvalho por todo o mes de Agosto proximo que vem 

neste prezente anno e per preso toda a dita obra de trezentos mil reis pagos 

logo ao asinar desta escretura cem mil reis; E os duzentos mil reis lhe pagarão 

elle procurador e mais jrmãos de oie athe o dia que toda a dita obra for asentada 

em seu lugar asim e na forma que a for continuando em tal forma que ao tempo 

que estiuer asentada fique elle Mathias Rodrigues de Carualho pago de tudo e 

os cem mil reis logo ahj perante mim tabaliam e testemunhas elle prouedor e 

mais jrmãos derão e pagarão a elle Mathias Rodrigues de Carualho em dinheiro 

de contado per moedas de ouro e prata correntes neste Reino que elle Mathias 

Rodrigues de Carualho contou e recebeo e confesou achar certos todos os ditos 

cem mil reis sem erro nem falta alguma que nelles ouuese de cuja emtrega eu 
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tabaliam dou fee e portanto disse elle Mathias Rodrigues de Carualho dá dos 

ditos cem mil reis quitação a elle prouedor e mais jrmãos, e se obriga a dar 

acabada e asentada em seu lugar toda a dita obra por todo o mes de Agosto 

proximo que uem e não o fazendo asim a poderão mandar acabar elle prouedor 

e mais jrmãos pelos mestres e oficiais que lhe parecer e forem mais peritos para 

aprefeiçoar e asenta lla tudo a custa delle Mathias Rodrigues de Carualho e 

pellos presos que lhe parecer ou o poderão logo obrigar a lhe pagar todo o 

dinheiro que tiuer recebido e alem de o pagar se obriga a pagar a dita meza em 

penna de faltar a este comtrato cem mil reis em hum so pagamento junto com o 

que tiuer recebido; e asim se obriga elle Mathias Rodrigues de Carualho a 

emmendar toda a imperfeicão que ouuer na dita obra não sendo na forma do 

risco, e sendo e sendo notada por todos e não o fazendo asim poderão mandar 

fazer elle procurador e mais jrmãos a custa delle Mathias Rodrigues de 

Carualho e ao comprimento desta escretura não pora elle Mathias Rodrigues de 

Carualho duuidas demandas nem embargos de nenhum genoro e condicão que 

seião per que vindo com elles he contente lhe não seião recebidos nem possa ser 

ouuido nem admetido em juizo nem fora delle com aução alguma em nenhuma 

instancia nem no cazo de appelacam aggrauo ou execucam nem mesmo em 

auto apartado athe primeiro e com efeito depozitar em mão e poder delle 

prouedor e mais jrmãos todos os ditos cem mil reis em dinheiro de contado e 

junto em hum so pagamento e asim todas as mais partidas que de oie em diante 

for recebendo por conta do resto dos ditos duzentos mil reis que constara de 

seus recibos que terão tanta força /fl. 52 v.º/ como parte deste jnstormento que 

receberão como couza sua propria sem fiança nem abonação porquanto da gora 

para o tal tempo os habona E ha per abonados para todo poderem receber e 

enquanto asim com efeito não fizer o dito depozito lhe sera denegado toda 

audiencia aucão e remedio de direito e nem para se escuzar de o fazer promete 

de não auer prouizão Real e sendo lhe concedida por qualquer respeito que seia 

desde logo a renuncia para della senão poder valer nem ajudar posto que deste 

jnstromento e clauzullas delle na tal prouizão faça expreça e declarada menção 

e esta clauzulla depozitaria escreui eu tabaliam nesta escretura de pedimento e 

comsentimento delles partes que nella querem se cumpra e guarde na forma da 

lej sobre os depozitos pasada de que os aduerti e me refiro a ella; E a mesma 

clauzulla de depozito se submetem e subgeitão elles prouedor e mais jrmãos a 

pagar a elle Mathias Rodrigues de Carualho todos os ditos duzentos mil reis 

tanto que toda a obra estiuer asentada em seu lugar e a lhe ir dando o dinheiro 

comforme o que se obrar o que se obrigão a lhe fazer bom e elle Mathias 

Rodrigues de Carualho toda a dita obra com toda a perfeição sem nota alguma 

de jmperfeição e comforme o risco e sendo necessario de elle Mathias Rodrigues 

de ser citado pello que tem recebido e receber de oie em diante; e elles jrmãos 



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

392 
 

pello que deuerem do pagamento referido e asentada toda a obra hão por bem 

que não estando nesta cidade o seia em seus nomes o destribuidor dos 

tabeliaens de notas della que oie he e ao diante for ao qual per este mesmo 

jnstromento e pella milhor via que em direito haja lugar fazem e constetuem seu 

procurador e lhe dão poder quanto em direito se requere para estar em juizo e 

fora delle comfesar diuida fazer e asinar termo de confição ouuir sentenca ser 

requerido para lhe nomear bens a penhora e para a uenda e rematação e 

remição delles e mais deligencias que comuenhão  e com elles se deuão fazer 

querem se fação no dito destribuidor seu procurador sem o poderem reuogar 

nem esta clauzulla e a sentenca contra elles auida pella dita citação se dara a 

execucam em seus bens a que não uirão com os taes embargos e pasara em 

couza julgada como defenitiua dada na mor alsada per juis compitente de que 

não auera appelacam nem aggrauo por elles pedida e consentida e auendo 

demanda que darão e pagarão de custos comuencionais a pessoa que a requerer 

a duzentos reis por dia que os auera e uencera do dia do da primeira citação em 

diante athe final sentenca e sua execucam e pagamento de tudo o que deuerem 

e custas e nesta forma dicerão elles partes que estão auindos e contratados  

sobre todo o declarado nesta escretura que cada hum por sua parte promete ter 

e comprir e guardar sempre e em todo o tempo e que a não poderão reuogar 

nem reclamar por nenhuma via que seia de difeito nem de direito e para asim o 

comprirem emteiramente dicerão e cada hum insolidum disse que obrigão suas 

pessoas e todos seus bens moueis e de rais auidos e per hauer e o milhor parado 

delles e sendo pello contrario que responderão pello aqui conteudo nesta cidade 

perante os corregedores da corte corregedores e juizes do ciuil della e onde e 

perante quem mais comprir e este jnstromento for aprezentado para o que 

dicerão que renuncião juis de seu foro e domecilio priuilegios prezentes e 

futuros ferias gerais e espiciais que em seu favor alegar posão que de nada 

uzarão antes tudo comprirão pello modo sobredito e em testemunho de 

uerdade asim o outorgarão e pedirão se fizece este jnstromento nesta nota e que 

della se dem os treslados necessarios que aseitarão e eu tabaliam todo aseito em  

nome de quem tocar auzente como pessoa publica estipulante e aseitante sendo 

testemunhas prezentes Dionizio de Sousa carpinteiro morador na Rua das 

Partilhas da dita freguesia e Jzidoro da Crus oficial de oleiro morador na Rua 

do Pe de Ferro freguesia de Santos o Uelho que todos conhecemos a elles partes 

são os proprios que na nota asinarão e testemunhas João de Azeuedo dos Reis 

tabaliam o escreuj  

 

O sacratario da menza 

Ignacio da Costa    Bartolomeu Rodrigues da Sylua 
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Joseph1  

      Manuel dos Santos Furtado 

      Antonio da Costa /fl. 53/ 

Como procurador 

Igidio Leitão     como procurador da menza 

      Pedro de Almeida 

      Antonio de Oliueira 

Apontador 

Luis Parrinete     Mordomo Domingos Nunes 

Manoel de 2     Mathias Rodrigues de Carvalho 

Deonizio de Sousa    Izidoro da Crus‖ 

 

  

                                                 
1 Ms. tinta trespassada. 
2 Ms. uma palavra ilegível. 
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DOCUMENTO n.º 95 

 

O mestre entalhador António Martins Calheiros é contratado pelo padre 

Bernardo Brandão da Companhia de Jesus, para fazer o retábulo de N.ª S.ª da 

Glória na igreja do Colégio Jesuítico de Santarém. 15 de Junho de 1705 

 

―Obrigação retabollo Antonio Martins Calheiros ao Padre Bernardo Brandão  

Saibão quantos este jnstormento de obrigacão e quitacão uirem que no anno do 

nacimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil setecentos e sinco Em quinze 

dias do mes de Junho na cidade de Lisboa e Rua da Roza do Carualho freguesia 

de nossa Senhora das Merces e cazas de morada de mim tabaliam aparecerão 

prezentes partes a saber da huma o Padre Bernardo Brandão da companhia de 

Jesus e morador no seu colegio de Santo Antão desta cidade E da outra Antonio 

Martins Calheiros mestre emtalhador morador nesta cidade na Cordoaria Noua 

freguesia de nossa Senhora dos Marteres E Antonio Luis da mesma ocupacão 

morador nesta cidade na Rua da Roza das Partilhas freguesia de nossa Senhora 

do Alecrim por elles partes foi dito a mim tabaliam perante as testemunhas ao 

diante nomeadas que estão contratados em elle Antonio Martins Calheiros fazer 

o retabollo de Nossa Senhora da Gloria da igreja do collegio de Santarem da 

Companhia de Jesus. E a forma ou Rescunho deste Retabollo ha de ser o outro 

que esta defronte della da cornijia para baixo com o mesmo entalho alevantado 

com os mesmos escudos entre as colunas e as mesmas tarjas com a mesma talha 

alevantada pella aduella do arco: e as colunas com o mesmo rozal e graças os 

capiteis na forma dos outros e o sacrairo (sic) resaltiado, que uenha a face da 

banqueta com o mesmo entalho do outro fronteiro; e com os quatro Anios como 

o outro e com huma abretura em sima para hum crucifixo. A tribuna da 

Senhora ha de ser do tamanho e da forma da outra fronteira com pianha e trono 

para a Senhora na forma que esta a outra; E tera quatro anios dos quais dous 

hão de coroar a Senhora E os outros dous estarão fingindo que pegão nas 

roupas da Senhora. O espaldar e ilhargas desta tribuna serão da mesma talha 

similhante em tudo a outra fronteira com as mesmas rendas e tera de vam dous 

palmos e mejo athe aqui de frizo para baixo. Do frizo para sima que he a volta 

do Arco o rascunho e forma desta obra ha de ser a pintura que esta na mesma 

cappela E vem a ser huma gloria; E esta gloria tera doze figuras dos vinte e 

quatro ancioins do Apocalipse doze de cada banda e estas figuras serão de 

vulto quanto pedir a obra para que fique boa; E terão nas mãos as ditas figuras 

seus jnstormentos e suas croas na cabesa, como pede a mesma Historia do 

Apocalipse; no mejo destas figuras e lugar mais Alto estara hum cordeiro 

leuantado de vulto com hum livro aberto com sete segilos por de tras do 

cordeiro Hum resplandor E em roda delle hum litreiro que diga; Benedictio Et 
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gloria Agno; mas em tal forma que a palavra Benedictio fique de huma banda e 

gloria da outra e o Agno sobre a cabeça do cordeiro; no mejo de tudo esse 

cordeiro ha de ter sete portas, na cabeça como esta na pintura na Aduella do 

Arco do frizo para sima hão de hir as mesmas figuras que estão na pintura 

todas de releuo e vem a ser o Evangelista São João escreuendo no Livro do 

Apocalipse e o1 para o cordeiro Christo da parte do Evangelho. Mays asima 

hum anio uenerando o nome Santissimo de Jesus que ha de estar no simo da 

aduella do Arco sercado de  /fl. 26 v.º/ resplandor e con alguns serafins a roda 

do dito nome: e na parte da Epistulla estara hum Anio major, correspondente 

ao Evangelista uenerando a gloria, e asima deste pella mesma parte outro Anio 

menor com a mesma ueneração a gloria como esta na pintura. E se declara que 

a dita tribuna ha de ter vidraça que elle mestre sera tambem obrigado a fazer 

huma moldura por detras da renda da boca da tribuna em que ella asente como 

milhor parecer a ficar a dita vidraça. E toda a dita obra sera de madeira de 

Bordão asim figuras como tudo o mais e não de outro páo. E o preso de toda 

esta obra são trezentos e sesenta mil reis Liures para elle mestre entalhador dos 

quais e por conta delles logo ahj perante mim tabaliam e testemunhas elle Padre 

Bernardo Brandão deu e pagou a elle Antonio Martins Calheiros cento e 

sincoenta mil reis em dinheiro de contado por moedas de ouro e prata correntes 

neste Reino que elle Antonio Martins Calheiros contou e recebeo e comfesou 

achar sertos todos so ditos cento e sincoenta mil reis sem erro nem falta alguma 

que nelles ouuese dos quais por este mesmo jnstromento lhe dá quitação e se 

obriga a lhos leuar em conta no preso da dita obra; E obriga elle Padre Bernardo 

Brandão a pagar a elle mestre outros sento e sincoenta mil reis de oie a outo 

mezes primeiros seguintes; E os sessenta mil reis resto do preso de toda a dita 

obra se pagarão a elle mestre antes de asentada a obra; a qual obra se obriga elle 

Antonio Martins Calheiros asenta lla a sua custa E somente elle Padre Bernardo 

Brandão sera obrigado a mandar despachar a dita obra nesta cidade quando for 

para Santarem e pagara o carreto della athe o barco que a trouzer para 

Santarem e pagara tambem o frete do barco e tambem o carreto do Tejo athe o 

dito colegio onde se ha de asentar a dita obra e tambem pagara aos oficiais de 

pedreiro se forem necessarios para o asento da obra E fora disto referido não 

sera obrigado a dar mais couza alguma a elle mestre; antes elle Antonio Martins 

Calheiros se obriga a por tudo corrente por sua conta e acabado na forma sobre 

ditta e pello dito preso de trezentos e sessenta mil reis a qual obra toda se 

obriga elle mestre a dar perfeita e acabada de oie a hum anno primeiro seguinte 

e sera toda muito bem feita e comforme pede arte e na forma da outra e 

comforme o seu Rascunho que He a outra capella defronte quanto dis do frizo 

para baixo e do frizo para sima comforme a pintura que esta na mesma cappela 
                                                 
1 Ms. rasgado. 
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em que se ha de asentar a obra e sera esta obra a contento dos padres do dito 

collegio os quais mandarão uer a dita obra per dous oficiais que o entendão e 

não achando estes taes que a dita obra esta comforme o seu Rascunho referido 

se obriga elle mestre a por tudo e reformar aquillo em que faltar tudo a sua 

custa; E asim se obriga mais elle mestre a dar a dita obra feita dentro do dito 

anno E isto se entende não lhe faltando com os pagamentos referidos a seu 

tempo porquanto faltando lhe com elles podera dilatar o dito tempo de hum 

anno isto so (sic) pena de perder uinte mil reis dos trezentos e sessenta preso da 

dita obra e se pella parte delle Padre Bernardo Brandão faltar com os 

pagamentos a seu tempo perdera outros uinte mil reis e sera obrigado a dar 

lhos a elle mestre de mais do dito preso ajustado e ao comprimento deste 

comtrato obriga elle Antonio Martins Calheiros sua pessoa e todos seus bens 

moueis e de rais auidos e por hauer e o milhor parado delles. E per elle Antonio 

Luis foi dito perante mim tabaliam e testemunhas que elle de sua boa e liure 

uontade sem constrangimento nem persuasão de pessoa alguma se oferece e 

fica por fiador e principal pagador delle Antonio Martins Calheiros a que elle 

dara comprimento a tudo o referido nesta escretura e dara a dita obra acabada 

na forma referida dentro do dito anno e não o fazendo pagara tudo o que tiuer 

recebido em rezão della e dita pena e não o fazendo asim elle Antonio Luis se 

obriga a fazer a dita obra toda ou a pagar tudo o que se ouuer recebido em 

rezão della e isto de sua caza bens e fazenda e como diuida e obrigação sua 

propria que desde logo toma e remoue sobre sj e de que se constetue deuedor e 

obrigado e se sumete e sugeita a todas as clauzullas condicoens obrigacoens 

desta escretura para com elle auerem lugar asim como podem ter contra elle 

Antonio Martins Calheiros e as leis dos fiadores e principais pagadores e fieis 

depozitarios de juizo e para asim o comprir emteiramente disse que obriga sua 

pessoa e todos seus bens moueis e de rais auidos e per hauer e o milhor parado 

delles; E disse mais elle Antonio Martins Calheiros e elle Antonio Luis que não 

dando elles emteiro comprimento a esta escretura em todo ou em parte podera 

elle Padre Bernardo Brandão mandar fazer a dita obra pellos oficiais que lhe 

parecer e forem mais peritos para aprefeiçoar e asenta lla tudo a custa delles 

mestres e pellos presos que lhe parecer e ao comprimento desta escretura não 

alegarão elles mestre duuidas demandas nem embargos de nenhum genoro e 

comdicão que seião porque uindo com elles são contentes lhe não seião 

recebidos nem possão ser ouuidos nem /fl. 27/ admetidos em juizo nem fora 

delle sem primeiro e com efeito depozitarem em mão e poder delle Padre 

Bernardo Brandão todos os ditos sento e sincoenta mil reis em dinheiro de 

contado juntos em hum so pagamento e asim todas as mais partidas que de oie 

em diante forem recebendo por conta do resto da dita obra que costara dos 

recibos delle Antonio Martins Calheiros que terão tanta força e uigor como 
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parte desta escretura que tudo podera receber como couza sua propria sem 

fiança nem habonação porquanto da gora para o tal tempo o habonão e hão por 

habonado para tudo poder receber e emquanto asim com efeito não fizerem o 

dito depozito lhe sera denegado toda audiencia aução e remedio de direito e 

nem para se escuzarem de o fazer prometem de não auer prouizão Real e sendo 

lhes consedida por qualquer respeito que seia desde logo a Renuncião para 

della se não poderem ualer nem ajudar posto que deste jnstormento e clauzullas 

delle na tal prouizão se faça expreça e declarada menção e esta clauzulla 

depozitaria escreuj eu tabaliam nesta escretura de pedimento e comsentimento 

delles partes que nella querem se cumpra e guarde na forma da Lej sobre os 

depozitos pasada de que os aduerti e me refiro a ella e sendo necessario de elles 

Antonio Martins Calheiros e Antonio Luis de serem citados pello comprimento 

desta escretura são contentes que não estando nesta cidade o seia em seus 

nomes e de qualquer delles o destribuidor dos tabalians de notas que oie he e ao 

diante for ao que por este mesmo jnstormento e pella milhor uia que em direito 

haja lugar fazem e constetuem seu procurador e lhe dão poder quanto em 

direito se requere para estar em juizo e fora delle comfesar a diuida fazer E 

asinar termo de conficão ou ouuir sentenca ser requerido por ella nomear bens a 

penhora e para a uenda rematacão e remicão delles e mais deligensias que 

comuenhão e com elles mestres se deuão fazer querem se fação no dito 

destribuidor seu procurador sem o poderem reuogar nem esta clauzulla e 

sentenca contra elles auida pella dita citacão se dara execucam em suas pessoas 

e bens a que não uirão com os taes embargos e pasara em couza julgada como 

defenetiua na mor alsada per juis compitente de que não auerão appelacam 

nem aggrauo; E que darão de custas comuencionais a pessoa que andar na tal 

demanda por parte delle Padre Bernardo Brandão a duzentos reis por dia que 

os auera e uencera do dia da primeira citação em diante athe final sentenca e 

sua execucam e comprimento della sem alegar que he mais selario de custas 

comuencionais do que a ordenação concede e nesta forma dicerão elles partes 

que estão auindos e contratados sobre todo o declarado nesta escretura que 

cada hum pello que lhe toca promete ter e comprir e guardar sempre e em todo 

o tempo como nella se conthem ao que tornarão a obrigar seus bens e sendo 

pello contrario que responderão pello aqui conteudo nesta cidade perante os 

corregedores da corte corregedores e juizes do ciuil della e onde e perante quem 

mais comprir e este jnstormento for aprezentado para o que dicerão que 

renuncião juis de seus foros e domecilios priuilegios prezentes e futuros ferias 

gerais e espiciais que em seu fauor alegar possão que de nada uzarão antes tudo 

comprirão pello modo sobre dito e em testemunho de uerdade asim o 

outorgarão e pedirão se fizese este jnstormento nesta nota e que della se dem os 

treslados necessarios que aseitarão e eu tabaliam todo aseito em nome de quem 
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tocar auzente como pessoa publica estipulante e aseitante; E esta se outorgou e 

asinou em dezouto do dito mes e anno e nos ditos apozentos estando elles 

partes prezentes e por testemunhas Francisco Julio filho delle Antonio Martins 

Calheiros e João Gomes mestre carpinteiro morador na dita Rua do Carualho 

que todos conhecemos a elles partes são os proprios que na nota asinarão e 

testemunhas João de Azeuedo Reis tabaliam o escreuj 

  

    Antonio Martins Calheiros 

   Antonio Luis 

Bernardo Brandam 

Diogo Gomes     Francisco Julio‖ 
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DOCUMENTO n.º 96 

 

José Rodrigues Ramalho, mestre entalhador, contrata-se com Roque Monteiro 

Paim, administrador da capela-mor da igreja do convento da Santíssima 

Trindade, em Lisboa, para fazer o retábulo-mor. 15 de Dezembro de 1705 

 

― Obrigação Juzeph Rodrigues Ramalho a Roque Monteiro Paim 

 

Em nome de Deus Amen saibão quantos este jnstromento de contrato obrigação 

e quitação virem que no anno do Nacimento de nosso Senhor Jesus Christo de 

mil e setecentos e sinco Em quinze dias do mes de Dezembro na cidade de 

Lisboa e Rua Larga de São Roque freguesia de nossa Senhora do Alecrim nas 

cazas de morada de Manoel Pereira da Fonseca prouedor do Asentamento da 

fazenda de sua Magestade estando elle ahj prezente  e bem asim o Arquiteto de 

sua Magestade João Antunes morador nesta cidade a Carreira dos Caualos em 

nome e como procurador de Roque Monteiro Paim em uertude de hum seu 

escrito de peticam de sua Letra e sinal que dou fee conheço e adiante hira 

tresladada nesta nota E seus treslados; E da outra Juzeph Rodrigues Ramalho 

mestre Emtalhador morador nesta cidade na Rua da Talaja da ditta freguesia 

logo por elles partes em seu nome e nos que representão foi ditto a mim 

tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que estão contratados 

auindos e de acordo em elle Juzeph Rodrigues Ramalho fazer hum Retabollo 

com sua caza de tribuna e trono para a cappela mor da igreja do ditto comuento 

da Santissima Trindade desta cidade de que o ditto Roque Monteiro Paim he 

administrador a qual obra toda sera de madeira de Bordão e na forma do Risco 

feito por elle João Antunes e asinado e per elle Juzeph Rodrigues Ramalho E o 

primeiro nacimento do Retabolo sera de pedraria a qual não he da obrigação 

delle Juzeph Rodrigues Ramalho E em preso toda a ditta obra pertencente ao 

officio delle Juzeph Rodrigues Ramalho de hum conto e setecentos mil reis 

correndo per conta risco e despeza delle Juzeph Rodrigues Ramalho toda a 

madeira que for necessaria para o ditto Retabollo trono e caza da tribuna e 

asento de toda a ditta obra sem que seia necessario para dar toda a ditta obra 

acabada e posta /fl. 71/ em seu lugar1 fazer o ditto Roque Monteiro mais 

despeza alguma E o ditto conto e setecentos mil reis serão pagos a elle Juzeph 

Rodrigues Ramalho em quatro pagamentos sendo o primeiro de quatrocentos 

mil reis logo ao asinar desta escritura e de oie a quatro mezes outros 

quatrocentos e de oie a outo mezes quatrocentos mil reis e de oie a hum anno 

asentada toda a ditta obra em seu lugar quinhentos mil reis; com tal declaração 

que ao tempo dos dittos pagamentos exziminara elle João Antunes se com a 

                                                 
1 Ms. duas palavras riscadas. 
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obra que se achar feita per elle Juzeph Rodrigues Ramalho se satisfas asim o 

dinheiro como o tempo de sua obrigação e faltando a elle no tempo Referido se 

mandara fazer per outrem ficando per conta delle Juzeph Rodrigues Ramalho 

pagar o que exceder o ditto conto E setecentos mil reis e toda a ditta obra sera 

na forma do ditto Risco e com toda a perfeição comforme pede arte e auendo 

nella algum defeito ou imperfeição tudo elle Juzeph Rodrigues Ramalho 

emmendara e fara a sua custa e despeza E na mesma forma toda a ditta obra 

asentada em seu lugar com toda a perfeição e seguranca a qual obra toda se 

obriga elle Juzeph Rodrigues Ramalho dar feita e acabada e asentada em seu 

lugar de oie a hum anno primeiro seguinte e não o fazendo asim pagara de 

pena quatrocentos mil reis e leuada a ditta penna dara comprimento a este 

contrato na forma delle e logo elles Manoel Pereira da Fonseca e João Antunes 

derão e pagarão a elle Juzeph Rodrigues Ramalho quatrocentos mil reis per 

conta da ditta obra Em dinheiro de contado per moedas de ouro e prata 

correntes neste Reino que elle Juzeph Rodrigues Ramalho contou e recebeo e 

comfesou achar sertos os dittos quatrocentos mil Reis sem erro nem falta 

alguma que nelles ouuese de cuja emtrega eu tabaliam dou fee; E per tanto dá 

delles quitação ao ditto Roque Monteiro Pain e a elles Manoel Pereira da 

Fonseca e João Antunes que em seu nome lhe fas emtrega; e He condição deste 

contrato que toda a ditta obra sera reuestida de talha E da forma que oie se uza 

nas milhores obras desta terra E ao tempo dos dittos pagamentos Referidos 

obrigão elles Manoel Pereira da Fonseca e João Antunes ao ditto Roque 

Monteiro Paim em uertude de seu poder a os fazer a elle Juzeph Rodrigues 

Ramalho prontamente nos dittos dias e tempos Referidos e em dinheiro de 

contado sem ao tempo dos pagamentos alegar duuidas demandas nem 

embargos de nenhum genoro e condição que seião e uindo com elles lhe não 

serão recebidos sem primeiro e com efeito depozitar em mão e poder delle 

Juzeph Rodrigues Ramalho ou na de seu procurador tudo o que lhe deuer dos 

pagamentos uencidos na forma e debaixo da declaração delle João Antunes em 

que elle Juzeph Rodrigues Ramalho tem posto na ditta obra o ditto dinheiro ou 

pagamento que se lhe deuer E esta clauzulla depozitaria escreui eu tabaliam 

nesta escretura de pedimento e consentimento delles partes que querem se 

cumpra em seu nome e no que reprezenta na forma da Lej sobre os depozitos 

pasada de que os aduerti E me refiro a ella E a mesma forma se obriga elle 

Juzeph Rodrigues Ramalho a depozitar na mão do ditto Roque Monteiro Paim 

ou na de seu procurador e erdeiros os dittos quatrocentos mil reis que ora 

recebe per conta da ditta obra não os pondo nella E he tambem condição deste 

contrato que asim como elle Juzeph Rodrigues Ramalho fica obrigado a que não 

dando toda a ditta obra acabada e asentada em seu lugar de oie a hum anno 

pagar de penna quatrocentos mil reis tambem pagara a mesma penna 
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comuencional de quatrocentos mil reis não satisfazendo prontamente os ditos 

hum conto e setecentos mil reis a elle Juzeph Rodrigues Ramalho nos dittos 

pagamentos referidos o ditto Roque Monteiro Paim E nesta forma dicerão em 

seu nome e no que reprezenta estão auindos e contratados sobre todo o 

declarado nesta escretura que prometem em seu nome e no que reprezenta 

terem e comprir emteiramente como nestte contrato se refere e que o não 

poderão reuogar nem reclamar per nenhuma uia que seia de difeito nem de 

direito e para asim o comprirem emteiramente dicerão em seu nome e no que 

reprezenta em uertude de seu poder as suas pessoas e todos seus bens moueis e 

de Rais auidos e per auer e o milhor parado delles e sendo pello contrario que 

responderão pello aqui conteudo nesta cidade perante os corregedores e juizes 

do ciuil della E onde e perante quem mais comprir e este jnstromento for 

aprezentado para o que dicerão em seu nome e no que reprezentão que 

renunçião juis de seu foro e domecilios priuilegios prezentes e futuros ferias 

gerais e espiciais e todo o mais remedio de direito que per sj e em seu fauor 

alegar posão que de nada uzarão antes tudo comprirão pello modo sobreditto e 

em testemunho de verdade asim o outorgarão e pedirão se fizece este 

jnstromento /fl. 71 v.º/ nesta nota e que della se dem os treslados necessarios 

que aseitarão e eu tabaliam todo aseito em nome de quem tocar auzente como 

pessoa publica estipulante e aseitante. E declarão elles partes em seu nome e no 

que reprezenta que no que respeita a penna comuencional posta a elle Juzeph 

Rodrigues Ramalho e ao ditto Roque Monteiro Paim de quatrocentos mil reis 

não he de effeito algum porquanto sera somente obrigado elle Juzeph 

Rodrigues Ramalho a fazer a ditta obra no tempo Referido, e fazendo se lhe os 

pagamentos pontualmente com declaração que demorando ce lhe algum parara 

a ditta obra naquella parte que exceder o dinheiro que tiuer recebido E o tempo 

que ouuer de demora nos pagamentos se adeantara no anno excetuando porem 

o tempo do ultimo pagamento porque sendo lhe emteirado os tres mil cruzados 

dentro nos primeiros outo mezes sera obrigado acabar a ditta obra athe o fim do 

anno e polla com effeito asentada em seu lugar como se declara nesta escretura 

e não o fazindo (sic) asim repora os dittos tres mil cruzados tendo os recebidos 

E lhe ficara a obra a elle Juzeph Rodrigues Ramalho e o ditto Roque Monteiro a 

podera mandar fazer por quem lhe parecer e auer delle Juzeph Rodrigues 

Ramalho o mais que exceder aos dittos hum conto e setecentos mil reis e asim 

outorgarão e aseitarão sendo testemunhas prezentes Luis Aluares criado do 

ditto Roque Monteiro Paim e Bartolomeu de Atajde criado delle Manoel Pereira 

da Fonseca que todos conhecemos a elles partes são os proprios que na nota 

asinarão e testemunhas João de Azeuedo dos Reis tabaliam o escreuj Risquej 

seia necessario 
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Jozeph Rodrigues Ramalho   Manoel Pereira da Fonseca 

Luis Alues             João Antunes                            Bartolomeu De Atajde‖ 
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DOCUMENTO n.º 97 

 

Contrato celebrado entre António Gomes da Costa e os mestres entalhadores 

José Rodrigues Ramalho e Francisco Lopes Ramalho, com vista à execução do 

altar-mor da Sé de Cabo Verde. 22 de Dezembro de 1705 

 

―Obrigação Juzeph Rodrigues Ramalho Antonio Gomes 

 

Saibam quantos este instormento de obrigação e quitação virem que no anno do 

nacimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil setecentos e sinco em vinte e 

dous dias do mes de Dezembro na cidade de Lisboa Rua Bras da Costa 

freguesia de nossa Senhora do Alecrim e cazas de morada de Antonio Gomes 

da Costa Almoxarife e juis dos direitos Reais do paço da madeira estando elle 

ahy prezente de huma parte; e da outra Juzeph Rodrigues Ramalho mestre 

emtalhador e Francisco Rodrigues Ramalho da mesma ocupação seu irmão 

ambos moradores na Rua da Talaya da dita freguesia logo por elles partes foi 

dito a mim tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que estão 

contratados em elle Juzeph Rodrigues Ramalho, fazer hum retabollo e tribuna e 

trono para a capella mor da See de Cabo Verde de obra de talha toda revestida 

na forma que oie se uza e de madeira de bordão de que elle Juzeph Rodrigues 

Ramalho fes o risco que se remeteo ao Ilustrissimo Bispo da dita see e cidade de 

Cabo Verde e a dita obra comesa do chão do pee do Altar mor athe o tecto da 

dita capella mor pelas medidas que elle Antonio Gomes da Costa lhe emtregou 

a elle Juzeph Rodrigues Ramalho asinados pello irmão do Ilustrissimo Bispo 

religiozo de São Bento; com quatro colunas e quatro nixos e seu banco semalhas 

e volta e caza da tribuna trono gloria de anjos sobre o trono e portanto se obriga 

elle Juzeph Rodrigues Ramalho a logo comesar toda a dita obra e não levantar 

mão della athe de todo ser acabada com toda a perfeição que a mesma obra 

pedir e arte e conforme o risco que elle Juzeph Rodrigues Ramalho fes e toda a 

dita  /fl. 74 v.º/  obra sendo acabada e feita em caza dele Juzeph Rodrigues 

Ramalho com toda a perfeição e nella emtregue para ir na primeira ocazião de 

frota proxima que vem para a dita cidade de Cabo Verde. E toda a dita obra 

sera avaliada por duas pessoas que bem o entendão e o que assim avaliarem se 

obriga elle Antonio Gomes da Costa a pagar logo a elle Juzeph Rodrigues 

Ramalho em dinheiro de contado e por conta da avaliação da dita obra logo ahy 

perante mim tabeliam e testemunhas elle Antonio Gomes da Costa deu e pagou 

a elle Juzeph Rodrigues Ramalho novecentos mil reis em dinheiro de contado 

per moedas de ouro e prata correntes neste reino que elle Juzeph Rodrigues 

Ramalho contou e recebeo e comfessou achar sertos todos os ditos novecentos 

mil reis sem erro nem falta alguma que nelles ouvese dos quais disse elle 
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Juzeph Rodrigues Ramalho dá plenissima e geral quitação de oie para sempre a 

elle Antonio Gomes da Costa e a seus bens fazenda e herdeiros se obriga a lhos 

levar em conta ao tempo da dita avaliação e assim todo o mais dinheiro que lhe 

for dando por conta da dita obra que constara de seus recibos que terão tanta 

forsa e vigor como a que este instormento e portanto se obriga elle Juzeph 

Rodrigues Ramalho a dar toda a dita obra acabada em sua caza e nella 

emtregue para ir na primeira ocazião de frota para a dita cidade de Cabo Verde 

e não o fazendo asim a podera mandar acabar elle Antonio Gomes da Costa 

pelos mestres oficiais que lhe parecer e forem mais pritos (sic) para aperfeiçoar 

e pellos presos que lhe parecer ou o podera logo obrigar a lhe pagar todo o 

dinheiro que tiver recebido, e assim se obriga elle Juzeph Rodrigues Ramalho a 

emmendar toda a imperfeição que ouver nesta obra não sendo na forma do 

risco e sendo notada por todos e não fazendo asim a podera mandar fazer elle 

Antonio Gomes da Costa a custa delle Juzeph Rodrigues Ramalho e ao 

cumprimento desta escretura não pora elle Juzeph Rodrigues Ramalho duvidas 

demandas nem embargos de nenhum genoro e condição que seião per que 

vindo com elles he contente lhe não seião recebidos nem podera ser ouvido nem 

ademetido em juizo nem fora delle com aução alguma em nenhuma instancia 

nem no cazo de appelaçam agravo execuçam nem menos em auto apartado athe 

primeiro e com effeito depozitar em mão e poder delle Antonio Gomes da Costa 

ou na de seu fiador e Herdeiros todos os ditos nouecentos mil reis, em dinheiro 

decontado e juntos em hum so pagamento e asim todas as mais partidas que de 

oie em diante for recebendo por conta da valiação da dita obra que constara de 

seus recibos que terão tanta força e vigor como parte desta escretura que 

recebera como couza propria sem fiança nem habonação por quanto da gora 

para o tempo os habona e ha por habonados para tudo poderem receber e 

emquanto asim com efeito não ficar o dito depozito lhe sera denegado toda 

audiencia aução e remedio de direito e nem para se escuzar de o fazer promete 

de não auer provizão Real e sendo lhe concedida per qualquer respeito que seia 

desde logo a renuncia para della se não poder valer nem ajudar posto que deste 

instormento e clauzulas delle na tal prouizão se faça expreça e declarada 

menção e esta clauzula depozitaria escrevy eu tabaliam nesta escretura de 

pedimento e consentimento delles partes que nella querem se cumpra e guarde 

na forma da ley sobre os depozitos pasada de que os adeverti e me refiro a ella, 

e a mesma clauzulla de depozito se submete e subjeita elle Antonio Gomes da 

Costa para pagar a elle Juzeph Rodrigues Ramalho tudo o que for acabada toda 

a dita obra que se obriga a lhe pagar e fazer bom a elle Juzeph Rodrigues 

Ramalho1 toda a dita obra com toda a perfeição e comforme o risco e per elle 

Francisco Rodrigues Ramalho foi dito perante mim tabaliam e testemunhas que 
                                                 
1 Ms. rasgado. 
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elle de sua boa e livre vontade sem constragimento nem persuasão de pessoa 

alguma se oferece e fica per fiador e principal pagador a que elle Juzeph 

Rodrigues Ramalho dava toda a dita obra perfeita e acabada na forma do dito 

risco para ir na primeira ocazião de frota para a dita cidade de Cabo Verde e 

entregue em sua caza e não fazendo asim elle se obriga a dar perfeita e acabada 

na forma do risco e desta escretura e não o fazendo asim a pagar os ditos 

nouecentos mil reis e asim todas as mais partidas que de oie em diante elle 

Juzeph Rodrigues Ramalho receber per conta da dita obra e em dinheiro de 

contado de sua caza bens e fazenda e como divida e obrigação /fl. 75/ sua 

propria que desde logo toma e remove sobre sy e de que se constetue devedor e 

obrigado e se submete e subgeita a todas as clauzullas condiçoens e obrigaçoens 

desta escretura para com elle auerem lugar asim como o poder ter em conta elle 

Juzeph Rodrigues Ramalho e aos seus fiadores e principaes pagadores e fieis 

depozitarios de juizo; E nesta forma dicerão elles partes cada hum insolidum 

estão auindos e contratados sobre todo o declarado nesta escretura que cada 

hum per sua parte insolidum prometem ter e comprir e guardar emteiramente 

como nella se conthem e que não poderão reuogar nem reclamar per nenhuma 

via que seia de difeito nem de direito e para asim o comprirem emteiramente 

dicerão e cada hum insolidum dise que obriga sua pessoa e todos seus bens 

moveis e de raiz auidos e por auer e o milhor parado delles E sendo pello 

contrario que responderão pello aqui contheudo nesta cidade perante os 

corregedores da corte corregedores e juizes do civil della e onde e perante quem 

mais comprir e este instormento for aprezentado para o que dicerão que 

renuncião juis de seus foros e domecilios preuilegios prezentes e futuros ferias 

gerais e espiciais e todo o mais remedio de direito que por sy e em seu fauor 

alegar possão que de nada uzarão antes todo comprirão pello modo sobredito e 

em testemunho de verdade asim o outorgarão e pedirão se fizece este 

instormento nesta nota e que della se dem os treslados necessarios que aseitarão 

e eu tabaliam todo aseito em nome de quem tocar auzente como pessoa publica 

estipulante e aseitante; E esta se outorgou e asinou em vinte e tres do dito mes e 

anno e na Rua da Metade freguesia de Nossa Senhora dos Marteres em caza de 

Niculao Rosinol Castanho elles partes prezentes e não se contarão perante mim 

tabaliam e testemunhas os ditos nouecentos mil reis mas confesou elle Juzeph 

Rodrigues Ramalho tellos ia recebido delle Antonio Gomes da Costa no dito 

dinheiro de contado sendo testemunhas prezentes Francisco Rosinol Caualeiro 

do habito de Cristo morador nos ditos apozentos e Antonio Pereira latoeiro 

morador ahy junto que todos conhecemos a elles partes são os proprios que na 

nota asinarão e testemunhas João de Azevedo Reis tabaliam o escrevy 
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Antonio Gomes da Costa  

 

                                                             

  Juzeph Rodrigues Ramalho     Francisco Lopes Ramalho 

 

Francisco de  Rossignol   Antonio Pereira da Crus‖ 

  



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

407 
 

DOCUMENTO n.º 98 

 

Consentimento requerido pelas religiosas do convento de Santa Ana, de 

Lisboa, à irmandade da mesma Senhora, a fim de fazerem dois altares 

colaterais de talha e seu douramento, na igreja do seu convento do qual era 

adminstradora a tal irmandade. 16 de Maio de 1707  

 

‖Saibão quantos este instromento de consentimento e obrigaçam virem  que no 

anno do nasimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil setecentos e sete em 

desaseis dias do mes de Mayo na cidade de Lisboa e Mosteiro de Santa Anna 

que he da ordem de nosso Serafico Padre São Francisco e ahj em huma grade 

delle em que se costumão selebrar semelhantes actos estauão presentes partes 

da banda de dentro as muito deuotas madres Soror Luisa Maria de São Joseph 

Abbadesa Soror Antonia Maria de São Jeronimo vigaria  Soror Ignacia de São 

Boaventura escriuã e as mais discretas e do gouerno delle juntas em capitulo 

segundo seu saudauel uso E da de fora o escriuão e mais officiaes da jrmandade 

da Bem auenturada Santa Anna da jgreia do mesmo conuento de que são 

Padroeiros. Por elles partes foi dito perante mj tabaliam e testemunhas ao 

diante nomeadas que ellas ditas Religiosas fizeram peticão aos ditos jrmãos da 

dita jrmandade de Santa Anna em que lhe pedião licenca para fazerem os dois 

Retabolos das capellas coletraes por estarem muito damnificados e tambem 

doura los a sua custa para melhor ornato da dita jgreia sem que ouuese prejuizo 

algum ao direito do Padroado de elles jrmãos são senhores; a qual petição 

sendo uista por elles em mesa difirirão por seu despacho que dauão a dita 

licença para poderem fazer a dita obra de que se faria escritura debaxo das 

condiçoens e clausulas da outra que se fes quando forrarão a dita igreia que se 

selebrou nesta dita cidade na notta do tabaliam Manoel Rodrigues aos uinte de 

Junho de seiscentos e nouenta e sete de que milhor se uerá da dita petição e 

despacho que ao diante se tresladará e por assim ser diserão mais elles ditos 

jrmãos da jrmandade da dita gloriosa Santa Anna que em seus nomes e dos 

mais jrmãos presentes e futuros como padroeiros que são da dita jgreia e capella 

mor que por esta escritura na milhor forma de direito consentem e dão desde 

logo seo consentimento para que ellas Religiosas mandem fazer a dita obra e 

Retabolos das capellas coletraes e as facão de nouo e dourem na forma que 

milhor lhe parecer tudo a sua custa como Relatão na dita petição sem que ellas 

nem suas sucesoras posão repetir a dita jrmandade e jrmãos della bemfeitorias 

algumas da dita obra nem posa a dita jrmandade ser obrigada a satisfação 

alguma e quando pelo tempo adiante queirão as ditas Religiosas fazer mais 

lagumas obras pedirão noua lisenca e faculdade a dita jrmandade na forma que 

agora a fizerão e nunca se poderão chamar a posse alguma nem esta lisença 
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prejudicar em tempo algum a dita jrmandade uso que sempre lhe ficara saluo o 

seu direito do padroado da dita jgreia e capella mor de que são senhores; e 

nesta conformidade dão o seu consentimento; e ellas Religiosas em seos nomes 

e no de suas sucesoras o aceitão e se obrigão de sempre comprir e guardar esta 

escritura com as clausulas nella declaradas e a não reuogar por nenhuma via 

que seia; e para sua major firmesa e seguranca conseguirão lisenca do seo 

menistro prouincial frei Francisco do Spirito Santo que tambem ao diante hira 

tresladada; E para elles ditos cada hum pela sua parte que lhe fica / fl. 23 v.º/ 

tocando assim a comprir e guardar com mais a perda e damno que Resultar 

Custas e despesas que se fiserem diserão que obrigão e com efeito obrigarão 

ellas Religiosas os bens do dito seu Mosteiro, e elles jrmãos os de sua jrmandade 

E em testemunho de verdade assim o outorgarão pedirão e aseitarão E eu 

tabaliam por quem tocar ausente e declarão elles partes que sendo necesario 

alguma lisenca para quaisquer obras que se queirão fazer pelo tempo ao diante 

bastará fazer a petição a dita jrmandade e com seo despacho se poderão fazer as 

taes obras sem que para isso seia necesario fazer se outra escritura e isto para 

evitar despesas a elles partes; e assim o outorgarão e aceitarão testemunhas que 

forão presentes o doutor Antonio de Faria e Manoel Correa escriuão das 

capellas moradores a Caldeiraria Velha que diserão ser elles os proprios que na 

notta asinarão e testemunhas Joseph Caetano do Valle tabaliam escreuj e 

declaro que esteue tamben presente o Reuerendo Padre Antonio de Jesus 

Conffesor que outorgou e asinou nesta escritura testemunhas1 o dito o escreuj 

 

    Soror Luiza Maria de São Joseph 

Soror Antonia Maria de São Jeronimo  Abbadessa 

Vigaria da Casa 

Soror Maria da Comceição   Soror Izabel dos Anjos 

Madre da Orde     Madre da Ordem 

      Soror Simoa da Assunpção 

       Madre da Ordem 

Soror Luiza Maria    Soror Francisca de São Joseph 

Madre da Ordem     Madre da Ordem 

Soror Maria Eufrasia de São Bento  Soror Ines de Jesus 

 Madre da Ordem 

Soror Luiza dos Anjos 

Soror Ignacia Maria de São Boaventura  Antonio de Jesus 

Escriuam       Exdifinidor e confessor 

 

Os (sic) escriuão da menza 
                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
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Domingos da Costa Silua2  Como procurador João Franco 

Como Tizoureiro   Antonio de Faria e Azeuedo 

Antonio da Costa   Manoel Correa dos Santos‖ 

  

                                                 
2 Deverá ser o mestre entalhador Domingos da Costa Silva que era morador a Santa Ana. 
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DOCUMENTO n.º 99 

 

O mestre entalhador António Luís Ramalho ajusta-se com a irmandade de N.ª 

S.ª da Assunção da igreja matriz da vila de Ourique, a fim de lhes entalhar o 

retábulo-mor da sua igreja. 2 de Dezembro de 1707 

 

―Escretura de obriguacão que fas Antonio Ramaho morador na cidade de 

Lisboa ofesial de emtalhador da obra da trebuna que a de fazer de Nossa 

Senhora da Sumcão 

 

Saibão quantos este Publico Instromento de escretura de obriguacão da obra da 

trebuna de Nossa Senhora da Sumcão desta uilla uirem que no anno do 

nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil e setesentos e sette annos 

sendo em os dois de Dezembro do dito anno nesta uilla de Ourique nas cazas 

do Doutor Juis de Fora Joseph Rebello do Vadre juis de fora nesta dita uilla com 

os ofeciais da Camara Paulo Guerreiro Carualho e Belchior Botelho Nobre e 

Paulo de Masedo Frois e o procurador Marco Antonio adonde Eu tabalião fuj 

sendo ahj Antonio Ramalho ofecial de Emtalhador e morador na sidade de 

Lisboa e por elle foi dito que elle de seu moto proprio e liure uontade de tomar 

a obra da tribuna que a de fazer Nossa Senhora da Sumcão desta uilla o que se 

obriguaua de fazer a dita Trebuna e capella de obra de emtalhado como se 

costuma na corte e por hum rjsco que aprezentou e1 o qual rjsco os ditos ofeciais 

da Camara asignarão; a qual obra a de ser de madeira de bordo e que outro sj se 

obrigou que uindo a madeira que espera de fora por todo o Janeiro dar a obra 

acabada ate dia de São João que Embora uira de Setesentos e oitto; E outro si se 

obrigou que as conducois da dita obra corerem por sua conta ate o Porto de Val 

do Guizo E da hy pera /fl. 110 v.º/ esta uilla serão obrigados os ditos ofeciais a 

conduzirem a dita madeira per conta dos bens da confraria e que os ditos 

oficiais sera a traze la a uilla assentar na dita Igreia por sua conta e risco; a qual 

obra fazia por preco e quanthia de quatrocentos mil reis com obriguacão de se 

lhe dar logo duzentos mil reis de que a de dar fianca e os outros duzentos mil 

reis se lhe darão ao fim da dita obra; o que tudo se obriguaua ao comprimento 

desta escretura sua pessoa e bens moueis e de rais que oje tem e ao deante possa 

ter se dezafora de juis de seu foro que oje tem e ao diante possa ter pera o juizo 

do geral desta dita uilla de Ourique e não quer uzar de feriais e feiras de Agosto 

e não queria contradizer nem embarguar as clazullas desta escretura e so queria 

responder na dita uilla e não queria ser ouuido em juizo nem fora delle sem 

premeiro depozitar a quanthia dos ditos duzentos mil que logo se entregarão na 

mão e poder dos ditos ofeciais da Camara e que tudo declarou perante mim 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
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Tabalião testemunhas abaxo asignadas; e por elles ditos oficiaes da Camara foi 

dito que elles se obriguavão a emtregar os ditos quatrosentos mil reis na forma 

das ditas condicois /fl. 111/ atras declaradas; E logo pareseo prezente o 

Capitão Maior João de Mira e Sequeira morador nesta uilla e por elle foi dito 

que elle afianca ao dito ofecial Antonio Ramalho na quanthia dos ditos 

duzentos mil reis que logo se lhe andem dar E emtregar pera o que obriguaua 

sua pessoa e bens e se dezaforaua pera o juizo do geral desta dita uilla e aos 

ditos duzentos mil reis não dando o dito ofecial a satisfacão nesta escretura 

declarada declarou que a obriguacão he somente fazer a frontarea e a caza e 

trebuna pera a Senhora de emtalhado como declarado tem a qual obra declarou 

o dito ofecial que depois de feita poderão os ofeciais da Camara querendo 

manda la uer pellos ofeciais2 por eses se esta conforme o debuxo e risco que 

elles asinão; a qual planta leuou consigo o dito Antonio Ramalho e a de ser 

obriguado a mostrar no fim da dita obra; e saluo que diserão os ditos Antonio 

Ramalho e os ditos ofeciais da Camara e o dito fiador que elles auião esta 

escretura por boa e bem feita e firme e ualida deste dia pera todo o sempre; 

sendo a tudo por testemunhas que prezente estauão e que asignão com o dito 

Antonio Ramalho ofecial e os ditos ofeciais da Camara e fiador Tomé /fl. 111 

v.º/ Domingos Mestre3da ordem e Francisco Guerreiro4 todos moradores nesta 

uilla que aqui asignão. E eu Esteuão da Lanca tabalião publico que o escreui 

 

Joseph Rebello de Vadre   Belchior Botelho Nobre 

Paulo Macedo Frois    Manoel  Faria  

João de Mira e Sequeira   Antonio Luis Ramalho 

Manoel Mestre de Faria   Domingos Carualho‖ 

 

  

                                                 
2 Ms. uma palavra ilegível. 
3 Ms. tinta trespassada. 
4 Ms. idem. 
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DOCUMENTO N.º 100 

 

Procuração passada pelo mestre pintor José Ferreira de Araújo a seu cunhado 

António de Oliveira Bernardes, a fim de este cobrar da irmandade do 

Santíssimo Sacramento da igreja de S. João Baptista do Lumiar o que lhe 

estavam devendo pela obra de dourar o retábulo-mor e pintar o tecto da 

capela-mor.  8 de Julho de 1707 

 

―Por esta minha procuração dou poder ao meo cunhado dito Antonio1 de 

Oliueira Bernardes para poder cobrar dos Jrmãos da menza do Samptissimo 

Sacramento da freguesia do Lumiar sita em vila Brizida tudo o que me estam 

deuendo da obra que ai fis asim do doirado do teto como tudo melhor se 

declaraua pella escretura do comtrato; que fis em o ajuste de obra e de tudo o 

que cobrar lhe dara quitacão porque para asim o fazer lhe dou todo o poder 

como de direito se segue e o mesmo poder lhe dou para celebrar noua escretura 

com os ditos Jrmãos da quantia que me ficarem deuendo a tal quantia me 

andem pagar passados seis meses por asim ser huma das clausulas da escretura 

que se fes e comesaram a corer os ditos seis meses da feitura da escretura que 

agora se fizer e semdo caso que eu queira que o dito dinheiro esteia mais tempo 

em poder dos Jrmãos me pagaram os juros de des reis e quarto por sento por 

cada hum anno do tempo que em seo poder estiuerem e em esta podera dito 

meo procurador asignar e faser a dita escretura com as mais clausullas que 

fizerem a meo fauor para o que lhe dou todo o meo poder e o escreui por firme 

e valioso debaxo da obrigasam de meus bens e por uerdade fis esta que asigney 

em Lisboa a 8 de Julho de 1707 

     Joseph Ferreira de Arauio 

 

 

―João de Azeuedo Reis tabaliam publico de notas por El Rey na cidade de 

Lisboa e seu termo certefico que a letra e sinal do poder asima he Jozeph 

Ferreira de Araujo, Lisboa 8 de Julho de mil setecentos e sete annos  

Em testemunho de uerdade 

João de Azeuedo Reis‖ 

―Como procurador que sou de meo cunhado Jozeph Ferreira de Arauio em 

uertude da procurasão asima resebi do senhor padre João Moreira Velho /fl. 

seguinte/ da menza do Santissimo da freguesia do Lumiar a quantia de 

quatrosentos mil reis em dinheiro de contado ao faser deste por conta do que se 

lhe deue prosedido do doirado e pintura da sua capela mor da dita Jgreia de 

                                                 
1 Ms. repete ―António‖. 



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

413 
 

que lhe dou esta procurasão digo quitasão para se lhe dar em conta quando se 

aiustar de todo o resto 

Lisboa 16 de Julho de 1707 

Antonio de Oliveira Bernardes‖ 

 

―Jozeph Caetano do Valle tabaliam de notas por sua Magestade na cidade de 

Lisboa certifico a letra e sinal asima ser de Antonio de Oliueira Bernardes pelo 

ter asinado em minha nota a que me reporto oje dezaseis de Julho de mil 

setecentos e sete  

Em testemunho de uerdade 

Jozeph Caetano do Valle‖ 
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DOCUMENTO n.º 101 

 

José da Costa, mestre entalhador, é contratado por Francisco Ferreira Barbosa, 

cavaleiro da ordem de Santiago, a fim de executar um retábulo destinado à 

capela- mor da enfermaria dos religiosos capuchos do Rio de Janeiro. 20 de 

Janeiro de 1709 

 

―Obrigação Francisco Ferreira Barboza a Juzeph da Costa 

 

Saibão quantos este instormento de obrigação e quitação virem que no anno do 

nacimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e setecentos e noue em vinte 

dias do mes de Janeiro na cidade de Lisboa e Rua de São Bento freguesia de 

Santos o Uelho e cazas de morada de Francisco Pereira Barboza caualeiro 

profeco na ordem de Santiago e Sindico dos Religiozos capuchos da prouincia 

da Conceição do Rio de Janeiro estando elle ahy prezente de huma parte e da 

outra Juzeph da Costa mestre emtalhador morador nesta cidade na Rua do 

Norte freguesia de Nossa Senhora da Emcarnação e asim estaua maj prezente 

Antonio de Mello mestre carpinteiro morador na Rua Nova da Espera da dita 

freguesia Logo por elles Francisco Pereira Barboza e Juzeph da Costa foi dito a 

mim tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que estão 

contratados em elle Juzeph da Costa fazer hum retabollo emtalhado para a 

cappella mor da imfermaria dos religiozos capuchos do dito Rio de Janeiro todo 

de Bordão bom e de receber e na forma da planta que do dito Rio de Janeiro 

vejo feita e seu petipe per palmos de craueira do mesmo petipe e na forma do 

risco que elles partes ambos asinarão da parte das duas colunas e toda a dita 

sera na forma do risco da talha e sera feita e acabada na forma da dita planta e 

risco e petipe athe quinze de Abril deste prezente anno de mil e setecentos e 

noue e emtregue em caza delle Juzeph da Costa a elle Francisco Ferreira 

Barboza metida em caixoens pregados e toda a dita obra sera feita com toda a 

perfeicão na forma que pede Arte e risco e planta e petipe E o preco de toda a 

dita obra são quatrocentos e sincoenta mil reis pagos em tres pagamentos de 

cento e sincoenta mil reis cada hum a saber ao asinar desta escretura cento e 

cinquenta mil reis e no mejo da obra cento e sincoenta mil reis e entregue ella 

cento e cinquenta mil reis e no cazo que elle Juzeph da Costa falte com a dita 

obra athe quinze de Abril proximo que uem pagara de penna comuencional 

cem mil reis em dinheiro de contado e juntamente todo o dinheiro que tiuer 

recebido e toda a perda e danno que do contrario resultar a elle Francisco 

Ferreira Barboza e lhe ficara o dito Retabollo a elle Juzeph da Costa; E auendo 

no dito Retabollo algum defeito ou imperfeicão por parecer dos mestres 

louuados tudo elle Juzeph da Costa emmendara e aperfeicoara a sua custa e 
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despeza e so se lhe pagarão os ditos quatrocentos e sincoenta mil reis nos ditos 

tres pagamentos iguais e portanto, Logo ahj perante min tabaliam e 

testemunhas elle Francisco Ferreira Barboza deu e emtregou a elle Juzeph da 

Costa cento e sincoenta mil reis em dinheiro de contado por moedas de ouro e 

prata correntes neste Reino que elle Juzeph da Costa contou e recebeo e 

comfesou achar certos todos os ditos cento e sincoenta mil reis sem erro nem 

falta alguma que nelles ouuese de cuja emtrega eu tabaliam dou fee e portanto 

da delles quitacão por esta mesma escretura a elle1 Francisco Pereira Barboza e 

se obriga a lhos leuar em conta nos ditos quatrocentos e sincoenta mil reis e os 

ditos trezentos mil reis se obriga elle Francisco Pereira Barboza a pagar a elle 

mestre no mejo da obra cento e sincoenta mil reis e no fim della emtregue 

outros cento e sincoenta mil reis e sem ao tempo dos ditos pagamentos poder 

alegar duuidas demandas nem embargos de nenhum genoro e comdicão que 

seião porque uindo com elles he contente lhe não seião recebidos nem possa ser 

ouuido nem ademetido em juizo nem fora delle com aucão alguma em 

nenhuma jnstancia nem no cazo de appelacam aggrauo execucam nem menos 

em auto apartado athe primeiro e com effeito depozitar em mão e poder delle 

Juzeph da Costa ou na de seu procurador e erdeiros todos os ditos trezentos mil 

reis ou aquella parte que delles lhe deuer em dinheiro de contado juntos em 

hum so pagamento que receberão como couza sua propria sem fiança nem 

habonação /fl. 41/ porquanto da gora para o tal tempo o habona e ha por 

habonado para tudo poder receber e emquanto asim e com efeito não fizer o 

dito depozito lhe sera denegado toda audiencia aução e remedio de direito e 

nem para se escuzar de o fazer promete de não hauer prouizão Real e sendo lhe 

concedida por qualquer respeito que seia desde logo a renuncia para della se 

não poder valer nem ajudar porquanto deste jnstromento e clauzulas delle na 

tal prouizão se faça expreça e declarada menção e esta caluzula depozitaria, 

escreuj eu tabaliam nesta escretura de pedimento e consentimento delles partes 

que nella querem se cumpra e guarde na forma da lej sobre os depozitos pasada 

de que os aduerti e me refiro a ella e sendo necessario de elle Francisco Ferreira 

Barboza de ser citado ou Requerido por qualquer dos ditos pagamentos he 

contente que não estando nesta cidade o seia em seu nome o destribuidor dos 

tabalians de notas della que oie he e ao diante for ao qual por este mesmo 

jnstromento e pella milhor uia que em direito haja lugar fas e constetue seu 

procurador e lhe da poder quanto em direito se requere para estar em juizo e 

fora delle comfesar a diuida fazer e asinar termo de comfisão ouuir sentenca ser 

requerido por ella nomear bens a penhora e para a uenda e rematacão e remicão 

delles e mais deligencias que comuenhão e com elle Francisco Ferreira Barboza 

se deuão fazer quer se facão no dito destribuidor seu procurador sem o poder 
                                                 
1 Ms. repetido: ‖a elle‖. 
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reuogar nem esta clauzula e a sentenca contra ella auida pella dita citacão se 

dara a execucam em seus bens e fazenda a que não uira com os taes embargos e 

pasara em couza julgada como defenetiua dada na mor alcada por juis 

compitente de que não auera appelacam nem aggrauo e que dara e pagara de 

custas comuencionais a pesoa que andar na tal demanda e cobranca por parte 

delle Juzeph da Costa a duzentos reis por dia que os auera e uencera, do dia da 

primeira citacão em diante athe final sentenca e sua execucam e pagamento dos 

ditos trezentos mil reis e custas sem alegar que he mais selario de custas 

comuencionais de que a ordenacão concede; E as mesmas clauzulas de depozito 

e destribuidor e custas comuencionais se submete e subgeita elle Juzeph da 

Costa para pagar todo o dito dinheiro que tiuer recebido e juntamente a dita 

pena comuencional de cem mil reis e asim toda a mais perda e danno que se 

seguir a elle Francisco Pereira Barboza de lhe não emtregar toda a dita obra 

perfeita e acabada athe quinze do mes de Abril prossimo que uem para poder 

remeter na frota para o dito Rio de Janeiro. E por elle Antonio de Mello foi dito 

perante min tabaliam e testemunhas que elle de sua boa e liure uontade sem 

constrangimento nem persuacão de pessoa alguma se oferece e fica por fiador e 

principal pagador delle Juzeph da Costa a que elle dara toda a dita obra perfeita 

e acabada e metida em caixoens na forma desta escretura e que não o fazendo 

assim elle se obriga a dar acabada e não o fazendo pagara a dita pena 

comuencional de cem mil reis e asim os ditos cento e sincoenta mil reis que hora 

recebeo e o mais que receber pello tempo futuro que constara de seus recibos 

que terão tanta forsa e uigor como parte deste jnstromento e juntamente toda a 

perda e danno E isto como fiador e principal pagador delle Juzeph da Costa e 

como diuida e obrigacão sua propria que desde logo toma e remoue sobre sj e 

de que se constetue deuedor E obrigado e se submete e subgeita a todas as 

clauzulas e condicoens penas e obrigacoens desta escretura para com elle 

auerem lugar asim como o podem ter com elle Jozeph da Costa e as leis dos 

fiadores e principais pagadores e fieis depozitarios de juizo; E nesta forma 

dicerão elles partes que estão auindos e comtratados sobre todo o declarado 

nesta escretura que cada hum por sua parte promete ter e comprir e guardar 

sempre e em todo o tempo e que a não /fl. 41 v.º/ poderão reuogar nem 

reclamar por nenhuma uia que seia de difeito nem de direito e para asim cada 

hum delles partes insolidum o asim comprirem e pagarem Emteiramente com 

mais toda a perda e dano custas e despezas que se pella tal rezão fizerem e 

receberem dicerão e cada hum insolidum disse que obriga suas pessoas e todos 

seus bens moueis e de rais auidos e per auer e o milhor parado delles e sendo 

pello contrario que responderão pello aqui conteudo nesta cidade perante os 

corregedores da corte corregedores E juizes do ciuil della e onde e perante 

quem mais comprir e este jnstromento for aprezentado para o que dicerão e 
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cada hum insolidum disse que renuncia juis de seu foro e domecilio priuilegios 

prezentes e futuros ferias gerais e espiciais e todo o mais remedio de direito que 

por sj e em seu fauor alegar possão que de nada uzarão antes tudo comprirão 

pello modo sobre dito e em testemunho de uerdade asim o outorgarão e 

pedirão se fizece este jnstromento nesta nota e que della se dem os treslados 

necessarios que aseitarão e eu tabaliam todo aseito em nome de quem tocar 

auzente como pessoa publica estipulante e aseitante sendo testemunhas 

prezentes digo aseitante E declarão elles partes que toda a dita obra sera 

emtregue na forma desta escretura athe uinte e sinco de Março proximo que 

uem e asim o outorgarão e aseitarão sendo testemunhas prezentes João dos 

Santos Villas Boas mercador da cappela Real morador a Rua dos Ferreiros 

freguesia de Santa Catarina e Manoel Ferreira Barboza morador nas ditas cazas 

que todos conhecemos a elles partes são os proprios que na nota asinarão e 

testemunhas João de Azeuedo dos Reis tabaliam o escreuj 

 

Jozeph da Costa   Francisco Ferreira Barboza 

Antonio de Melo   João dos Santos Villas Boas 

Manoel Ferreira Barboza‖ 
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DOCUMENTO n.º 102 

 

Os religiosos jesuítas do colégio de Santarém contratam Matias Rodrigues de 

Carvalho para este lhes fazer o retábulo de N.ª S.ª da Glória, na mesma forma 

do que tinha feito para a capela dos Agonizantes da igreja de São Roque. 3 de 

Outubro de 1709 

 

―Saibão quantos este instromento de obrigacam virem que no anno do 

nasimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil setecentos e noue em tres dias 

do mes de Outubro na cidade de Lisboa dentro no colégio de Santo Antam da 

Companhia de Jesus e ahy em huma caza deputada para semelhantes actos 

estauão prezentes da huma o Reverendo Padre Manoel Caldas da mesma 

Companhia e Prefeito do Colegio da villa de Santarem e admenistrador da 

capella de Nossa Senhora da Gloria cita na igreia do mesmo Colegio por 

vertude de huma sua peticam que prezentou1 por Manoel Peres de Azevedo 

tabaliam na dita villa de que milhor se /fl. 94/ verá que ao diante hirá 

tresladada E da outra, Mathias Rodrigues de Carvalho mestre do oficio de 

entalhador morador nesta cidade defronte da igreia de São Caetano. Por elles 

partes foi dito perante my tabaliam e das testemunhas ao diante nomeadas que 

estão ajustados sobre a obra que se quer fazer no retabolo da dita capella de 

Nossa Senhora da Gloria cita na igreia do dito Colegio da dita Companhia e da 

dita villa de Santarem para cujo efeito outorgão esta escritura debaxo das 

condicoens seguintes, que elle dito Mestre sera obrigado e com efeito se obriga 

por este instromento e na milhor forma de direito a fazer a dita obra de pao de 

bordo da milhor que ouuer com toda a prefeicão e seguransa que a arte der 

lugar, e pelo mesmo rescunho e forma que elle fes na capella de Nossa Senhora 

dos Agonizantes da Caza Proffesa de São Roque desta dita cidade porque do 

mesmo modo e pelo mesmo rescunho fara esta de Nossa Senhora da Gloria 

pondo elle tudo o que for condusente ate com efeito ser acabada que se 

entendera ate o mes de Janeiro do anno proximo que uem de setecentos e des e 

a dita obra há de constar de capella e nicho da senhora e gloria de serafins e 

Anjos deixando o sacrario mais fora a façe da banqueta de pedra, tudo muito a 

contento dos dittos padres pondo elle dito Mathias Rodrigues maos e madeira e 

tudo o mais que for necesario sem que o dito padre despenda cousa algua mais 

que o preso que pela dita obra lhe da em todo que são sento e uinte mil reis por 

conta dos quaes elle dito Reverendo Padre Manoel de Caldas em nome do dito 

seu consthetuinte lhe deu e entregou ahy perante my tabaliam e ditas 

testemunhas sinquenta mil reis em dinheiro de contado corrente neste Reino 

que eu tabaliam dou fee elle contou e resebeo e dise estauão sertos sem falta 

                                                 
1 Ms. rasgado. 
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alguma dos quaes lhe dá quitacam para lhos não tornar a repetir e pello 

discurso da dita obra será elle dito padre obrigado a lhe dar trinta mil reis de 

que lhe dará quitaçam que vallera como parte desta escritura ainda que seia 

somente por elle asinada e os outros trinta lhe dará sendo que a dita obra 

estiuer asentada e de todo acabada na dita capella e no que respeita a condução 

e despacho da dita madeira correra por conta do dito Padre asim os gastos de 

barco como o leua la do Tejo para o colegio, e alem do referido sera mais 

obrigado o dito Padre a dar seis mil reis para os gastos dos officiaes que 

asentarem a dita obra na forma da sobredita muito a contento do dito Padre 

dando acabada e asentada no dito tempo como fica dito E nesta conformidade 

se dão elles partes por ajustados e cada hum pella sua /fl. 94 v.º/ parte sera 

obrigado a comprir esta escretura como esta contenuada e a não reuogar por 

modo algum que seia e no cazo que elle Mathias Rodrigues falte alguma 

obrigacam se porá logo todo o dinheiro que ouuer recebido e se poderá mandar 

fazer a dita obra a sua custa compondo ao dito Padre todo o prejuizo que pello 

tal respeito lhe posa resultar porem não faltando elle a dita sua obrigacam se lhe 

não faltara tambem com os pagamentos nos tempos referidos e com estas 

clauzullas aceitarão este contrato a que darão comprimento como nelle se 

conthem e não o fazendo asim ou alegando qualquer delles pella sua parte 

algumas duuidas ou embargos não poderá ser ouuido aquelle que for obrigado 

em juizo ou fora delle sem primeiro repor ou depozitar tudo o que deuer em 

poder daquelle que for acredor ou de quem na aução tiuer para o que2  por 

abonado e para se escusar de fazer o tal depozito se não valerá de prouisão Real 

porque desde logo a renuncião no caso que se lhe conceda. E esta clauzulla 

escreuj eu tabaliam de pedimento e consentimento delles partes que querem se 

cumpra e guarde na forma da lej de que os aduertj e a ella me refiro; e de custas 

pesoais pagará mais auendo demanda a duzentos reis por dia para a pesoa que 

nella andar da dita primeira citação ate Real pagamento e tambem auendo de 

ser citados não tem duuidas que não estando nesta dita cidade o posa ser em 

seo nome o distribuidor dos tabalians de notas della que a ese tempo seruir ao 

qual fazendo seo procurador irreuogauel lhe dão poder para estar em juizo e 

fora delle confesar a diuida asinar termo de confisão e para todas as mais 

diligencias que se deuão fazer. E para asim o comprirem e guardarem com mais 

a perda e damno que Resultar custas e despesas que se fizerem diserão que 

obrigão e com efeito obrigarão todos seos bens e o milhor parado delles E 

outorgarão de responder nesta dita cidade e aonde e perante as justicas a que 

esta instromento for prezentado para o que Renunçiarão juis de seu foro 

domicilio e mais preuilegios que seião a seo fauor que de cousa alguma se 

poderão valler saluo todo comprirem como neste instromento se conthem. E em 
                                                 
2 Ms. uma palavra ilegível. 



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

420 
 

testemunho de verdade asim o outorgarão pedirão e aceitarão E eu tabaliam 

por quem tocar auzente como pesoa publica estepulante e aceitante 

testemunhas que forão prezentes Francisco Filgueira criado dos Padres do dito 

colegio e Luis do Valle meo criado que todos conhecemos ser elles os proprios 

que na nota asinarão e testemunhas Jozeph Caetano do Valle tabaliam o escreuj. 

  

 

Luis do Vale  Manoel de Caldas  Matias Rois de Carualho 

        Francisco Ferreira‖ 
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DOCUMENTO n.º 103 

 

Ajuste notarial entre Manuel João de Matos, entalhador, e a irmandade de N.ª 

S.ª da Lembrança, sediada no mosteiro de N.ª S.ª de Jesus, a fim de o mestre 

executar o retábulo da capela da mesma invocação. 16 de Fevereiro de 1710 

 

―Sajbão quantos este Estromento de obrigasão virem que no anno do 

Nasimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil settesentos E des em dezaseis 

dias do mes de Feuerejro na cidade de Lisboa dentro na jgreja do convemto de 

Nossa Senhora de Jesus da terseyra hordem do Sarafico Padre São Francisco na 

menza da irmandade de Nossa Senhora da Lembranssa sitta mesma jgreja 

estando ahi prezente o reverendo Padre Pregador Frey Gregorio da 

Purifiquasão SãoCristão mor da jgreja do ditto convento tizourejro da ditta 

irmandade e Diogo Grases mosso de camara de sua Majestade escriuão della e 

Antonio Perejra Procurador e os mais jrmaos que este prezente anno na ditta 

menza seruem abajxo asignados; de uma parte e da outra Manoel João de 

Mattos emtalhador de madejra morador nesta mesma cidade na Rua da Biqua 

de Duarte Bello freguesia de Santa Catarina de Monte Sinaj Por elle Reuerendo 

Padre frej Gregorio da Purificasão E mais ofessiais da ditta menza e 

hirmandade foj ditto a min tabalião perante as testemunhas ao diante nomeadas 

que per dezejarem fazer o retabollo e trebuna da capella da mesma Senhora da 

Lembransa sitta na ditta jgreja do mesmo convento com dous santuarios nas 

ilhargas com toda a perfeição mandarão fazer o debuxo trassa risco della com 

que a ditta obra se auia de fazer e visto e aprouado se contratarão con elle 

Manoel João de Mattos pera fazer toda a ditta obra do mesmo retabollo caza de 

trebuna e santuarios sobre jsso outorgão esta escretura na forma e manejra 

seguinte A saber que elle Manoel João de Mattos sera obrigado como de efejto 

se obriga a fazer o Retabollo trebuna e obra na ditta capella de toda a altura e 

largura della tudo de madejra de bordo e carualho tudo de talha leuantada 

muito perfejtto em sua porporssão em forma da planta e rascunho que da ditta 

obra esta feytto e asignado por elle Reverendo Padre Frej Gregorio da 

Purifiquasão e mais ofesiais da dita menza E por elle Manoel João de Mattos o 

qual porá a sua custa toda a ditta Madejra meteriais pregaria feragen e ofesiais 

nesesarios E de tudo dara a ditta obra acabada e asentada e posta em seu lugar 

com toda a perfeisão a comtento E satisfasão dos ofesiais /fl. 46 v.º/ da ditta 

jrmandade e da pessoa que per jsso elles nomearen e a ditta obra toda na forma 

Referida ade dar acabada posta e asentada na ditta capella per todo o mes de 

Agosto proximo que Embora uira deste prezente Anno de mil E settesentos e 

des E despois de Asentada sera uista e achando se que não Esta na forma do 

ditto Rascunho e planta Referida E no mais declarado nesta escretura se 
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desmanchar o que pareser E se fara1 de nouo a custa delle Manoel João de 

Mattos E do mesmo modo não dando a ditta obra acabada por todo o ditto mes 

de Agosto deste prezente Anno a podera os ofessiais da ditta menza e 

jrmandade mandar acabar por quem lhe pareser por conta delle Manoel João de 

Mattos tomando os ofesiais que lhe pareser pera com mais Breuidade se acabar 

E que a caza da ditta trebuna ha de ser de talha conrespondente a obra do 

mesmo retabollo e na mesma forma ande ser os dous santuarios tambem de 

talha E posto da ditta obra custo e fejtio della na forma Referida se obrigão elle 

Tizourejro Escriuão procurador da ditta menza e jrmandade a dar e pagar a elle 

Manoel João de Mattos a contia de Trezentos mil reis En dinhejro de contado 

per conta dos quais Logo ahi perante min tabaliam e dittas testemunhas elle 

Reuerendo Padre frej Gregorio da Purifiquasão como tal tizourejro que he da 

ditta jrmandade E mais ofesiais da menza della derão E emtregarão a elle 

Manoel João de Mattos a comtia de sento e sincoenta mil reis Em dinhejro de 

contado medas de ouro E pratta corentes neste Rejno que elle comtou e Recebeu 

E dise estauão sertos sem falta alguma pello que se da per Emtregue delles a 

sua uontade dos quais lhe da quitasão deste dia pera todo sempre E os outros 

sento e sincoenta mil reis Restantes lhe darão os ofesiais da ditta menza e 

jrmandade sem mil reis no mejo do tempo de fasão da ditta obra comtando se 

uaj fazendo na forma Referida E os sincoenta mil reis Restantes aos trezentos da 

ditta obra lhe darão os ofessiais da ditta menza E jrmandade de tanto que Ella 

estiuer acabada E asentada En seu lugar E dos dittos pagamentos dara Elle 

Manoel João de Mattos Escrittos de Resibos os quais E todos os mais que 

Emtressi pasarem sobre o comteudo nesta Escretura Valerão como parte della E 

que toda a obra de pedrejro e de carpintejro que for necesaria para se asentar o 

ditto Retabolo E trebuna delle mandara a ditta meza E hirmandade e ofisiais 

della fazer a sua conta a saber a de carpintejro o asoalhado Escada e frontal 

somente E sendo que elle Manoel João de Mattos não der a ditta obra acabada E 

asentada en seu lugar na forma Referida por todo o ditto mes de Agosto 

proximo que Embora uira deste prezente Anno e a ditta menza E jrmandade a 

mandar fazer por sua conta se lhe abatera do presso della a contia de corenta 

mil reis Em2 de não dar comprimento ao que /fl. 47/ fiqua obrigado não lhe 

faltando a ditta menza e hirmandade com o segundo pagamento dos dittos sem 

mil reis no mejo do tempo da fasão da ditta obra na forma que atras se declara E 

desta manejra diserão Elles partes que estão comtratados sobre todo o 

declarado nesta escretura a qual prometen e se obrigão cada hum pello que lhe 

toqua de ter comprir E guardar e que a farão senpre boa e não jrão contra ella 

por modo algun E posto que o fasão de todo o que contra elle ouuer não Usarão 

                                                 
1 Ms. uma palavra riscada. 
2 Ms. rasgado. 
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nem sera uallo (sic) E pera tudo asin conprirem diserão que obrigauão E de 

efejtto obrigarão a saber elles tizourejro Escriuão e procurador os bens e Rendas 

da ditta jrmandade E elle Manoel João de Mattos todos os seus moueis e de Rais 

auidos e por auer e o melhor parado delles E outorgarão que Responderão pello 

aqui conteudo nesta cidade perante os coregedores da corte coregedores juizes 

do siuel della pera o que Renunsião juizes de seu foro e todos os mais seus 

preuilegios prezentes e futuros= E estando a esta prezente Manoel da Paz 

pintor E Retratador morador nesta cidade ao Terejrinho da Crus da ditta 

freguesia de Santa Caterina por elle foj ditto que abona e ha  per abonado ao 

ditto Manoel João de Mattos E se obriga a que elle fara a ditta obra na forma 

que nesta escretura se declara E pera o asim conprir obriga seus bens E em 

testemunho de verdade asin o outorgarão e pedirão se fizesse este instromento 

nesta notta E que della se den os treslados nesesarios que aseitarão E eu 

tabaliam o aseito Em nome de quem tocar auzente como pessoa publica 

estepullante e asejtante testemunhas que foram prezentes João Perejra ofesial de 

Alfajatte morador na Rua do Valle da ditta freguesia e Manoel de Azeuedo do 

mesmo ofissio morador na mesma Rua E todos conhesemos a Estas partes 

serem os proprios aqui conteudos que na nota asignarão con as testemunhas 

Pedro de Andrade Masiel tabaliam o escreui╫ Risquej╫ ditta╫ a custa╫ 

 

Diogo Garces    Frej Gregorio da Purificação 

     Sancristão Mor e Tizoureiro 

 

Antonio Pereira  Manoel João de Mattos        Manoel da Paz e Sylua 

João Pereira 

    De Manoel de Azeuedo 

     Testemunha‖ 
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DOCUMENTO n.º 104 

 

O mestre entalhador José Antunes, como fiador da obra de talha do retábulo 

de S. Gonçalo da igreja de N.ª S.ª da Encarnação, que o seu genro arrematou e 

não concluíu, contrata-se com a irmandade do dito santo a fim de terminar a 

obra. 6 de Agosto de 1711 

 

―Obrigação Juzeph Antunes a jrmandade de São Gonçalo 

 

Saibão quantos este jnstromento de obrigação e fiança virem que no anno do 

nacimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil setecentos e onze em seis dias 

do mes de Agosto na cidade de Lisboa e Rua da Crus de nossa Senhora de Jesus 

freguesia de Santa Catarina de Monte Sinaj e cazas de morada de min tabaliam 

aparecerão prezentes partes a saber da huma João Aluares seleiro morador 

nesta cidade a Rua dereita que vaj do Loreto para a Crus de Pao freguesia de 

nossa Senhora da Emcarnação como procurador da jrmandade do gloriozo São 

Gonçalo cita na dita jgreja de nossa Senhora da Emcarnação e em nome do juis e 

mais oficiais da dita jrmandade Francisco Rodrigues de Almejda João Pinto 

Ribeiro João Bautista Marques Em vertude de hum seu asinado de peticam feita 

por hum asinado por todos e de que milhor se uera que ao diante hira 

tresladado nesta nota e seus treslados E da outra Juzeph Antunes mestre 

emtalhador morador nesta cidade na Rua de Condeca freguesia do Santissimo 

Sacramento Logo por elles partes em /fl. 93/ seu nome e no que reprezenta foi 

dito a min tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que o dito juis 

e mais oficiais da dita meza do gloriozo São Gonçalo se comtratarão com 

Juzeph Nunes Monteiro emtalhador e genro delle Juzeph Antunes para fazer 

hum Retabolo para a capella do dito santo e de madeira de pursa e na forma do 

Retabolo da capella das Almas da dita jgreia de nossa Senhora da Emcarnação e 

em preso de cento e outenta mil reis por conta dos quais recebeo do dito juis e 

mais oficiais da dita meza cento e uinte e tres mil e duzentos e setenta reis em 

dinheiro de contado e lhe fes obrigação de dar o dito Retabolo feito e asentado 

em seu lugar dentro no tempo referido em sua obrigação e por não dar 

comprimento a ella o dito juis e mais oficiais requererão ao Dezembargador 

Juzeph Simões Barboza juis do ciuel nesta cidade segurança ao dito Juzeph 

Nunes Monteiro de cujo requerimento he escriuão João Gomes da Silua 

comtinuando ce por despacho do dito juis foi prezo no tronco desta cidade 

onde ao prezente esta e estando o negocio nestes termos pediu elle Jozeph 

Antunes ao dito juis e mais oficiais da dita meza do gloriozo São Gonçalo 

quizecem soltar ao dito Juzeph Nunes Monteiro seu genro da prizão onde esta e 

que elle se obrigaria por elle como seu fiador e principal pagador e como diuida 
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e obrigação sua propria e os ditos cento e uinte e tres mil e duzentos e setenta 

reis que tem ia recebido em dinheiro de contado do dito juis e mais oficiais por 

conta do dito Retabollo; E asim se queria de nouo obrigar a fazer o mesmo 

Retabollo para a dita capella do gloriozo São Gonçalo de madeira de pursa e na 

forma de outro que esta na mesma igreja na capella das Almas e com o mesmo 

emtalho e leuantado e o preso de toda a dita obra asentada em seu lugar com 

toda a perfeição são os ditos cento e outenta mil reis por conta dos quais tem ia 

recebido elle Juzeph Antunes como fiador e principal pagador e como diuida e 

obrigação sua propria per mão do dito juis e mais oficiais do dito Juzeph Nunes 

Monteiro seu genro e como diuida e obrigação sua propria desde logo toma e 

remoue sobre sj e de que se constetue deuedor e obrigado cento e uinte e tres 

mil e duzentos e setenta reis; e o resto para emtejro comprimento dos ditos 

cento e outenta mil reis obriga elle João Aluares ao dito juis e mais oficiais a 

pagar a elle Juzeph Antunes tanto que o dito Retabolo estiuer asentado em seu 

lugar com toda a perfeição e na forma do outro das Almas o qual Retabolo se 

obriga elle Juzeph Antunes a dar perfeitamente acabado e asentado em seu 

lugar de oie a seis mezes primeiros seguintes e sem nota de imperfeição e tendo 

a sera obrigado elle mestre a tudo refazer e emmendar a sua custa e despeza e 

se obriga elle mestre a dar a dita obra perfeita e acabada de oie a seis mezes 

primeiros seguintes e não o fazendo asim a podera mandar fazer o dito juis e 

mais oficiais da dita meza pellos oficiais mais peritos que quiserem e pellos 

presos que lhe parecer e se obriga elle Juzeph Antunes a pagar lhe toda a 

majoria que exceder ao preso principal dos ditos cento e outenta mil reis e sem 

a jsso por duuidas demandas nem embargos de nenhum genoro e comdição 

que seião per que uindo com elles he contente lhe não seião recebidos nem por 

ser ouido nem admetido em juizo nem fora delle com aução alguma em 

nenhuma jnstancia nem no cazo de appelacam aggrauo execucam nem menos 

em auto apartado athe primeiro e com efeito depozitar em mão e poder do dito 

juis e mais oficiais da dita jrmandade prezentes e futuros todos os ditos cento e 

uinte e tres mil e duzentos e setenta reis como fiador e principal pagador do 

dito seu genro e como diuida e obrigação sua propria que desde logo toma e 

remoue sobre sj e de que se constetue deuedor e obrigado e alem disso /fl. 93 

v.º/ se obriga mais a pagar tudo o que exceder a obra alem do preso principal 

no cazo que a não dee acabada e asentada dentro nos ditos seis mezes e se 

mande obrar por outros oficiais e tudo em dinheiro de contado e junto em hum 

so pagamento que receberão como couza sua propria sem fiança nem 

habonação por quanto da gora para o tal tempo os habona e ha per habonados 

para tudo poderem receber e enquanto e asim com efeito não fizer o dito 

depozito lhes sera denegado toda a audiencia aução remedio de direito e nem 

para se escuzar de o fazer promete de não auer provizão Real e sendo llhe 
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concedida por qualquer respeito que seia desde logo a renuncia para della se 

não poder valer nem ajudar posto que deste jnstromento e clauzullas delle na 

tal prouizão se faça expreça e declarada menção e esta clauzulla depozitaria a 

escreuj eu tabaliam nesta escretura de pedimento e comsentimento delles partes 

que em seu nome e nos que reprezentam querem se cumpra e guarde na forma 

da lej sobre os depozitos pasada de que os aduerti e me refiro a ella e sendo 

necessario de elle Juzeph Antunes de ser citado ou requerido pello 

comprimento desta escretura e pagamento he contente que não estando nesta 

cidade o seia em seu nome o destribuidor dos tabeliães de notas della  que hoie 

he e ao diante for ao qual for este mesmo jnstromento e pella milhor via que em 

direito haja lugar fas e constetue seu procurador e lhe da poder quanto em 

direito se requere para estar em juizo e fora delle comfecar diuida fazer e asinar 

termo de comfisão ouuir sentença ser requerido por ella nomear bens a penhora 

e para a uenda rematação e remição delles e mais deligencias que comuenhão e 

com elle Juzeph Antunes se deuão fazer que se fação no dito destribuidor seu 

procurador sem o poder reuogar nem esta clauzulla e a sentença contra ella 

auida pella dita citação se dara a execucam em sua pessoa e bens a que não uira 

com os taes embargos e pacara em couza julgada como defenetiua como dada 

na mor alçada por juis compitente de que não auera appelacam nem aggrauo 

por elle pedida e consentida e auendo demanda que dara e pagara de custas 

comuencionais a pessoa que nella andar per parte da dita jrmandade a 

duzentos reis por dia que os auera e uencera do dia da primeira citação em 

diante athe final sentença e sua execucam pagamento de tudo o que lhe deuer e 

custas sem alegar que he mais selario de custas comuencionais do que a 

ordenação concede e o resto da dita obra obriga elle João Aluares em seu nome 

e nos que reprezenta a pagar a elle mestre em hum pagamento tanto que a dita 

obra estiuer asentada E não tem duuida na forma desta escretura e debaixo 

desta obrigação a que logo seia solto o dito Juzeph Nunes Monteiro da prizão 

em que esta e asim o requere ao dito menistro e seus oficiais em seu nome e nos 

que reprezenta E nesta forma dicerão elles partes estão auindos e comtratados 

sobre todo o declarado nesta escretura que cada hum por sua parte promete ter 

e comprir e guardar como nella se conthem e que não poderão reuogar nem 

reclamar por nenhuma via que seia defeito nem de direito e para a sim o 

comprirem  emteiramente dicerão e cada hum insolidum disserão que obrigam 

suas pesoas e todos seus bens moueis e de rais auidos e por hauer e o milhor 

parado delles e sendo pello contrario que responderão pello aqui conteudo 

nesta cidade perante os corregedores e juizes do ciuel della e onde e perante 

quem mais comprire este jnstromento for aprezentado para o que dicerão que 

renuncião juis de seu foro e domecilio priuilegios prezentes e futuros ferias 

gerais e especiais e todo o mais remedio de direito que por jsso em seu /fl. 94/ 
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fauor alegar possão porque de nada uzarão antes tudo comprirão pello modo 

sobredito E em testemunho de uerdade asim o outorgarão e pedirão se fizece 

este jnstomento nesta nota e que della se dem os treslados necessarios que 

aseitarão e eu tabaliam todo aseito em nome de quem tocar auzente como 

pessoa publica estipulante e aseitante treslado de peticam de que asina e atras 

se fas menção. Nos o juis escriuão e thezoureiro e mais oficiais da meza do 

gloriozo São Gonçalo cita na jgreia de nossa Senhora da Emcarnacão nos damos 

todo o poder bastante ao procurador o senhor João Aluares para poder selebrar 

huma escretura com o emtalhador Juzeph Antunes para fazer hum retabolo 

para a capella do mesmo santo de madeira de pursa como as mais que esta na 

dita jgreia para o que lhe damos poderes em direito necessarios. Lisboa quatro 

de Agosto de mil setecentos e onze Francisco Rodrigues de Almejda João Pinto 

Ribeiro João Bautista Marques// huma crus de João Aluares// e tresladada a 

conserttei com a propria a que me reporto sendo testemunhas prezentes Jozeph 

Pereira almotace das exzicuçõens da limpeza morador na Rua da Talaja e 

Alexandre Pereira da Fonseca que uiue de sua fazenda morador na Rua do 

Calafates e Miguel de Castro copeiro da marqueza de Marialua todos 

moradores na dita freguesia que todos conhecemos a elles partes são os 

proprios que na nota asinou elle Jozeph Antunes e por elle João Aluares dizer 

não sabia escreuer asinou a seu rogo o dito Juzeph Pereira na nota e mais partes 

e testemunhas João de Azeuedo dos Reis tabaliam o escreuj 

 

Jozeph Antunes  do outorgante ┼ João Aluares 

A rogo de João Aluares e como testemunha 

Jozeph Pereira     Alexandre Pereira da Fonseca 

      Miguel de Crasto‖ 
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DOCUMENTO n.º 105 

 

Manuel Machado, mestre entalhador contrata-se com a irmandade de Santa 

Ana do Convento do Vencimento do Monte do Carmo para poder desta vez 

cumprir os prazos de um contrato anterior a que havia faltado com os ditos. 

16 de Dezembro de 1711 

 

―Concerto a irmandade de Santa Anna com Manoel Machado 

 

Saibão quantos este instormento de concerto e compuzição e obrigaçam virem 

que no anno do nacimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil e setecentos e 

onze em dezaceis dias do mes de Dezembro na cidade de Lisboa a Travessa de 

Dom Luis Coutinho, freguesia do Santissimo Sacramento e apouzentos do 

Padre Domingues João Cardozo estando ahj prezentes partes a saber de huma 

Antonio da Costa morador na Rua da Boa-Viagem freguesia de Nossa Senhora 

dos Marteres como procurador da irmandade da glorioza Santa Anna cita na 

Igreia do convento de Nossa Senhora do Vencimento do Monte do Carmo e por 

comição de toda a meza que disse ter para outorgar esta escretura e da outra 

Manoel Machado escultor e emtalhador morador nesta cidade na Trauesa do 

Cabral freguesia de Santa Catarina de Monte Sinaj logo por elles partes em seus 

nomes e nos que reprezenta dos oficiais da dita irmandade foi dito a mim 

tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que elle Manoel Machado 

e seu companheiro Antonio Martins Calheiros auião ajustado com os irmãos da 

dita irmandade a obra de hum retabollo para a cappela de Santa Anna e São 

Joachim cita na dita Igreja de Nossa Senhora do Carmo na forma e com as 

condiçoens declaradas na escretura que celebrarão em seis de Setembro de mil 

setecentos e noue nas notas de Antonio Nogueira da Cruz a que se referem e 

per auerem faltado as obrigacoens da dita escretura e tempo nella detriminado 

foram demandados no juizo civil da cidade escriuão Tomas Gomes Moreira e 

tornando a fazer segundo concerto por termo nos autos do dito escriuão com as 

penas que nelle declarão tornarão a faltar ao dito termo rezão per que a 

jrmandade os estaua exzicutado pella pena convencionada no dito termo e lhes 

auia feito penhora em seus bens que estauão em termos de serem arematados 

estando a cauza e execuçam nestes termos fizera elle Manoel Machado huma 

petição a meza na qual se oferecia per dando outenta mil reis do principal do 

seu contrato acabar a dita obra com toda a perfeição e perpondo ce a dita 

petição e requerimento em meza votarão os jrmãos juntos que por fazer 

beneficio a elle Manoel Machado se lhe deferice a sua petição com o abatimento 

que oferecia obrigando ce acabar o dito retabullo com toda a boa perfeição e 

emmenda que fosse necessaria e que porem auendo algum prejuizo da madeira 
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de sorte que não fosse capax de receber o ouro ou não ficar bem dourada se 

emmendaria por elle Manoel Machado todo este prejuizo e per asim estar 

rezuluto na dita meza se obriga elle Manoel Machado acabar a dita obra e 

perfeição della emmendar a tribuna e trono de sorte que nelle se acomodem as 

tres imagens da Senhora São Joachim e Santa Anna com boa acomodação e 

arquetetura e que na boca da dita tribuna huns remates de talha muito bem 

feitos que /fl. 26/ posão seruir de por vellas ou remalhetes nellas e que na 

primeira1 ou banco do dito retabulo fara aquella obra com que fique mais 

aparatozo o dito banco e no vão que se fas do dito retabolo aonde de prezente 

estão as imagens de São Joachim e Santa Anna pora dous muito bem feitos que 

tenhão seus casticaes e que esta obra obriga a dar perfeita e acabada athe o 

ultimo do mes de Abril do anno que ha de vir de mil setecentos e doze e que 

sendo cazo que falte ao dito tempo a dar acabada e perfeita a dita obra comvem 

elle Manoel Machado e prociga na execuçam que a dita irmandade lhe fazia 

como se tal concerto não ouvesse porque na falta de seu comprimento promete 

elle Manoel Machado de não emcontrar per modo algum a dita execuçam antes 

podera logo a irmandade tirar da cappela o retabolo e obriga llo pella execuçam 

que contra elle estaua correndo no dito escriuão Tomas Gomes Moreira e se 

declara que tambem se obriga elle Manoel Machado a fazer os santuarios para a 

dita cappela e na forma que hauia prometido e isto no dito tempo desta 

obrigação e debaixo das ditas penas e nesta forma disse elle Antonio da Costa 

aseita esta obrigação delle Manoel Machado e ao cumprimento desta escretura 

disse elle Manoel Machado que obriga sua pessoa e todos os seus bens moveis e 

de rais auidos e por hauer e o milhor parado delles e sendo pello contrario que 

responderão pello aqui conteudo nesta cidade perante os corregedores da corte 

corregedores e juizes do ciuil della para o que Renuncia juis de seu foro ferias 

gerais e espiciais que em seu fauor alegar possão que de nada uzara e antes 

tudo comprira pello modo sobredito e em testemunho de uerdade asim o 

outorgarão e pedirão se fizece este jnstromento nesta nota e que della se dem os 

treslados necessarios que aseitarão e eu tabaliam todo aseito em nome de quem 

tocar auzente como pessoa publica estipulante e aseitante sendo testemunhas 

prezentes o dito Doutor João Cardozo e Manoel da Silua andador da dita 

jrmandade morador na Rua Noua dos Ferros que todos conhecemos a elles 

partes são os proprios que na nota asinarão e testemunhas João de Azeuedo dos 

Reis tabaliam o escreuj. E declarão mais elles partes que a madeira do dito 

Retabollo sera capax de receber o ouro sem difeito algum para se dourar a dita 

cappela e fara mais o remate da dita obra na forma do risco E declara elle 

Manoel Machado que toma toda a obra e abatimento sobre sy sem que a 

jrmandade tenha couza alguma com o dito Antonio Martins Calheiros e asim o 
                                                 
1 Ms. manchado. 
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outorgarão e aseitarão sendo testemunhas o dito Manoel da Silua e Thomas 

Afonco Pereira criado do dito Doutor João Cardozo e não foi testemunha o dito 

Doutor João Cardozo sendo testemunhas os ditos tabaliam o escreuj 

 

Antonio da Costa    Manoel Machado 

Manoel da Silua     + 

           Thomas 

de Afonco Pereira testemunha‖ 
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DOCUMENTO n.º 106 

 

Os religiosos do convento de S. Francisco, de Lisboa, contratam o mestre 

entalhador João Vicente para executar dois altares colaterais destinados à 

igreja do seu convento. 23 de Abril de 1712 

 

―Saibam quantos este instormento de comtrato quitacam e obrigacão virem que 

no anno do nacimento de noso Senhor Jesus Christo de mil e setecentos e doze 

em vinte tres dias do mes de Abril na cidade de Lixboa dentro do comvento do 

Saraphico Padre Sam Francisco della na sella do reverendo Padre comesario das 

obras Frei Francisco de Samthiago estando elle ahy prezente e bem asim o 

Reverendo Padre mestre Frei Francisco do Spirito Santo Provencial e comesario 

geral que foi desta Provincia de Portugal de huma parte e da outra estaua Joam 

Vicente mestre emtalhador morador na Rua dos Gamas de Baixo ao Bairo Alto 

Por elles partes foi dito a mim taballiam perante as testemunhas ao diante 

nomeadas que estam comtratados em elle Reverendo Padre mestre Frei 

Francisco do Spirito Santo mandar fazer per sua deuocam dois coletrais para o 

cruzeiro da Igreja do dito Saraphico Padre Sam Francisco os quais se handem 

por donde estam dois velhos junto as colunas da capella mor cada hum de sua 

parte os quais coletrais andem ser ambos correspondentes hum ao outro e feitos 

pela planta e medidas do Arquiteto Santos Pacheco que fes o Risco o qual Risco 

esta asinado pellos ditos Joam Vicente e reverendo Padre comesario das obras e 

Santos Pacheco como disseram que fes esta escreptura e pela milhor via de 

direito que seu comtrato he o seguinte a saber que elle mestre sera obrigado 

como com efeito se obriga a fazer os ditos dois coletrais toda de bordo sequa e 

livre de nos e a talha sera de relevo muito bem feita e limpa e nam Rachada e se 

obriga outro sim elle mestre a dar os ditos coletrais asentados e acabados de 

todo postos em seu lugar athe o ultimo do mes de Setembro que vem deste 

prezente anno e todo o custo que fizer athe ser asentada sera por conta delle 

mestre asim de comesos como de tudo o mais e asentada a dita obra se 

chamaram dois mestres peritos cada hum pela sua parte para julgarem se a 

obra esta na forma da dita planta e Risco o que faram debaixo do julgamento 

dos Santos Evangelhos para que nas suas comsciencias dicerem a verdade e 

achando os ditos dois mestres que a dita obra nam esta na forma do dito ajuste 

elle mestre sera obrigado a tornar se faça a sua custa todo o desmancho que 

ouvere e fazella na forma que fica dito a qual obra estam ajustados elle 

Reverendo Padre mestre Frei Francisco do Spirito Santo dar a elle mestre 

quatrocentos mil reis a saber cem mil e oitocentos reis ao asinar desta 

escreptura e cem mil reis para o fim de Mayo que vem e outocentos mil reis no 

fim de Junho e o resto depois da obra asentada e quanto aos ditos / fl. 71v.º / 
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comprimento oitocentos reis Logo ahy perante mim taballiam e testemunhas o 

Sindico do comvento Francisco Monteiro Dias deu e entregou a elle mestre em 

dinheiro decomtado corrente neste reino que contou e recebeo e achou serta a 

dita quantia da qual disse daua quitacão a elle Reverendo Padre mestre Frei 

Francisco do Spirito Santo e a elle Sindico o qual sera obrigado a dar a elle 

mestre os ditos cem mil reis no fim de Mayo que vem e outros cem no fim de 

Junho e o resto asentada a dita obra cujos pagamentos se obriga a fazer com 

muita pontualidade sem que haja falencia aos ditos pagamentos e com recibos 

delle mestre se lhe leuara em comta no fim da dita obra a qual se obriga elle 

mestre como dito he a dalla asentada e feita athe fim de Setembro que vem 

como dito he e faltando pagara de penna e em nome de penna sincoenta mil 

reis que se lhe leuaram em comta nos quatrocentos de seu ajuste e leuada ou 

não a dita penna sem que esta escreptura fara seu Real effeito e nesta forma 

diseram elles partes que estam comtratados sobre todo o nella declarado que 

prometem todos comprir e guardar e nam renegar nem reclamar por nenhũa 

via que seja e sendo o contrario ou que elle mestre falte ao que fica obrigado 

não sera ouvido sem pena de prizão tudo o que constar tiver recebido para o 

que disse se sometia as clausullas depozitarias citação e custas pessoais como se 

aqui foram especificadas palavra per palavra que disse as sabia muito bem e as 

mesmas se somete e sogeita elle Sindico Francisco Monteiro Dias no cazo que 

falte com os ditos pagamentos como fica obrigado como tal Sindico a cujo 

comprimento diseram elles partes que obrigam a saber elle mestre sua pessoa e 

todos seus bens moveis e de rais hauidos e por hauer e o milhor parado delles e 

elle Sindico o mesmo e moveis de algumas duvidas se obrigam a que responde 

e assim pello aqui contheudo nesta cidade perante as justicas a que pertencem e 

este Instormento for prezentado para o que renuncião juizes de seu foro e 

domecilleo preuilégios prezentes e futuros e mais que em seu favor alegar 

possam E em testemunho de verdade asim o outorgarão pedirão e aseitarão 

sendo testemunhas prezentes o dito Santos Pacheco morador na Rua Fresca 

freguesia de Santos e Vintura de Barros Silua mercador morador na cidade do 

Porto que disseram serem elles partes as proprias aqui contheudas que na nota 

asinarão e dito Fernando Zaiguy tabaliam o escrevy 

 

João Vicente      Frei Francisco do Espirito Santo 

Frei Francisco de Santiago comisario das obras      Francisco Monteiro Dias 

Ventura de Barros Silua             Sindico 

Santos Pacheco‖   
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DOCUMENTO n.º 107 

 

Manuel João de Matos, mestre entalhador, é contratado por D. Maria Catarina 

da Silva, para fazer o retábulo da invocação de Jesus, Maria e José na igreja 

do Convento dos Paulistas, de Lisboa. 2 de Março de 1713 

 

―Saibão quantos este instromento de obrigação virem que no anno do 

Nasimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil e Setecentos e treze em dous 

dias do mes de Março na Cidade de Lisboa dentro na Igreja do Conuento do 

Sacramento da ordem de São Paullo primeiro Eremita estando ahi prezente 

Dona Maria Catarina da Silua viuua [de] Lourenco Correa de Torres moradora 

nos Poiais de São Bento de huma parte e da outra Manoel João de Mattos 

Emtalhador de madeira morador nesta cidade na Rua da Biqua de Duarte Bello 

freguesia de Santa Catarina de Monte Signaj e por ella Dona Maria Catarina da 

Silua foi ditto a mim tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que 

por dezejar fazer o retabollo do Altar da Emuocação de Jezus Maria Jozeph que 

esta na ditta Igreja do ditto Comuento se Comtratou com elle Manoel João de 

Mattos para fazer com toda a prefeição a obra do ditto Altar e Capella e sobre 

isso outrogarão esta escriptura na forma e maneira seguinte a saber que elle 

Manoel João de Mattos sera obrigado como de efeitto se obriga a fazer a obra da 

ditta capella de toda a altura e largura della tudo de Madeira de Bordo da 

mesma sorte que estão feitas as outras capellas comrespondentes e melhor se 

poder ser e fara mais huma duzia de jarras do mesmo pao meya duzia mais de 

palmas e a outra meya duzia mais pequena e dous Euangelhos para o Altar e 

elle Manoel João de Mattos pora a sua custa toda a madeira meteriais pregarias 

ferrages e ofeciais neseçarios e de tudo dara a ditta obra asentada e posta em 

seu lugar com toda a prefeição a contento e satisfação della Dona Maria 

Catarina da Silua ou da pesoa que para iso ella nomear e a ditta obra tudo na 

forma referida ha de dar acabada por dia de Nossa Senhora de Agosto deste 

prezente anno de mil Setecentos e treze e despois de asentada sera vista e 

achando ce que não esta na forma em que estão as outras capellas 

comrespondentes se desmanchara o que parecer e se fara de nouo a custa delle 

Manoel João de Mattos e do mesmo modo não dando a ditta obra acabada athe 

o ditto dia de Nossa Senhora de Agosto do ditto dia por diante athe se acabar 

perdera elle /fl. 46 v.º/ Manoel João de Mattos sinco tostois por cada hum dia 

que serão para ella Dona Maria Catarina da Silua e ella se obriga a dar e pagar a 

elle Manoel João de Mattos a comtia de sento e trinta mil reis em dinheiro de 

contado por conta dos quais logo ahi perante min tabaliam e dittas testemunhas 

ella Dona Maria Catarina da Silua deu e emtregou a elle Manoel João de Mattos 

a comtia de Secenta mil reis em dinheiro de contado que comtou e recebeo e 
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dise estauão sertos sem falta alguma pello que se da por entregue delles a sua 

uontade dos quais dise lhe dara quitação deste dia e para todo o sempre e os 

Setenta mil reis restantes lhe dara ella Dona Maria Catarina da Silua no meado 

do mes de Junho que embora uira deste mesmo anno e contia de trinta e sinco 

mil reis e os outros trinta e sinco mil reis  resto da dita obra se lhe darão tanto 

que  ella estiuer acabada e asentada em seu lugar na ditta capella e dos dittos 

pagamentos dara elle Manoel João de Mattos escriptos os quais e todos os mais 

que entre sy pasarem sobre o conteudo nesta escriptura vallerão como parte 

della e desta manejra deserão elles partes que estão comtratados sobre todo o 

declarado nesta escriptura a qual promete e se obriga cada hum pello que  lhe 

toqua de ter comprir e guardar e que a farão sempre boa e não hirão comtra ella 

por modo algum e posto que a  fação de todo o que em comtrario della 

ouuerem não uzarão nem sera uallido e para tudo asim comprirem deserão que 

obrigauão e de efeito obrigarão cada hum pello que lhe toqua todos os seus 

bens moueis e de rais auidos e por auer e o melhor parado delles e outorgarão 

que responderão pello aqui comtheudo perante os corregedores da corte 

corregedores juizes do siuel della para o que renuncião juizes de seu foro e mais 

todos seos preuillegios prezentes e futuros e em testemunho de uerdade asim 

outorgarão e pedirão se fizece este imstromento nesta notta que della se dem os 

treslados nesecarios que aseitarão e eu tabaliam o aseito em nome de quem 

toquar auzente como pesoa publica estipulante e aseitante testemunhas que 

forão prezentes Manoel Machado Emtalhador morador na Rua do Cabral e 

Marcos da Costa de Figueiredo Freire morador ao poso nouo e todos 

conhecemos a elles partes serem os proprios aqui comtheudos que na notta 

asignarão com as testemunhas Diogo de Seixas de Andrade tabaliam o esvreuy 

 

Dona Maria Catarina da Silua  Manoel João de Mattos 

Manoel Machado    Marcos da Costa de Figueiredo Freire‖ 
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DOCUMENTO n.º 108 

 

Manuel Álvares, mestre entalhador, é contratado pela irmandade de S. 

Francisco Xavier da igreja jesuíta de Santarém, para executar o retábulo da 

capela do mesmo santo. 31 de Maio de 1713 

 

―O Juis e Mordomos da confraria de São Francisco Xavier fazem contracto com 

Manoel Aluares 

 

Em nome de Deos amen saibão quantos este publico instromento de contracto e 

obrigação virem que no anno do nascimento de nosso Senhor Jesús Christo de 

mil setecentos e treze annos aos trinta e hum dias do mes de Majo do dito anno 

nesta villa de Santarem no collegio da companhia digo no collegio dos Padres 

da companhia aonde eu tabelião vim ahi estauão prezentes de huma parte o juis 

e mordomos que / fl. 62 / no prezente anno seruem na confraria do glorioso 

São Francisco Xavier que tem sua capella e açento no dito collegio e são ao 

diante asinados e de outra parte estaua prezente Manoel Aluares official de 

entalhador e outrosim Joseph Ferreira Cabral ambos moradores nesta dita villa 

peçoas todas conhecidas de mim tabelião e logo pellos ditos juis e Mordomos 

foi dito perante mim tabelião e as testemunhas ao diante nomeadas e asignadas 

que elles estauão contractados como com effeito se contractarão por este 

publico instromento com o dito Manoel Aluares pera fazer huma tribuna pera a 

capella do dito Santo na forma da que esta feita na capella do Beato Estanislao 

que esta defronte da do dito glorioso Santo de madeira de Bordo 

accrescentando-lhe a obra que se acha expressa em hum risco separado feito 

pera o dito accrescentamento e asignado pelo dito juis da irmandade como 

tãobem será o risco que apresentou o dito official da dita tribuna do Beato 

Estanislao a qual tribuna tinhão ajustado com o dito Manoel Alvares que a fazia 

per preço de quatrocentos e trinta mil reis e a daria acabada e acentada por dia 

de São Miguel do anno que vem de mil setecentos e quatorze e que acabada 

seria vista por peçoas que bem entendessem e confferida com os ditos riscos e 

achando-se que lhe faltaua alguma circunstancia se mandaria fazer á custa delle 

Manoel Aluares com declaração que na tarja da dita tribuna se porá algum 

remate e relleuo que a fizeçe mais vistosa do que estaua a do Beato Estanislao a 

qual circunstancia se expressaua aqui por senão achar no risco e que no cazo em 

que o dito Manoel Aluares não acabace e acentase a dita tribuna no tempo 

asima declarado perderia sesenta mil reis do preço asima declarado, e que logo 

querião entregar como com effeito entregarão perante mim tabelião e as ditas 

testemunhas ao dito Manoel Aluares trezentos mil reis em dinheiro de contado 

corrente neste Reino que elle contou e Recebeo e dise estar certa a dita quantia 
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sem falta alguma e por asim ser daua aos ditos juis e Mordomos plenissima e 

geral quitação deste dia pera todo o sempre do dinheiro que agora recebia e se 

obrigaua a fazer a dita tribuna na forma asima declarada sem a iso por duuida 

nem embargos e uindo com elles não quer ser ouuido sem primeiro depositar 

tudo o que lhe pedir por este instromento em mão dos ditos juis e Mordomos 

da dita confraria que tudo poderão receber sem fiança e esta clausula 

depositaria escreui eu tabelião de pedimento dos ditos juis e Mordomos 

fazendo primeiro pergunta ao dito Manoel Aluares se consentia nella e dise que 

sim que fis perante as testemunhas na forma da lej do Reino, e que pera tudo 

melhor comprir se desaforaua de juis de seo foro e quer responder pelo 

contheudo nesta escriptura perante o juis /fl. 62 v.º / de fora desta villa e do 

corregedor da comarca della que hoie são e no tal tempo forem e renuncia ferias 

leis liberdades preuelegios e tudo o mais que per si e em seo fauor alegar possa 

que de nada quer uzar nem gozar antes tudo com efeito comprir e pagar como 

neste instromento se contem como obrigação sua propria e todos seus bens 

moueis e de rais hauidos e per hauer e que hauendo demanda quer dar e pagar 

á peçoa que andar na demanda por parte do juis e Mordomos a duzentos reis 

por dia de pena conuencional que se vencerão do dia da primeira citação the 

fim da execução e que prometia de nunca em tempo algum hauer prouisão de 

sua Magestade pera deixar de fazer de1 tanto atras declarado e hauendo a de 

agora a dá por nulla e de nenhum efeito e quer que todas as clausulas deste 

instromento pasem aos seos herdeiros e que elles as cumprão como se as 

outorgarão (sic) e sendo ahi presente o dito Joseph Ferreira Cabral por elle foi 

dito que elle ficaua per fiador e principal pagador do dito Manoel Aluares e se 

obrigaua a pagar por elle toda a falta que elle tiuer a este contracto a que 

tãobem dise obriguaua todos seos bens moueis e de rais hauidos e per hauer 

digo presentes e futuros e declarão que pera a dita obra no mejo se lhe darião 

mais cincoenta mil reis na conta do dito preço e que os outenta que restauão 

pera satisfação de toda a dita quantia de quatrocentos e trinta mil reis se lhe 

entregarão acentada a dita tribuna e asim aceitarão reciprocamente todas partes 

e em testemunho de verdade asi outorgarão e me requererão lhe fizese o 

presente instromento E eu tabelião o aceitey em nome das pecoas a este 

absentes a que aceitação pertence e pede justiça e tocar tanto quanto em direito 

deuo e posso Sendo a tudo presentes por Testemunhas Domingos Rodrigues 

Girão guarda do dito Colegio e Manoel Jorge seruente tãobem do dito conuento 

ambos nelle moradores que aqui asignarão com os outorgantes depois desta 

lhes ser lida por mim Tabelião José Felix da Costa que o escreui 

 

                                                 
1 Ms: uma palavra ilegível. 
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Paulo Teixeira de Menezes  O Prior Diogo Warneque e2 

Domingos Marques Girão  Manoel Aluares 

Domingos Rodrigues Girão 

Manoel Jorge  Joseph Ferreira Cabral       Manoel da Sylua Cabral‖  

  

                                                 
2 Ms: uma palavra ilegível. 
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DOCUMENTO n.º 109 

 

Contrato de obra de entalhe celebrado entre os mestres Baltasar dos Reis 

Couto e José Freire e a Ordem Terceira de S. Francisco do convento de N.ª S.ª 

de Jesus, de Lisboa, para a realização de quatro Passos da Vida de Cristo. 2 de 

Novembro de 1714 

 

―Obrigação Baltazar dos Reis Couto e outro a meza da ordem Terseira de Jesus 

 

Saibão quantos este instormento de obrigação virem que no anno do nacimento 

de Noso Senhor Jesus Christo de mil e setecentos e catorze em dous dias do mes 

de Nouembro na cidade de Lisboa e Rua da Crus de Nosa Senhora de Jesus 

freguesia de Santa Catarina de Monte Sinaj e cazas de morada de mim tabaliam 

aparecerão prezentes partes a saber de hua Duarte Pinho procurador geral da 

meza da venerauel ordem Terseira da penitencia de São Francisco cita no 

comuento de Nosa Senhora de Jesus em uertude de hum asinado de petiçam 

feita pello / fl. 27 v.º/ secretario Juzeph do Couto Pestana e asinada por elle e 

pello menistro o Doutor Paullo de Carualho de Atajde e mais Jrmãos da meza 

que ja fica laurada neste liuro de notas a folhas uinte e sete e sera tresladada nos 

treslados que desta nota se derem. E da outra Balthazar dos Reis Couto 

Emtalhador morador na Rua das Partilhas e Juzeph Freire da mesma ocupação 

morador ao mojnho de uento freguesia de Nosa Senhora da Emcarnação logo 

por elles partes em seus nomes e nos que representa foi dito a min tabaliam 

perante as testemunhas ao diante nomeadas que estão comtratados auindos e 

de acordo em elles mestres entalhadores Balthazar dos Reis Couto e Juzeph 

Freire auerem de fazer a dita menza E Senhora de Jesus quatro passos de 

madeira emtalhada com suas portas tudo e do mesmo feitio comrespondencia e 

bondade e casta de madeiras conforme estão os dous passos feitos no claustro 

do dito comuento de Jesus acabados e pregados e as portas postas na parede 

onde hão de seruir tudo a custa e despeza delles mestres e so por conta da dita 

menza correrão as ferragens das portas parafuzos e camcoros por que estes sera 

obrigada a dar para elles mestres asentarem e pregarem o que tudo, asim se 

obrigão a fazer ambos juntos e cada hum insolidum cada hum passo em presso 

e quantia de sincoenta e sinco mil reis que nos quatro importão duzentos e vinte 

mil reis e para que elles mestres logo possão continuar com toda a dita obra 

logo ahj perante min tabaliam e testemunhas elle Duarte Pinho deu e emtregou 

a elles Baltazar dos Reis Couto e Juzeph Freire quarenta e outo mil reis em 

dinheiro de contado per moedas de ouro correntes neste Reino que elles 

contarão e receberão e comfesarão acharem sertos sem erro nem falta alguma 

que nelles ouuesse de cuja emtrega eu tabaliam dou fee os quais se obrigão a 
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lhos leuar em conta no preso da dita obra e finda ella. Item que asentados que 

sejão dous pasos pergados e suas portas em seu lugar obriga elle Duarte Pinho 

a dita menza em uertude de seu poder a dar a metade do dinheiro que 

emportar o resto dos quatro passos; E tanto que estiuerem acabados e asentados 

os Ultimos dous passos muito perfeitamente na forma que asima fica referido 

lhe pagara a dita menza o resto que lhe deuer para emteiro pagamento com 

declaração e condição que será a dita obra perfeita boa e de receber e das 

mesmas madeiras e comrespondencias e irmanhada dos dous passos que estão 

feitos perfeitos e acabados no dito claustro por que não cendo assim como dito 

he a dita menza não sara obrigada a pagar lhe couza alguma antes da gora para 

antão lhe regeita a obra e se obrigão elles mestres a darem todo o dinheiro que 

tiuerem recebido e junto em hum so pagamento, E assim se obrigão a tanto que 

o mestre pedreiro tiuer asentado as pedrarias e feitos os vaos asentarão elles 

mestres toda a sua obra que sera asentada toda athe quarta feira de cinzas 

debaixo de pena comuencional /fl.28/ de que faltando pagarão elles mestres 

por cada passo que não tiuerem asentado athe o dito dia dés mil reis não 

faltando o mestre pedreiro a sua obrigação e dando lhos a tempo que os possão 

asentar E sendo cazo que elles mestres per sua culpa faltem pagarão a dita pena 

de dês mil reis e também no cazo que a dita meza falte as obrigações a que fica 

obrigada por este escretura pagara da mesma pena E nesta forma dicerão elles 

partes em seus nomes e nos que reprezenta estão auindos e contratados sobre 

todo o declarado nesta escretura que cada hum por sua parte promete ter e 

comprir e guardar sempre e em todo o tempo como nella se conthem e que a 

não poderão reuogar nem reclamar per nenhuma uia que Seia defeito nem de 

direito e para assim o comprirem emteiramente dicerão e cada hum insolidum 

disse em seus nomes e nos que reprezenta em uertude de seus poderes que 

obrigão suas pessoas e todos seus bens moueis e de rais auidos e per hauer e o 

milhor parado delles e sendo pello contrario que responderão pello aqui 

conteudo nesta cidade perante os coregedores da corte coregedores e juizes do 

ciuil della e onde e perante quem mais comprir e este instromento for 

aprezentado per o que dicerão que renuncião juis de seu foro e domecilio 

priuilegios prezentes e futuros ferias gerais e espiciais que em seu fauor alegar 

possão que de nada uzarão antes tudo comprirão pello modo sobredito e em 

testemunho de uerdade assim o outorgarão e pedirão se fizece este instromento 

nesta nota que della se dem os treslados nesessarios que aceitarão e eu tabaliam 

todo aseito em nome de quem tocar auzente como pesoa publica estipulante e 

aseitante sendo testemunhas prezentes Juzeph do Couto Pestana morador na 

dita Rua da Crus e Felix Ribeiro da Silua morador na Rua do Poso dos Negros 

que todos conhecemos a elles partes são os proprios que na nota asinarão e 

testemunhas João de Azeuedo dos Reis tabaliam o escreui 
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Balthazar dos Reis Couto   Jozeph Freire 

Duarte Pinho     Jozeph do Couto Pestana 

Procurador Geral 

Felix Ribeiro da Silua‖ 
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DOCUMENTO n.º 110 

 

A irmandade de Santa Ana e São Joaquim, sita no convento de N.ª S.ª do 

Vencimento do Carmo, contrata o pintor de óleo Manuel Nunes para dourar e 

encarnar todas as figuras da sua capela. 28 de Setembro de 1715 

 

―Em nome de Deos Amen saibão quantos este instromento de obrigacam Virem 

que no anno do nascimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil e setencentos 

e quinze em uinte e oito dias do mes de Setembro na cidade de Lisboa e Paco 

dos tabelleajs parecerão presentes partes da huma Miguel Lopes Ferreira 

Praticante dos Contos morador a Rua Noua dos Ferros em seu proprio nome e 

como procurador da Meza e Irmandade da Senhora Santa Anna e São Joachim 

cituada no conuento de nossa Senhora do Monte do Carmo desta cidade pella 

procuracam que lhe pasarão por elles asignada que se treslladara ao diante E da 

outra estaua Manoel Nunes Pintor de olio morador na dita Rua Noua Por elles 

partes foi dito a mim tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que 

elles estam ajustados em elle Manoel Nunes hauer de dourar E encarnar todas 

as figuras da dita cappela e estofar as Roupas das ditas figuras E tudo mais que 

for necessario para benefficio da obra por preso de tresentos e sincoenta mil reis 

dos quais comfeça elle Manoel Nunes ter recebido do thezoureiro da dita Meza 

por mão delle procurador cem mil reis em dinheiro de contado moedas de ouro 

e prata correntes neste1 e o Montante que falta para o dito compito lhe hiram 

dando pello descurso da dita obra tendo o a Irmandade sendo porem obrigado 

elle dito Manoel Nunes a dar a dita cappela acabada de tudo dentro em sinco 

meses que se principiarão de uinte e quatro deste corente mes e não a dando 

acabada dentro no dito tempo pagara de penna comuencional sincoenta mil reis 

sem a iso por duuida alguma e no cazo que no final a dita obra não esteia 

rembolsado /fl. 75 v.º/ de toda a Inportancia do Resto que se lhe ficar deuendo 

lhe pagarão juros a razão de seis e quarto digo juros a rezão de quatro por cento 

e estes não sesarão the Real emtregua e auendo duuidas sobre o que fica dito 

não serão ouuidos em juizo nem fora delle sem primeiro depositarem2 em 

dinheiro de contado em hum so pagamento contra o que não uzarão prouisão 

Real e auendo a a Renuncião para se não ualer della E esta clausulla com aucão 

de concentimento delles partes que hauendo de ser citados ou requeridos para 

o comprimento desta escritura são contentes que o seia em seus nomes o 

destribuidor dos taballeajs de notas desta cidade a quem fazem seu procurador 

para comfesar a diuida asignar termo de comficão e mais sentenca for requerido 

por ella nomear bens a penhora e para em direito remocão dos seus bens 

                                                 
1 Ms. entrelinhado: ―Reino‖. 
2 Ms. duas palavras ilegíveis. 
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remicão delles e para a execucão e mais deligencias e sentenca certos que 

querendo elles ainda que a tal citação se dara execucão em seus bens athe 

qualquer delles ser pago de tudo o que se lhe deuer e de pesoais auendo 

rendimento pagara duzentos reis por dia que o dara a pesoa da parte que 

dorauente nella andar do dia da primeira aução the final sentenca sem alegarem 

he mais do que a ordenacão comcede a cujo comprimento obrigão seos bens e 

da dita Igreja auidos e por auer E sendo o aqui contheudo se obriga de 

responder nesta cidade perante as justicas de que este instromento for 

presentado que dicerão renuncião juis de seu foro e priuilegios presentes e 

futuros E mais que em seu fauor alegar posa E em testemunho de uerdade asim 

outorgarão pedirão E aseitarão E eu tabaliam por quem tocar auzente  

testemunhas presentes Manoel da Silua andador da mesma Irmandade 

morador ao Carmo e Manoel Pasos da Crus3 que todos conhesemos a elles os 

proprios que na nota asignarão Bernardo de Barbuda o escreuj 

 

O Procurador Miguel Lopes    Manoel Nunes 

Manoel da Silua     Manoel dos Pacos da Crus‖ 

  

                                                 
3 Ms. manchado. 
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DOCUMENTO n.º 111 

 

Contrato celebrado entre o mestre entalhador José Rodrigues Ramalho e a 

irmandade de N.ª S.ª da Porta da Erva, de Setúbal, para execução do seu 

retábulo. 16 de Dezembro de 1715 

 

―Escritura e contrato e ajuste que faz o juis e mais officiais da meza da confraria 

de Nossa Senhora da Conceipção da Porta dErua desta Cidade com Jozeph Roiz 

Ramalho da obra de talha para a Irmandade da dita Senhora 

 

Em nome de Deus Amem saibão quantos esta prezente escritura de ajuste da 

obra de talha para a Capella de Nossa Senhora da Conceipção da Porta dErua 

virem que sendo em o anno do Nacimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 

mil setecentos e quinze annos aos dezaseis dias do mês de Dezembro do dito 

anno nesta Vila de Setuual nas Cazas da morada do Reverendo Prior Clemente 

Roiz Montanha donde eu tabaliam ao diante nomeado fui sendo ahi prezentes 

Fr. Jorge da Sylva Juis da Confraria de Nossa senhora da Porta dErua desta 

Cidade e mais officiais da Menza1 sendo tambem presente Jozeph Rodrigues 

Ramalho morador na cidade de Lisboa e hora estante nesta Vila2 / fl.111 v.º/ 

em presença das testemunhas no fim desta nomeadas e asinadas que elles 

estauão ajustados e contratados com o dito Jozeph Rodrigues Ramalho para 

este hauer de fazer Retabolo Tribuna da Irmandade de Nossa Senhora da 

Conceipção da Porta da Erua desta Vila na forma do risco por todos asignados 

tudo de madeira de bordo emtalhado com toda a prefeição delle posto e 

acabado em seu lugar por conta dele dito Jozeph Ramalho tudo por preso e 

quanthia de duzentos e outtenta mil reis pagos em tres pagas a saber logo ao 

asinar desta escripta nouenta e seis mil reis e pella Pascoa do Espirito Santo 

outros nouenta e seis mil reis e o resto depois da dita obra estiuer finda e 

acabada e posta em a dita cappella a qual a qual se lhe dara finda e acabada por 

todo o mes de Agosto do anno que embora uira de setecentos e dezaseis annos e 

Logo pello dito Jozeph Rodrigues Ramalho foi dito em minha presença e das 

ditas testemunhas que elle aseitaua o dito ajuste e se obrigaua a fazer a dita 

obra do retabolo e tribuna tudo na forma do dito risco madeira clara tudo na 

forma aqui declarada e posta em seu lugar no tempo aqui declarado tudo pello 

preso de duzentos e outenta mil reis por bem do que Logo o thezoureiro da dita 

confraria Thome Franco Monteiro em minha presença e das ditas testemunhas 

forão postos em sima de uma meza todos os nouenta e seis mil reis em dinheiro 

de contado moedas de ouro e prata correntes neste reino e Senhorios de 

                                                 
1 Ms. tinta trespassada. 
2 Ms. duas linhas com tinta trespassada. 
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Portugal e os deu e entregou e elle Jozeph Rodrigues Ramalho que os recebeo 

contou e disse3 /fl. 112 / falta couza alguma e que por esta escriptura delles 

daua plena e geral quitacão ao dito juis e mais oficiais da dita meza como 

tambem o dinheiro que for recebendo por conta da dita obra valerão as 

quitacoens que delles der como escriptura plena e prometeu assi seu nome e de 

seus herdeiros de nunca por duuida nem embargos alguns a todo o contheudo 

na escriptura e querendo o fazer não quis ser ouuido em juizo nem fora delle 

com aucão alguma sem primeiro com efeito depozitar tudo quanto tiuer de 

contheudo nesta escriptura em maos do thezoureiro que no tal tempo for da 

dita confraria que tudo pedira recibos sem fiansa nem abonacão alguma 

porquanto de agora que em tempo o ha por seguro e abonado para tudo poder 

receber e enquanto não fizer o dito depozito quer hi contente lhe seia denegada 

toda aucão e audiencia e todo mais remedio do dito ajuste e esta clauzulla 

depozitaria escreui eu Tabaliam nesta notta de Requerimento delles partes que 

asim me pedirão lhes escreuise em presenca das ditas testemunhas sendo 

proprias por mim aduertidas da noua ley pasada sobre os depozitos e para 

mayor seguransa desta escriptura dise elle Jozeph Rodrigues Ramalho em seu 

nome e de seus herdeiros que obrigaua a todo o contheudo nesta escriptura 

todos os seus bens moueis e de Rais auidos e per auer em digo em geral e em 

especial os que de prezente pesua com tal condicão que esta expecial citacão 

não derogue a geral obrigacão nem pello contrario e que outro sim renunsião de 

juis de seu foro terra lugar domecilio donde uiue4 seu juis copetente e priuativo 

para todos5 /fl. 112 v.º/ e contra todo o contheudo nesta escriptura clauzulla 

depozitaria della promette não auer prouisão de sua Magestade nem de quem 

seu poder tenha e auendo a ou sendo lhe concedida que he contente que seja 

denegada digo deseja ainda por minha subscretiue (sic) e de nenhum efeito 

nem Leis e Logo eu tabaliam Ly esta escriptura a estas partes em presensa das 

ditas testemunhas que por todo asim serem contentes asim o outorgarão 

asinarão a reteficasão em em seu testemunho de uerdade pedirão a mim 

Tabaliam lho fizesa esta escriptura nesta notta que della se tem fosem dados os 

treslados que comprirem de hum theor de que Logo me pedirão hum que 

aseitarão e eu Tabaliam como pesoa publica estipulante e aseitante que estipulei 

e aseitei no nome de quem tocar abzente (sic) sendo testemunhas prezentes a 

saber Jozeph da Silua sapateiro e Manoel Rodrigues Pedreiro morador nesta 

Vila Antonio da Silueira Pato Tabaliam que escreui 

     

Jozeph Rois Ramalho                                  Juis Fr. Jorge da Sylva 

                                                 
3 Ms. idem. 
4 Ms. idem. 
5 Ms. idem. 
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   Clemente Rodrigues Montanha Prior escriuam da dita Confraria 

 

De Jozeph ┼ da Sylva    Manoel Rodrigues 

 

Como thezoureiro da dita confraria 

 Thome Franco Monteiro‖ 
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DOCUMENTO n.º 112 

 

Contrato celebrado entre a mesa da irmandade de N.ª S.ª da Piedade, da 

igreja de S. Roque, de Lisboa, e alguns membros da mesma, os quais se 

obrigam a custear a obra de douramento da capela. 9 de Fevereiro de 1716. 

 

―Aos noue dias do mes de Feuereiro de mil e setesentos e dezaseis na Caza do 

despacho da Congragação de Nossa Senhora da Piedade sitta na Caza porfessa 

de S. Roque da Companhia de Jezus estando ahj perzentes os Irmaos que este 

prezente Anno servem da ditta meza e bem asim os Irmaos Francisco Luis 

Belem homem de negocio morador a São Luis Bentto da Foncequa de Azeuedo 

mestre Emtalhador morador ao Relogio de S. Roque Joze Pereira da Silua 

mestre pedreiro morador em ualuerde Domingos Pedrozo ouriues da pratta 

morador na mesma Rua Manoel Frenandes mestre Barbeiro morador na 

gebetaria uelha e Jozeph Martins mestre Carpinteiro morador A See e João 

Bauptista dos Santos mestre pedreiro morador na Rua do Teixeira e Eugenio da 

Motta Mauricio Contratador de Uinhos morador na Rua do Loireiro, todos 

aBaixo aSinados e por estes foi dito que elles pello dezejo que tem de uerem a 

Capella dojurada uisto a meza a ter mandado acabar de pedir madeira e por 

conhecerem que o Cofre não tem dinheiro para o dito doirado de suas Liures 

uontades sem Comstragimento de pessoa alguma mais que tão somente 

comouidos das suas deuocones e dezejos de uerem a dita Capella aCabada Se 

contratarão e reunirão emtre si todos oito em fazerem com a dita meza o 

seguinte negocio A saber que a dita meza destrata se huns seiscentos mil reis 

que em seu poder tinha o Cappitam Manoel Pinheiro a juros de seis e quarto 

por sento e com este dinheiro desse principio ao doirado da ditta capella sem o 

adevirtirem para outra parte e isto con condicão de elles dittos oito irmaos 

Asima declarados se obrigarem Como desde logo se obrigão por este termo o 

pella milhor forma e uia de direito a pagarem a dita meza em Cada hum Anno 

a Contia de trinta e sette mil quinhentos reis que he o juro dos ditos seissentos 

mil reis e isto por tempo de oito Annos que tiuerão seu principio o primeiro do 

prezente mes de Feuereiro e findo que seija o dito tempo ficaua tambem istinta 

/fl. 11 v.º/ E aCabada esta obrigação que fazem pello prezente termo pello qual 

se obrigão em cada hum Anno durante os oito a dita meza a quantia de quatro 

mil e seissentos e nouenta reis que he a oitaua parte que pertense a Cada hum 

delles na ditta quantia de trinta e sette mil e quinhentos reis juro dos dittos 

seiscentos mil reis com condicão de que faltando qualquer dos ditos Irmaos a 

satisfacão da dita sua oitaua parte em Cada hum Anno dos oito desta obrigação 

por ella os podera a ditta meza executar e não sera ouuido em juizo nem fora 

delle sem primejro depozitar no Cofre da ditta meza o que a ella estiuer a deuer 
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e nesta forma se ajustarão os dittos oito irmaos com a ditta meza porem Com 

obrigacão desta e os mais que ao diante se estituirem juntarem em Cada hum 

Anno a quantia de oitenta mil reis em dinheiro e os Lancarem no Cofre sem 

delle os deuertirem para algua coiza e isto tambem por tempo dos mesmos oito 

annos que tambem principia e handem acabar ao mesmo tempo para que findo 

elle esteijão no mesmo Cofre Sertos e Justos os mesmos seiscentos mil reis para 

se tornarem a por juros para que nunca o Rendimento deste dinheiro se dicipe o 

tire a dita meza porem tambem pellos dittos irmaos foi ditto que elles dauão 

poder e autoridade a mesma meza para que possa por tambem os juros em mão 

de pessoa segura aquelles oitenta mil reis que em Cada hum Anno forem 

ajuntando Como asima se declara porque não he justo que esteja este dinheiro 

no cofre podendo se com elle ganhar mais auansso porem Com declaracão de 

que o juro de tal dinheiro ficara a mesma meza sem que por isso se abata na 

cantia dos trinta e sete mil e quinhentos reis que os sobredittos por este termo se 

obrigão a pagar e sendo cauza de durante os dittos oito Annos falhe ce algum 

dos dittos os irmaos podera a meza em Seu Lugar eleger outro que Concorra 

com o resto da Sua obrigacão e nesta forma /fl. 12/ tanto a dita meza como os 

dittos oito irmaos diserão estão ajustadas com as clauzullas e condicoens 

Espendidas neste termo o qualquer em que valha como se fora Escritura publica 

e Renuncião todos tudo o que alegar possão comtra elle por quanto pormeterem 

de lhe dar toda a forssa e uigor e quanto neste termo falte alguma clazulla em 

ordem a sua vallidade a hão por espressa e declarada e outro sim tambem por 

elle Se obriga a ditta meza a Compri o que nella se declara tanto o que o 

prezente he como tambem en nome dos que ao diante forem por poder que 

para isso tem de sua difinicão e por asim ser Eu Alberto Rodrigues que hora 

Sirvo de Sacratario da ditta meza fis este termo que a ditta meza e oito irmaos 

comigo assinarão no dia e era ut supra 

 

Sacratario 

Alberto Rodrigues                                                         Francisco Luis Belem 

 

João Baptista dos Santos                                     Joze da Silva 

 

Bento da Foncequa de Azevedo                                   Domingos Pedrozo 

 

Eugenio da Mota Mauricio                                        Manoel Fernandes 

 

Jozeph Martins 

Juis 

Francisco Luis Bellem 



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

448 
 

 

Como Procurador       Apolonio Antunes 

 

Como mordomo         Jozeph Goncalues Lisboa 

Como mordomo     Domingos Rodrigues                     Manoel da Costa do (Mar)‖ 
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DOCUMENTO n.º 113 

 

A irmandade de N.ª S.ª da Conceição, da igreja agostinha de N.ª S.ª da Graça, 

contrata-se com o mestre entalhador Francisco Gomes para este fazer o arco 

da sua capela. 20 de Abril de 1716 

 

―Saibão quantos este instromento de contrato e obrigacão virem que no anno do 

nascimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil setecentos e dezaseis em vinte 

dias do mes de Abril na cidade de Lisboa dentro da Igreja de nossa Senhora da 

Graça na caza da Irmandade de nossa Senhora da Concepção ahj estauão 

prezentes partes a saber da hua João Rodrigues mestre do estanco do tabaco e 

procurador da dita Irmandade morador na Rua do Vigario E thezoureiro da 

dita Irmandade Manuel da Costa asestente na dita estanque estando elles ahj 

prezentes por comição que declara do secretario da dita irmandade E da outra 

estaua Francisco Gomes mestre entalhador morador no Paço do Boj Formozo 

Por elles partes foi dito a mim tabaliam perante as testemunhas ao diante 

nomeadas que elle Francisco /fl. 54/ Gomes esta contratado com elles 

procurador e thezoureiro para effeito de lhe fazer o paço do arco da cappela de 

nossa Senhora da Concepcão cita na dita Igreja de nossa Senhora da Graça 

Emtalhado de Madeira de bordum na forma do risco que elles os ditos Jrmãos 

da dita Irmandade deram a elle dito mestre declarando outrosim que lhe pora 

alem do dito Risco huma fogura (sic) com todo o releuado que lhe for 

necessario. E sara o dito arco acabado com toda a prefeicão quanto1 e no de de 

sima leuara no meio hum menino de cada banda a qual se obriga a pegar logo 

nella E a da lla acabada no fim do mes de Nouembro que embora vira deste dito 

anno por preso e quantia de cento e sincoenta mil reis pagos em tres 

pagamentos a saber por conta da dita obra Logo ahj perante min tabaliam e 

testemunhas elle thezoureiro Manoel da Costa deu E emtregou a elle mestre 

emtalhador Francisco Gomes sincoenta mil reis em dinheiro de contado moedas 

de ouro e prata correntes neste Rejno que elle contou e Recebeu e achou serta a 

dita quantia sem falta alguma que nella ouuece e os cem mil reis Restantes dos 

ditos cento e sincoenta mil reis se obriga thezoureiro a os dar e pagar a elle 

mestre emtalhador em dois pagamentos a saber sincoenta mil reis no meio da 

obra e os outros sincoenta mil reis no fim da dita obra feita com toda a prefeição 

e acabada em tempo asima declarado e que não a dando acabada a dita obra no 

dito tempo se mandara fazer e acabar por sua conta delle mestre como tambem 

elles thezoureiro e procurador se obrigão hum por hum e hum por ambos por 

seus pessoais bens e darem satisfacam dos ditos cem mil reis a elle mestre 

emtalhador nos pagamentos asima declarados sem duuida alguma e pondo a 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
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qualquer delles a que chegue a demanda não serão ouuidos em juizo nem fora 

delle sem primeiro depozitarem tudo o que estiuerem a deuer em dinheiro de 

contado em hum so pagamento contra o que não auerão provizão Real e 

auendo a a Renuncião per senão valer della e esta clauzulla se escreueu do 

comsentimento delles partes de que os aduerti e auendo de ser sitados ou 

requeridos para comprimento desta sam contentes que em seus nomes o 

destribuidor dos taballiães de notas /fl. 54 v.º/ desta cidade a quem fazem e 

dão poder para confesar a diuida asignar termo de confisão e mais sentensas 

requeridas nomear bens a penhora rematacão de seus bens e rendas delles e 

para execução e mais deligencias e sentensa contra elles ou da pella tal citacão 

se dara execucão em seus bens ate serem pagos de todo o que ja lhe derão e 

pesoais auidas do mesmo pagamento a duzentos reis por dia que os auerão a 

pesoa que pella parte della adiante nella andar do da primeira aucão the final 

sentenca sem alegarem que he mais do que a ordenacão concede a cujo 

comprimento dicerão elles partes que obrigam suas pesoas e todos seus bens 

auidos e por auer E estando outro sim prezentes Phelipe Ferreira mestre 

dourador na Rua dos douradores por elle foi dito a mim tabaliam E e ditas 

testemunhas que dise de sua liure uontade sem constrangimento de pesoa 

alguma fica por fiador e principal pagador por elle mestre emtalhador Francisco 

Gomes pello que se obriga que Recebeu e ha de Receber esta escriptura e se 

obriga a tudo pagar pella sua casa bens e fazenda que fica a dita obra em toda a 

pagar como diuida e obrigacam sua propria que toma e remoue sobre ssj e de 

que se constetue deuedor e obrigado na forma dos fiadores e fiel depozitarios 

de juizo a cujas leis se somete e sugeita a todas as clauzullas desta escritura  

para que todos com elle auera lugar para o que dise obriga suas pesoas e todos 

seus bens auidos e per auer e por todo o aqui contheudo se obrigão elles 

obrigados e fiador de responder nesta cidade perante as justicas das (sic) 

instromento for prezentado para o que dicerão Renuncião juizes de seus foros 

domecilios ferias gerais espessiais que em seu fauor alegar posa E em 

testemunho de uerdade asim o outorgarão pedirão e aseitaram E eu tabaliam 

por quem toquar auzente e testemunhas que foram prezentes Niculao 

Rodrigues mestre Alfaiate Antonio Rodrigues /fl. 55/ que asiste no estanco do 

tabaco morador ao2 que diserão ser elles partes os proprios que na nota asinarão 

e testemunhas Bernardo de Barbuda Lobo o escreuj E declarão que não sabia 

escreuer o fiador e procurador E asinou a seu Rogo Bento de Souza andador da 

dita jrmandade morador ahj junto 

 

Francisco Gomes 

    Manoel da Costta do fiador ┼ Phellipe Ferreira 
                                                 
2 Ms. uma palavra ilegível. 
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Do procurador ┼ João Rodrigues 

    A Rogo do fiador e porcurador (sic) 

Niculao Rodrigues   Bento de Sousa 

 

Antonio Rodrigues‖ 
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DOCUMENTO n.º 114 

 

Contrato celebrado entre os mestres entalhadores Miguel Francisco da Silva e 

José da Costa e as religiosas dominicanas do mosteiro de N.ª S.ª do Paraíso, 

em Évora, para a execução do seu cadeiral. 17 de Janeiro de 1718 

 

―Saibão quantos este instromento de obrigacam virem que no anno do 

nasimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil setecentos e dezoito em 

dezacete dias do mes de Janeiro na cidade de Lisboa ocidental e Rua de Santa 

Anna nas casas de my tabaliam pareserão partes presentes de huma o padre 

frey Jozeph de São Domingos Religioso da mesma ordem e conuentual nesta 

dita cidade em nome e como procurador bastante da Madre Prioresa e mais 

Relegiosas do mosteiro de nossa Senhora do Paraiso que he da mesma ordem 

da cidade de Euora em vertude de huma sua peticam que presentou e se 

tresladara ao diante; E da outra Miguel Francisco e Jozeph da Costa ambos 

mestres do officio de entalhadores junto ao Hospital dos treseiros de nossa 

Senhora do Monte do Carmo; Por elles partes foi dito a my tabaliam e 

testemunhas ao diante nomeadas que estão ajustados sobre a obra das cadeiras 

que se hão de fazer no coro do dito mosteiro e para clareza e segurança de 

huma e outra parte outorgão esta escritura debaxo das clausulas e condiçõens 

seguintes que elles mestres serão obrigados como com efeito se obrigão ambos 

juntos e cada hum de per sy a fazer per sy e bons officiaes sinquenta e sinco 

cadeiras no coro de sima do dito conuento todas de bordo legitimo e muito bom 

sem mistura de outro pao e somente o asoalhado dos pes das mesmas cadeiras 

será de pinho de Flandes do milhor que ouuer de sorte que fique tudo com toda 

a prefeição que a arte der Lugar muito a vontade das ditas Religiosas sob penna 

de que não sendo asim emmendarem tudo o que estiuer emprefeito e 

comporem todo o prejuiso que niso posa auer e estará toda a dita obra feita e 

acabada ate o fim do mes de Mayo que vem neste presente anno de setecentos e 

dezoito e todos os gastos e despesas da condução dos carretos ate o dito 

mosteiro hão de ser tambem por conta delles mestres e somente os despachos 

por conta do dito mosteiro e por toda a dita obra serão as ditas religiosas 

obrigadas a dar a elles mestres a quantia de setecentos mil reis sem mais outra 

alguma cousa; e por conta delles logo elle dito padre frey Joseph de São 

Domingos lhes deu e emtregou tresentos mil reis em dinheiro de contado 

corrente neste Reino que eu tabaliam dou fee e elles mestres contarão e 

receberão e diserão estauão certos sem falta alguma de que lhe dão quitacam 

para os não tornarem a repetir; e no fim do mes de Março que vem serão as 

ditas obrigadas a lhes dar duzentos mil reis e os ultimos duzentos mil reis Resto 

de toda a dita quantia lhe darão tanto que na dita obra estiuer asentada e 
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acabada de todo; E no tocante as cadeiras / fl. 16 v.º/ velhas serão delles 

mestres que farão dellas o que lhes bem parecer porque com esta condicão se 

ajustarão em fazer as nouas pella dita quantia de setecentos mil reis com as 

mais clausulas ja declaradas; debaxo das quais se obrigão elles mestres a fazer a 

dita obra e da la asentada e de todo acabada com toda a prefeição ate fim de 

Mayo que vem como fica dito pella dita quantia de setecentos mil reis sem que 

posão pedir cousa alguma; e as ditas Religiosas serão obrigadas a satisfazer 

tudo o que são obrigadas nos sobreditos dias ao tempo de que ja se tem feito 

menção. E nesta comformidade se hão por ajustados cada hum pella sua sera 

obrigado a comprir e guardar este contrato como esta continuado e o não 

reuogarem nem contradizerem por nenhuma via que seia e sendo que algum 

delles o queira alterar com algumas duuidas de que se chegue a demanda não 

será ouuido em juizo ou fora delle sem primeiro depositar tudo o de que for 

deuedor em dinheiro de contado em poder daquelle que for acredor para o qual 

o hão por abonado; e para se escusarem de faser o tal deposito senão poderão 

valler de prouisão Real porque desde logo a renuncião e esta clausula escreuy 

eu tabaliam de pedimento e consentimento delles partes que querem se cumpra 

e guarde na forma da ley de que os aduerty e a ella me refiro E auendo 

qualquer delles de ser citado não tem duuida a que o posa ser em seo nome o 

distrebuidor dos tabalians de nottas desta dita cidade por respeito de estarem 

ausentes della ao qual fasem seu procurador irreuogauel e lhe dão poder para 

estar em juiso e fora delle conffesar a diuida asinar termo de conffisão e para 

todas as mais diligencias que se deuam fazer: E de custas pesoais e 

conuencionaes pagarão mais auendo demanda a duzentos reis por dia para a 

pesoa que nella andar ate real pagamento. E para todo elles partes cada hum 

pella sua e pello que lhe fica tocando asim o comprir e guardar com mais a 

perda e danno que Resultar custas e despesas que se fiserem diserão que 

obrigauão e com efeito obrigarão a saber elle Padre frey Joseph de São 

Domingos os bens do dito mosteiro em vertudo do dito seu poder e elles 

mestres tambem suas pesoas e bens auidos e por auer e o milhor parado delles 

E estando outrosy presente Joseph de Mattos Falcão do mesmo officio de 

entalhador morador ao Bairro Alto na Rua dos Calafates. Por elle foi dito que de 

sua Liure vontade fica por fiador e principal pagador dos ditos mestres e por 

elles se obriga compor todo o prejuiso que por sua causa ouuer na dita obra e 

satisfaser tudo o em que forem alcancados nella como diuida / fl. 17/  e 

obrigacam sua propria que desde logo toma e remoue sobre sy e como tal seu 

fiador e principal pagador e fiel depositario de juiso a cujas leis se somete e 

sugeita e as clausulas desta escritura que tem ouuido e entendido para que com 

elle ajão todas lugar e seo real efeito do mesmo modo que o hão de ter com os 

ditos mestres e a sentenca que se alcancar se podera executar em seos bens sem 



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

454 
 

que se posa valler do preuilegio da escução porque desde logo disiste delle e 

não tem duuida a que por seos bens seia em primeiro lugar tudo satisfeito e a 

dita execucão se podera mudar de hum no outro e do outro no outro e em todos 

ou qualquer delles como milhor parecer as ditas Religiosas ate que com efeito 

satisfeitas de tudo E para asim o comprir obriga tambem sua pesoa e bens. E 

outorgarão elles partes que pello aqui conteudo responderão nesta dita cidade e 

aonde e perante as justicas a que este instromento for presentado para o que 

renuncião de sy e tambem elle padre frey Joseph de São Domingos das ditas 

suas constetuintes juis de seo foro domiçilio leis direitos ferias e todos os mais 

preuilegios que seião a seu fauor que de cousa alguma se poderão valler saluo 

todo comprirem como neste instromento se conthem. E em testemunho de 

verdade asim o outorgarão pedirão e aceitarão depois de por my lhes ser lida e 

della contentes e eu tabaliam o aseito em nome de quem tocar ausente 

testemunhas que forão presentes Pedro Ferreira Crus oficial de sanbrador 

morador dentro no Castello e Antonio de Pontes1 do mesmo officio de 

entalhador morador na Rua Noua da Palma que conheçem ser elles partes 

proprios que diserão ser elles partes os proprios que na notta asinarão e 

testemunhas Joseph Caetano do Valle tabaliam o escreui. 

 

Frey Jozeph de São Domingos 

Jozeph de Mattos Falcão Miguel Ferreira Jopzeph da Costa 

       Pedro Ferreira Crus 

       Antonio de Brotes‖ 

  

                                                 
1 Ms. O tabelião engana-se ao registar o nome da testemunha, pois o mesmo assina ―Brotes‖ e 
não ―Pontes‖. 
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DOCUMENTO n.º 115 

 

O mestre entalhador Manuel Francisco é contratado pela irmandade de N.ª 

S.ª da Conceição, da igreja do convento de S. Domingos de Elvas, a fim de 

executar o retábulo da capela de S. Gonçalo. 22 de Março de 1718 

 

―Escritura de contrato que fazem os mordomos da confraria de Nossa Senhora 

da Consejsão de São Domingos com Manoel Francisco entalhador 

 

Saibão quantos este publico instromento de contrato e obrigasão virem que no 

anno do nassimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil setecentos e dezoito 

annos aos vinte e dois dias do mes de Março do ditto anno nesta cidade de 

Eluas e Igreja de São Domingos della aonde eu Tabalião fuj estando ahi 

presentes e juntos em meza o cappitam de cauallos Felipe Prosel Frejre 

Sobrinho escriuão da Irmandade de Nossa Senhora da Concejsão sitana dita 

Igreja e o cappitam de cauallos Gaspar Fernandes resebedor della e os mais 

mordomos da mesma que este presente anno seruem no fim desta nota 

asinados por sj e pella faculdade que para este efeito tem do seu coronel Manoel 

Lobbo da Silua Juis da dita Jrmandade que não asinou por se achar na corte e 

cidade de Lisboa e bem asim estaua presente Manoel Francisco mestre 

entalhador todos moradores desta cidade pessoas conhesidas de mim tabalião e 

logo pelos ditos escriuão e resebedor e mais mordomos da dita Irmandade foj 

dito em minha presença e das testemunhas ao diante nomeadas e asinadas que 

elles estauão contratados com o dito Manoel Francisco para efeito do mesmo 

fazer hum retabolo na capella de São Gonsallo sita na dita igreja de São 

Domingos desta cidade na mesma forma do risco que lhe tem dado em que 

todos hão de asinar, em cuja / fl. 88 v.º/ obra ha de o dito Mestre emtalhador 

por sua conta toda a madeira que para o dito retabolo for nesessaria sendo este 

muito bem fejto e conforme o risco que para elle deu e toda a despesa que com 

elle se fiser athe de todo ficar armado e bem seguro sera por conta do dito 

Mestre Manoel Francisco menos o que for nessesario de Euanaria para se 

asentar na dita capella o dito retabollo por que esse custo sera por conta da dita 

Jrmandade e pello dito retabolo lhe dão trezentos mil reis na forma seguinte a 

saber logo trinta mil reis que resebeo ao asinar desta escretura e o resto se 

obrigão os ditos uniformemente a lhe pagar nos pagamentos sussesivos que 

reseberem de seus soldos a vinte e sinco mil reis cada tres meses athe de todo 

ser satisfejto dos ditos trezentos mil reis e reseberão delle resibos do que lhe 

forem dando para por elles ajuntarem a sua conta tanto que de tudo lhe 

houerem fejto pagamento e sera obrigado o dito Mestre Manoel Francisco a lhe 

dar o dito retabolo de todo findo e acabado athe o dia de Nossa Senhora da 
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Consejsão deste presente anno e querendo no dito retabolo majs algumas 

cousas fora do dito risco se obrigão a satisfazer lhes a sua importansia alem da 

quantia que com elle tem ajustado e será mais obrigado o dito Mestre a fazer 

nos dois paineis dos lados o entalhado de muito relevado conforme as suas 

tensois que darão, e na volta se farão os atributos da senhora e nesta 

conformidade se obrigão a lhe fazer os pagamentos do que lhe restarem a deuer 

na obra referida sob a obrigasão de suas pesoas e todos seos bens moveis e de 

rais havidos e por hauer e tambem de seos soldos que obrigão em espesial a 

esta satisfasão. E pello dito Manoel Francisco foj dito que asejtaua o dito 

retabolo da senhora da Consejsão na forma que elle a delineou no risco que deu 

aos ditos escriuão e resebedor e mais mordomos da dita irmandade ficando na 

mesma capella São Gonsallo e São Pedro Martere pello presso de trezentos mil 

reis pagos na referida forma e com todas as mais condisois e obrigasois 

deduzidas nesta escretura que tudo se obriga cumprir muito pontualmente a 

cuja satisfassão dise que obrigava sua pessoa e todos seos bens moveis e de rais 

hauidos e por hauer em testemunho de verdade asim o outorgarão 

emmendarão nesta nota ser fejto este instromento que elles asejtarão e asinarão 

sendo testemunhas presentes E declaro que ao asinar desta escretura se acharão 

presentes os ofissiais do dito Regimento no fim desta nota asinados pellos quais 

foj dito que como jrmãos que são da dita jrmandade de Nossa Senhora da 

Consejsão se hauião ajustado com o dito Mestre entalhador Manoel Francisco 

para efeito de fazer o referido retabolo na dita cappella de São Gonsalo, do 

mesmo fejtio e com a mesma perfejsão que se acha fejto por elle na capella mor 

do colegio dos Padres da Companhia desta cidade pello mesmo presso ajustado 

de trezentos mil reis por conta dos quais resebe logo trinta mil reis e se obrigão 

em nome da dita jrmandade e de seu Regimento a pagarem ao dito Mestre 

entalhador em cada pagamento que se fizer ao dito Regimento a respeito de 

vinte e sinco mil reis cada tres meses que se lhe pagarem e asim se lhe 

continuarão estes pagamentos athe de tudo estar pago e satisfeito no que 

consentio o dito Manoel Francisco e se obrigou asim a fazer sob penna de se lhe 

não continuarem os ditos pagamentos athe não reparar a dita obra muito a 

satisfasão da dita irmandade; Diogo Dias /fl. 89 / alfajate Bartolomeu 

Rodrigues carpinteiro nesta cidade moradores Bento1 tabalião de notas o 

escreui 

 

Manoel Vidal Arouxe  Gaspar Fernandes  Felipe Prosel2 

       Andre Lopes 

Frej Tomas de Azeuedo de Vasconcellos   Manoel3 Gregorio de Barbuda 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
2 Ms. uma palavra ilegível. 
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Pedro Afonso  Esteuão de Morais Ferro  Antonio Gomes 

Gabriel4  Antonio Pereira Nobre 

Manoel Francisco Bartolomeu Rodrigues Tarvinho 

   Diogo Dias‖ 

  

                                                                                                                                               
3 Ms. uma palavra ilegível. 
4 Ms. uma palavra ilegível. 
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DOCUMENTO n.º 116 

 

A irmandade de S. Vicente Mártir, sita na igreja do convento dos religiosos 

de S. Paulo 1.º Eremita, de Lisboa, contrata José Freire, mestre entalhador, 

para executar o retábulo da sua capela. 26 de Março de 1718 

 

―Saibão quantos este instromento de comtrato, obrigação e quitação virem que 

no anno do nacimento de Noso Senhor Jesus Christo de mil setecentos e 

dezouto em vinte e seis dias do mes de Março na cidade de Lisboa da parte e 

pela Rua Direita de Poso Nouo e cazas de morada de mym tabaliam forão 

prezentes João da Costa Moreira Domingues da Costa Mendes e Domingues de 

Andrade procurador thezoureiro e escriuão da irmandade de Sam Vicente 

Martire situado no comuento do Sacramento dos Reliziosos de Sam Paullo 

desta cidade em ella moradores todos tres em seus nomes como seião 

procurador thezoureiro e escriuão e em nome dos maes ofeciais e Irmãos da 

dita elles a irmandade isto de huma parte e da outra estaua Jozeph Freire 

mestre emtalhador e morador nesta mesma cidade ao Moinho de Uento e logo 

por elles partes foi dito perante my tabaliam e as testemunhas ao diante 

nomeadas que estão contratados e uniformemente ajustados com elle Jozeph 

Freire para hauer de lhe fazer na capella do dito Santo que he a primeira 

entrando no dito comuento da parte direita hum retabollo cujo risco delle ha de 

ser pello theor e forma do da capella de Santa Quiteria da mesma Igreja todo de 

emtalhado e trebuna aberta e somente em lugar dos nichos que o da dita capella 

tem leuara mais duas colunas que com as outras que ha de leuar fazer per todas 

quatro em1 sendo toda a madeira do dito retabolo de bom bordo sam sem ter 

nada de salgadiso nem de queimado e que porquanto a capella de Santa 

Quiteria tem muita escultura em lugar desta leuara a que se ha de fazer quatro 

rapazes por baixo das quartellas das ditas colunas mas tudo o mais asim de 

talha como de sambraige e asentalla em seu lugar o fara elle Mestre com 

emgradamentos de castanho pondo nelle todas as maes madeiras do dito 

Retabollo de bom bordo sam sem ter nada de salgadiso nem de queimado o fara 

elle Mestre com emgradamentos de castanho pondo nelle todas as maes 

madeiras emtreores que necesario forem todas a sua custa dando tudo corrente 

sentado e acabado per todo o mes de Julho proximo que vem neste anno dando 

lhe por toda a dita obra a quantia de sento e quarenta mil reis pagos em tres 

pagamentos a saber logo ao asenar desta escretura quarenta e outo mil reis /fl. 

43 v.º/ e ao tempo em que a dita obra estiuer acabada e asentada outra tanta 

quantia e o resto lhe pagarião the o ultimo de Dezembro deste mesmo anno e 

quando a jrmandade não tiuese dinheiro pronto para o ultimo pagamento de 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
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todo o tempo que lho demorase como o referido lhe pagarão juros a sinco per 

cento no que elle Jozeph Freire não tiuera duuida alguma e por asim ser logo 

ahj perante mj tabaliam e das testemunhas elle Domingos de Andrade como 

thezoureiro da dita jrmandade deu pagou e entregou a elle Mestre Jozeph 

Freire os ditos quarenta e outo mil reis em dinheiro de contado do que Recebeo 

e delles da quitacão a dita jrmandade e jrmãos della por esta escretura pella 

qual pella milhor uia de dereito se obriga a logo pegar e fazer o dito Retabollo 

dando o de todo perfeito e acabado e asentado na dita capella per todo o dito 

mes de Julho debaixo da pena comuencional de que faltando em o fazer e por 

corrente pella forma declarada perder sinco moedas de ouro que desde logo 

aplica por esmolla a dita jrmandade restituindo aos jrmãos della as quantias 

que hora receba sem que posa dizer que tem o dito Retabollo e trebuna quaze 

acabado por ficar na declaracão dos jrmãos da dita jrmandade queireram lhe 

(sic) ademitir alguma demora alem de lhe leuarem a pena dita pois asim he 

comuencão a qual entre elles partes aqui para se saber se a dita obra fica 

perfeita e na forma estipullada e com boas madeiras a poderão elles procurador 

thezoureiro e escriuão mandar ver e examinar asim antes de asentada na dita 

capella como depois de nella posta e achando se que tem algum defeito ou 

demenuicão este sera per conta delle Mestre que o pora e Repora a sua custa na 

forma que os mestres que a exeminarem o declararem e por esta ser na forma 

de seu contrato e ajustes deserão que hão por boa esta escretura que prometem 

elles partes de ter comprir e guardar sem que a posa reuogar nem reclamarem 

por nenhuma couza que seja e que inda que as madeiras se ponhão em maes 

alto preso do que aquelle porque ao prezente vallem não podera por a ese 

respeito elle mestre requerer major preso pella dita obra de que o declarado 

porquanto com tudo o que suceder se obrigaa faze lla pella dita quantia e fazer 

per sua conta os desmanches necesarios para asentar a dita capella e sendo cazo 

que elle Mestre ou elles Procurador thezoureiro e escriuão e jrmãos da dita 

jrmandade recentes e futuros faltem aos pagamentos asim do dinheiro para a 

satisfacão da dita obra como elle Mestre em o restituir per falta de não dar 

acabada no dito tempo a que os recebe juntamente com os das sinco moedas de 

pena não serão ouidos em juizo nem fora delle sem primeiro depozitarem na 

mão daquelle que a comprimento desta escretura requerer toda a quantia2 que 

se deuer pagar em dinheiro de contado e em hum pagamento contra o que não 

auerão prouizão Real e auendo a uniformemente /fl. 43 v.º/ a Renuncião desde 

logo e para tudo elles partes asim o cumprirem e pagarem deserão que 

obrigauão e cada hum obrigou sua pesoa e todos seus bens moueis e de Rais 

hauidos e por hauer e o milhor parado delles E estando nesta prezente  

Balthazar dos Reis mestre emtalhador morador na Rua da Roza das Partilhas 
                                                 
2 Ms. ―quantias‖. 
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per elle foi dito perante my e das testemunhas que de sua liure e espontania 

vontade e sem comstrangimento de pesoa alguma se oferese e fica por fiador e 

principal pagador delle Jozeph Freire e per elle se obriga a que dara pronta e 

corrente a dita obra dentro no tempo com toda a perfeição e fortaleza e no cazo 

da falta tudo tambem per ella dara e pagar (sic) a dita jrmandade de sua caza 

bens e fazenda como diuida e obrigacão sua propria que desde logo toma e 

Remoue sobre sj e de que se constetue deuedor e obrigado e se somete e sogeita 

as lejs dos credores e prencepais pagadores e fieis depozitarios de juizo e a 

todas as comdicoens penas e obrigacoens desta escretura que para em tudo 

cumprir dise que obriga sua pesoa e bens auidos e per auer e o milhor parado 

delles e na escolha e eleição do juis jrmãos e mais ofeciaes da dita jrmandade 

estara3 obrigado a elle Mestre ou a elle seu fiador a que cumpra 

jrreuocauelmente (sic) esta escreutra e por todo o aqui contheudo outorgarão e 

Responderão nesta cidade perante as justisas della a que pertenser e onde e 

perante quem maes comprir e este jnstromento for prezentado e seu 

comprimento se pedir e Requerer para o que Renuncião juizes de seu foro 

domesilio  e os maes preuilegios que em seu fauor alegar posão e he declaracão 

desta escritura que suposto se diga que a obra ha de da lla elle Mestre acabada 

por todo o mes de Julho a dara por todo o mes de Setembro deste mesmo anno 

e que as quatro colunas que a dita obra ha de leuar correrão em Redondo per 

sima da simalha com seus trocidos em forma da boca da trebuna fique do 

tamanho e a Irmitação (sic) da de Santa Quiteria e asim o outorgarão e aceitarão 

e eu tabaliam por quem tocar auzente  sendo testemunhas prezentes Manoel 

Monis da Fonsequa morador na Uilla de Torres Nouas e Gregorio Frenandes 

mestre Alfajate morador as Escollas Gerais que deserão e todos conhesemos ser 

elles partes os proprios que na nota asinarão e testemunhas Ignacio de São Payo 

e Azeuedo tabaliam  o escreui 

 

Jozeph Freire    Balthezar dos Reis Couto 

     Domingues da Costa Mendes 

     Domingos de Andrade 

     João da Costa Moreira 

    Grigorio Fernandes 

Manoel Monis da Fonseca‖ 

  

                                                 
3 Ms. uma palavra ilegível. 



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

461 
 

DOCUMENTO n.º 117 

 

Baltasar dos Reis Couto e José Freire, mestres entalhadores, são contratados 

por frei Martinho de S. João Baptista, religioso da Ordem Terceira de Jesus 

para executarem o altar de N.ª S.ª da Conceição, no convento de N.ª S.ª de 

Jesus, de Lisboa. 8 de Novembro de 1718 

  

―Obrigação e quitação Baltazar dos Reis Couto e outro a irmandade de Nossa 

Senhora da Conceição do comvento de Jesus 

 

Saibão quantos este instormento de obrigação e quitação virem que no anno do 

nacimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil setecentos e dezouto em outo 

dias do mes de Nouembro na cidade de Lisboa occidental e Rua da Crus de 

Nossa Senhora de Jezuz freguesia de Santa Caterina de Monte Sinaj e cazas de 

morada de mim tabaliam aparecerão prezentes partes a saber de huma o muito 

reverendo Padre Pregador Frei Martinho de São João Bautista religiozo da 

Terseira ordem de São Francisco e morador no seu comuento de Nossa Senhora 

de Jesus e protetor da irmandade de Nossa Senhora da Conceição cita na igreja 

do dito comuento e com licença de seu muito reverendo Padre Menistro 

Prouincial Frei Jozeph da Conceição de sua letra e sinal que dou fee conheço e 

della milhor se vera que ao diante hira tresladada nesta nota e seus trelados e 

da outra parte Balttazar dos Reis Couto morador nesta cidade na Rua dos 

Mouros e Jozeph Freire morador ao Moinho de Vento freguesia de Nossa 

Senhora da Encarnação ambos mestres emtalhadores logo por elles partes foi 

dito a mim tabaliam perante as testemunhas ao diante nomeadas que elles 

mestres tem principiado huma tribuna na cappela de Nossa Senhora da 

Conceição cita na dita Igreja do dito comuento a qual tribuna se obrigam elles 

mestres a dar perfeita e acabada e asentada em seu lugar a saber toda a obra da 

frontaria de fora com Sacrario estando o mais que diz a dita obra na forma do 

risco a darão elles mestres acabada a seis de Dezembro proximo que vem neste 

prezente anno e excetuando a caza e trono da dita Senhora que essas se obrigão 

elles mestres a dar perfeita e acabada e asentada em /fl. 8/ seu lugar em o 

primeiro de Janeiro do anno que ha de vir de mil setecentos E dezanove e para 

esse efeito logo elle Reuerendo Padre frej Martinho de São João Bautista deu e 

emtregou a elles Baltazar dos Reis Couto e Juzeph Freire perante min tabaliam e 

testemunhas cem mil reis em dinheiro de contado per moedas de ouro e prata 

correntes neste Reino que elles contarão e receberão e comfesarão acharem 

sertos todos so ditos cem mil reis sem erro nem falta alguma que nelles ouuese 

de cuja entrega eu tabaliam dou fee E se obrigão elles mestres hum per outro ao 

mais ben parado a por a dita tribuna perfeita e acabada sem falta nem 
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deminuicão alguma de que pede a obra asim em talha com em bondade das 

madeiras nos ditos dias referidos e faltando se obrigão per esta escretura a 

pagar de penna comuencional os ditos cem mil reis para a dita irmandade e esta 

clauzulla de pena comuencional escreuj eu tabaliam de pedimento delles partes 

mestres pello asim requererem e serem disso contentes e renuncia toda a Lej 

que neste particular os favoreca para effeito da ditta penna comuencional ter 

seu Real effeito e comprimento e por elle Reuerendo Padre frej Martinho de São 

João Bautista foi dito que elle obrigaua os bens da dita jrmandade na forma da 

dita licenca de seu muito Reuerendissimo Padre Ministro principal e o 

pagamento dos cem mil reis a pessoa a quem os pedio emprestados para os 

pagar a elles mestres a qual pessoa em nome della tem escrito em hum liuro de 

lembranças que tem na sua sella E por elle Reuerendo Padre frej Martinho de 

São João Bautista foi mais dito que como tal parte ter da dita jrmandade obriga 

a que elles mestres serão pagos do Res digo sella. E declarão elles mestres que 

per todo o dinheiro tem recebido athe o dia de oie com estes cem mil reis que 

recebem per esta escretura emporta tudo quatrocentos e quinze mil e seiscentos 

reis; E que acabada a dita obra asim tribuna como santuarios se aualiara ou 

ajustarão amigauelmente e o que se lhe restar a deuer a elles mestres se hira 

pagando pellos bens da dita jrmandade E no cazo que elles mestres seião 

deuedores se lhe descontara na mais obra que na cappela se ha de fazer E nesta 

forma dicerão elles partes estão auindos e contratados e para asim o comprirem 

emteiramente obrigão cada hum insolidum obrigou sua pesoa e bens e em 

testemunho de verdade asim o outorgarão e pedirão se fizece este jnstromento 

nesta nota que della se dem os treslados necesarios que aseitarão e eu tabaliam 

todo aseito em nome de quem tocar ausente como pessoa publica estipulante e 

aseitante sendo testemunhas prezentes o Padre Manoel Carualho e Silua do 

habito de São Pedro morador nas ditas cazas e Francisco Rodrigues emtalhador 

morador a Rua dos Poiais que todos conhecemos a elles partes são os proprios 

que na nota asinarão e testemunhas João de Azevedo Reis tabaliam o escreuj   

 

Frei Francisco de São João Bautista   Balthezar dos Reis Couto 

Como Protector da Irmandade   Jozeph Freire 

O Padre Manoel de Carvalho e Silua  Francisco Rodrigues‖ 
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DOCUMENTO n.º 118 

 

As religiosas carmelitas do convento de N.ª S.ª da Conceição, de Beja, 

contratam o mestre entalhador José Rodrigues Ramalho para executar o 

retábulo de S. João Evangelista. 14 de Dezembro de 1718  

 

―Escriptura de contracto e obrigação que fazem a Reuerenda Madre Abbadessa 

e mais Madres Euangelistas do Conuento da Conceição desta cidade com 

Jozeph Rodrigues Ramalho, Entalhador morador na cidade de Lisboa, para 

effeito de fazer huma cappela de Entalhado na igreja do dito conuento por 

preço de 500 mil reis 

 

Sajbam quantos este publico instrumento de contracto e obrigação, ou como em 

direito / fl. 107 v.º / melhor lugar ouuer e chamar se possa para firmeza dele 

virem que no ano do Nassimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e 

setencentos e dezouto annos aos quatorze dias do mes de Dezembro do dito 

anno nesta cidade de Beja, no Sagrado e Real Convento de Nossa Senhora da 

Conceição della aonde eu Tabeliam adiante nomeado fuj logo ahi em huma das 

grades do dito convento a som de campa tangida segundo seu honesto e 

uirtuozo custume aparesserão da banda de dentro da dita grade a muito 

Reverenda Madre Maria da Graça, Abbadeça do dito convento, e a muito 

Reverenda Madre Maria Salomé Vigaria da Caza e a muito Reverenda Madre 

Francisca Maria dos Prazeres escrivãa do dito convento e com ellas as mais 

madres Evangelistas do dito convento abacho asignadas e bem assim da banda 

de fora da dita grade, estava prezente o muito Reverendo Padre Mestre Frei 

Baltasar de São Boaventura Vigario do dito convento, todos de huma parte; e 

outrossim da outra parte estava prezente Jozeph Rodrigues Ramalho 

Entalhador morador que disse ser na cidade de Lisboa e sendo asim todos 

presentes da maneira que dito he em prezenca de mim tabaliam e das 

testemunhas ao diante nomeadas escritas e no fim desta asignadas logo pelas 

ditas reverendas Madres Abadeça, Vigária da caza escrivãa e mais madres 

Evangelistas e o Reverendo Padre Vigário, foj dito e desseram que asim era 

uerdade que elles estauam contratados com o dito Jozeph Rodrigues Ramalho 

que prezente estaua para effeito de fazer huma cappella de Entalhado na Igreja 

do dito convento de Nossa Senhora da Conceição para o mimozo Evangelista, 

na forma do risco e com major uantagem do que mostra e isto por preço e 

quantia logo certa e nomeada de quinhentos mil reis a conta dos quais recebeo 

elle dito Jozeph Rodrigues Ramalho logo ao fazer e asinar desta dita escritura 

sem mil reis das maons das ditas reverendas Madres em dinheiro de contado 

moeda de prata e ouro corrente neste Reino sem que da dita quantia dos ditos 
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cem mil reis lhe faltase couza alguma os quais recebeo perante mj tabaliam e 

testemunhas abacho asignadas sem que da dita quantia dos ditos cem mil reis 

lhe faltar couza digo asignadas e deles dise que daua como em effeito logo deu 

por este publico instromento plenaria quitação e por quites e livres a elas 

Reverendas Madres porquanto os tem ja enfim Recebidos e os digo recebidos e 

será obrigado elle dito Jozeph Rodrigues Ramalho a fazer a dita obra de bordo 

com toda a escultura que poder levar e a talha bem leuantada que faça estofo e 

será obrigado elle dito Jozeph Rodrigues Ramalho a conduzir a dita madeira 

athe o porto de El Rei a sua propria custa e dahi para esta cidade sera por conta 

dellas ditas Reverendas Madres e sera obrigado elle dito Jozeph Rodrigues 

Ramalho a fazer mais hum frontal de entalho para a mesma cappella e os jarros 

que forem necessarios assim para a banqueta como para o adorno da mesma 

cappella e se obrigão ellas ditas Reverendas Madres a satisfazer ao dito Jozeph 

Rodrigues Ramalho os quatrocentos mil reis que faltão duzentos mil reis no 

meio do tempo, e os outros duzentos mil reis depois da dita obra acabada a 

qual obra será ele obrigado a dar feita e acabada em o mes de Março da era de 

mil setecentos e vinte anos e a madeira da dita obra /fl. 108/ sera da melhor e 

mais sã que houuer e para os ditos pagamentos deserão ellas ditas Reverendas 

Madres que obrigauão suas pessoas e todos os seus bens e fazenda, asim 

moueis como de raiz, hauidos e por auer prezentes e futuros que ao prezente 

ora tenhão como ao diante tiuerem e houuerem a que todos desserão hauiam 

aqui por dados e obrigados E logo sendo a tudo isto prezente o dito Jozeph 

Rodrigues Ramalho por elle foj dito que ele aceitaua enfim este instromento de 

contrato e obrigacão das maons das ditas Reverendas Madres Abadessa Vigaria 

da caza escrivãa do conuento e mais madres evangelistas delle, e se obrigaua a 

fazer a ditta cappella asima dita de madeira de bordo do melhor e mais são que 

ouuer, na forma do risco e com major vantagem do que mostra com toda a 

escultura que puder leuar a obra e a talha bem leuantada que faca estofo e se 

obriga a conduzir a dita madeira por sua conta e risco athe ao Porto e dai em 

diante para esta cidade sera por conta dellas ditas Reverendas Madres e se 

obriga a dar a dita o digo e se obriga fazer um frontal de entalho para a mesma 

cappella e todas as jarras que forem necessarias asim para a banqueta como 

para adorno da dita cappella e se obriga a dar a dita obra feita e acabada por 

todo o mes de Março que embora ha uir da era de mil setecentos e vinte anos 

para o que disse obrigaua sua pessoa e todos os seus bens e fazenda assim 

moueis como de raiz hauidos e por hauer prezentes e futuros que ao prezente 

ora tenha como ao diante tiuer e houuer que todos disse que hauia aqui por 

dados e obrigados a este dito instromento de contrato e obrigação E para tudo 

assim cumprirem e pagarem ellas partes disserão que renunciauão1 o juiz de 
                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
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seu foro ferias e feiras de Agosto dias de doente e de prisão e todas as demais 

lejs e priuilegios e liberdades e cousas que em seu fauor allegar possão de nada 

disserão que queriam uzar nem gozar senão tudo cumprirem e pagarem a pee 

de juizo como neste instromento se conthem e por todo o contheudo em ele 

disserão que querião responder nesta cidade de Beja perante o juiz de fora do 

geral della e perante ele e as mais justiças disserão que querião estar a todo o 

cumprimento de dereito e justiça e eu Tabaliam como pessoa publica que sou 

estepulante e aceitante e que estipulei e aceitei este dito instromento de 

contratto e obrigação em nome de todas as pessoas a que tocar e conuir pode a 

isto auzentes tanto quanto em dereito deuo e possa em razão de meu officio Em 

fe e testemunho de uerdade elles partes de tudo isto forão contentes e assim o 

outorgarão e mandarão de tudo ser feito este dito instromento nesta nota e della 

dar os treslados que necessarios forem e desta nota e teor cumprir sendo a tudo 

isto prezentes por testemunhas Manuel Pacheco e Manuel Rodrigues Nogueira 

Samchristão do dito convento moradores nesta dita cidade pessoas de mim 

Tabaliam bem conhecidas que todos aqui asignarão /fl. 108 v.º/ com eles partes 

de seus signais costumados e eu Luis Lopes Gago Tabaliam publico de notas 

que o escreui 

 

Soror Maria da Grasa    Frei Baltazar de São Boauentura 

Abbadessa     Vigario 

 

Soror Izabel de São Francisco  Soror Maria Salome 

      Vigaria da caza 

 

D. Catherina Luiza de Mello   Soror Filippa de2 

 

Jozeph Rodrigues Ramalho  Soror Francisca Maria dos Prazeres 

      Escriuã 

 

  

                                                 
2 Ms. uma palavra ilegível. 
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DOCUMENTO n.º 119 

 

Contrato celebrado entre as comendadeiras da ordem de Avis, do mosteiro de 

N.ª S.ª da Encarnação, de Lisboa, e o mestre entalhador Miguel Francisco da 

Silva, a fim de este executar a talha da capela-mor da igreja do seu mosteiro. 

14 de Julho de 1719 

 

―Saibão quantos este instromento de obrigacam virem que no anno do 

nasimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil setecentos e dezanoue em 

catorze dias do mes de Julho na cidade de Lisboa ocidental e Real Mosteiro da 

Incarnação que he da ordem de São Bento de Auis e ahj em huma grade delle 

estauão prezentes partes da banda de dentro Dona Anna de Ataide Castro, 

Vigaria e Dona Marianna Ferreira Soares escriuã a cujo cargo está o gouerno e 

admenistração do dito Mosteiro e asim mais as Religiozas que estauão 

asistentes a este auto como he estillo, isto de huma parte e da de fora Miguel 

Francisco da Silua mestre do officio de entalhador morador em Alfama no beco 

da Goleta freguesia de Santo Esteuão. Por elles partes foi dito perante mj 

tabaliam e testemunhas ao diante nomeadas que estão ajustados sobre a obra do 

Retabolo da capella mor da sua Igreia que esta para se fazer para cuja clareza e 

seguranca de huma e outra parte o outorgarão esta escritura debaxo das 

clauzullas e condiçoens seguintes que elle mestre será obrigado como com 

efeito se obriga a fazer per sj e bons officiaes a dita obra da capella mor da dita 

Igreia que consta de Retabolo e paredes e Ilhargas da dita capella mor e por 

sima do Sacrario fazer tambem o Misterio da Incarnação com as figuras 

Leuadiças e dois nichos as Ilhargas do dito Sacrario do mesmo modo que 

mostra o seu Modello e milhor se puder ser tudo de bordo Legitimo e muito 

bom sem mistura de outro pao, de sorte que fique tudo com toda a perfeicão 

que a arte der lugar muito a vontade dellas Religiosas sob pena de que não 

sendo asim emmendar tudo o que estiuer imperfeito de sorte que venha a ficar 

muito a vontade dellas Religiosas, e dará toda a dita obra acabada ate dia de 

Paschoa de flores do anno que vem de setecentos e vinte; e todos os gastos e 

andaimes e o mais que for necessario ha de fazer por conta delle mestre sem 

que o dito Mosteiro despenda couza alguma mais que a satisfazer o preso em 

que estão ajustados que são quatro mil e quinhentos cruzados por tudo e a dita 

obra a fará elle Mestre no Tilheiro do mesmo Mosteiro e a dará acabada e 

asentada no dito tempo, com toda a perfeição e segurança e não o fazendo asim 

a poderão mandar fazer por outrem a auer delle dito mestre /fl. 24/ todo o 

custo que se fizer e a importancia da perda que lhe cauzar e sendo tudo na 

forma sobredita se obrigão ellas Religiosas a lhe dar os ditos quatro mil e 

quinhentos cruzados em que estão ajustados e por conta delles Logo ahj perante 
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mj tabaliam lhe derão e entregarão quatrocentos mil reis em dinheiro de 

contado corrente neste Reino que eu tabaliam dou fee e elle mestre contou e 

reçebeo e dise estauão certos sem falta alguma de que lhe dá quitacam e o resto 

que he tres mil e quinhentos cruzados lhos hirão satisfazendo por partes asim 

como virem que se vaj fazendo a dita obra sem que lhe fação niso dilacão ou 

falta alguma e no fim da obra lhe acabarão de pagar tudo o que lhe deuerem 

ficando feita muito a sua vontade como fica dito e nesta conformidade se hão 

por ajustados e por bem feita esta escritura que cada hum pella sua parte e pella 

que fica tocante a sua obrigacam prometem comprir e guardar e não reuogar 

por modo algum que seia, sob pena de satisfazer logo o que for obrigado ao que 

for acredor tudo o que lhe estiuer em dinheiro de contado e em hum so 

pagamento e contra iso não alegarão duuidas ou embargos nem serão ouuidos 

em juizo ou fora delle sem depozitarem em seu poder e para o deixarem de 

fazer senão vallerão de prouizão Real porquanto desde logo a renuncião e esta 

clauzulla escreuj eu tabaliam de pedimento delles partes que querem se cumpra 

na forma da lej de que os aduerti e a ella me refiro e feito o dito depozito 

pagarão mais reditos a rezão de juro de seis e quarto por cento ate real 

pagamento e auendo elle dito mestre de ser citado não tem duuida a que não 

estando nesta dita cidade o seia em seu nome o distribuidor dos tabaliaens de 

notas della que a ese tempo seruir ao qual fas seu procurador irreuogauel e lhe 

dá poder para estar em juizo e fora comfessar a diuida asinar termo de 

confissão e para todas as mais diligencias que se deuam fazer E de custas 

pesoaes e conuencionais pagara mais aquelle que for obrigado a duzentos reis 

por dia para a pesoa que andar na demanda do da primeira citacão athe real 

execucão. E para tudo asim comprirem e guardarem com mais a perda e damno 

que Resultar custas e despesas que se fizerem diserão que obrigauão e com 

efeito obrigarão a saber elle mestre sua pesoa e bens e ellas Religiosas os de seo 

Mosteiro E outorgarão pello aqui conteudo responderão nesta dita cidade e 

aonde e perante as justicas a que este instromento for prezentado para o que 

Renunciarão /fl. 24 v.º/ juis de seu for domicilio leis direitos ferias e todos os 

mais priuilegios que seião a seo fauor E em testemunho de verdade asim o 

outorgarão pedirão e aceitarão depos de por mj lhes ser lida e della contentes e 

eu tabaliam a açeito por quem tocar auzente e estando prezente Jozeph de 

Matos Falcão do mesmo officio de entalhador seu Primo morador junto aos 

Caetanos Por elle foi dito que de sua liure vontade fica por fiador e principal 

pagador delle dito Miguel Francisco da Silua e por elle se obriga a dar 

comprimento a esta escritura em tudo como esta contenuada e a compor e 

satisafazer a ellas Religiosas todo o prejuizo que posão ter como diuida propria 

que toma sobre sj e como seu fiador principal pagador e fiel depozitario de 

juizo a cujas leis se somete e sogeita e as clauzullas desta escritura que tem 



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

468 
 

ouido e entendido para que com elle ajão lugar e seo real efeito do mesmo 

modo que o hão de ter com o dito obrigado e a sentenca que se alcançar se 

poderá executar em seos bens sem que se posa valer do preuilegio da execucão 

porque desde logo disiste delle e não tem duuida a que em primeiro lugar seia 

por seos bens tudo pago e para asim comprir com as custas obriga sua pesoa e 

bens e o milhor parado delles e declarão ellas Religiosas que nos quatrocentos 

mil reis que entregão entrão duzentos mil reis do legado que despos Dona 

Maria Anna Antonia de Castro que estauão em poder della dita Dona Anna de 

Ataide, e asim outorgarão escutarão e eu tabaliam o aceito por quem tocar 

auzente testemunhas que forão prezentes Francisco de Freitas procurador que 

he do dito Mosteiro, Sebastião Gomes morador a Rua dos Calafates e Manoel 

Ramalho Aluares ambos do officio de carpinteiro que conhecemos ser elles 

partes os proprios que na nota asinarão e testemunhas Jozeph Caetano do Valle 

tabaliam o escreuj 

 

 

Miguel Francisco da Silua  Donna Anna Maria Ataide Castro 

     Vigaria da emcarnasão 

Jozeph de Matos Falcão  Donna Marianna Ferreira Soares escrivam 

     Deste Musteiro de Nossa Senhora da  

     Encarnação 

Sebastião Gomes   Dona Maria de Menezes 

Manoel Ramalho Aluares  Antonia de Vilhena 

     Francisco de Freitas‖ 
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DOCUMENTO n.º 120 

 

Ajuste notarial celebrado entre as religiosas do mosteiro de N.ª S.ª de Jesus, 

de Setúbal, e o mestre entalhador José da Costa, a fim de este executar o 

retábulo-mor da igreja do seu mosteiro. 13 de Julho de 1721 

 

―Ajuste de obra de emtalhado que fazem a Madre Abadessa e mais religiosas 

do convento de Jesus desta villa com Jozeph da Costa da cidade de Lisboa 

 

Em nome de Deos amen sajbam quantos esta publica escriptura de ajuste de 

obra de emtalhado para a Igreja do convento de Jesus desta villa virem que 

sendo em o anno do nacimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil setecentos 

vinte e hum annos aos Treze dias do mes de Julho do dito anno nesta muito 

notauel villa de Setuual em o conuento de Jesus della donde eu tabaliam ao 

diante nomeado fui sendo ahi presentes de grades adentro a som de campa 

tangida segundo seu bom e louuauel custume a Reuerenda Madre Abadessa e 

mais religiosas descretas do dito comuento e de grade a fora sendo tambem 

presente Jozeph da Costa emtalhador e morador na cidade de Lisboa e ora 

estante nesta villa todos pesoas conhecidas das testemunhas que diseram serem 

os proprios que prezentes estauam aqui contheudos e declarados e logo ahi 

pella dita Reuerenda Madre Abadessa e mais relegiozas descretas do dito 

conuento me foi dito em prezença das ditas testemunhas que ellas estauam 

contratados e ajustadas com o dito Jozeph da Costa para este auer de lhe fazer 

hum retabolo de madeira de bordo e caza da tribuna e trono tudo de emtalhado 

na forma do risco que lhe auiam dado da banda milhor e asim mais os pedestais 

em que ha de asentar o retabolo da mesma madeira lizos para ao depois nelles 

se fingir pedra, tudo por preso de hum conto e sem mil Reis e que toda esta 

obra sera elle dito Jozeph da Costa obrigado a fazer athe o Sam João deste anno 

que embora uier de mil setecentos vinte e dous annos e a comdusam da tal obra 

os carretos della1 se embarcar no porto saram por conta delle dito Jozeph da 

Costa o qual não sera obrigado a pagar despachos alguns no paso da madeira 

ou em outra qualquer parte e que a mais despeza que a dita obra fizer do porto 

de Lisboa para esta villa athe dentro da Igreja do dito conuento sera por conta 

dellas ditas Religiozas e só elle dito Jozeph da Costa sera obrigado2 a dita obra 

em seu lugar na dita Igreja3 e despeza delle dito / fl. 124 / Jozeph da Costa o 

qual logo ao asignar desta resebeo sem moedas de ouro e o que resta da dita 

quanthia lhe pagaram ellas ditas Religiozas em dous pagamentos a saber hum 

                                                 
1 Ms. uma palavra ilegível. 
2 Ms. manchado. 
3 Ms. manchado. 
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em o mejo do tempo em que elle dito Jozeph da Costa se obriga a dar a dita 

obra feita e outro no fim della e que nesta forma estauam ajustadas com o dito 

Jozeph da Costa para auer de lhe fazer a dita obra e outrosim que faltando elle 

dito Jozeph da Costa a dar a dita obra feita no tempo asima declarado perdera 

sincoenta mil Reis de pena comuencional para ellas ditas Religiozas e logo pello 

dito Jozeph da Costa foi dito na prezença das ditas testemunhas que elle 

aseitaua o dito ajuste com as comdisois e obrigasois nesta escriptura declaradas 

e se obrigaua a fazer a dita obra assim na madeira como no feitio e asenta lla e 

por correntes no dito tempo aqui declarado tudo pello preso de ditos cem mil 

Reis por bem de que logo pella dita Reuerenda Madre Abadesa foram postos 

em sima de huma meza os ditos em moedas de ouro em dinheiro de contado 

correntes neste Rejno e senhorios de Portugal e os deu e emtregou a elle dito 

Jozeph da Costa que os contou e resebeo dise4 fee que neles estauam toda a 

quantia das ditas sem moedas de ouro sem falta nem demenuisam alguma e 

que por esta escriptura dellas daua plena e geral quitasam a ella dita Reuerenda 

Madre Abadesa e mais religiozas do dito comuento como tambem o mais 

dinheiro que fose resebendo por conta da dita obra quer que os resibos que 

della der valham e tenham forsa como se fosem escripturas publicas aos quais 

nem se pora duuida e promete em seu nome e de seus herdeiros de nunca em 

nenhum tempo que seja por duuida alguma ao comtheudo nesta escriptura em 

parte ou em todo e querendo o fazer não pode ser ouuido em Juizo nem fora 

delle sem primeiro com efeito depuzitar na mão della dita Reuerenda Madre 

Abadesa tudo quanto tiuer resebido e asim mais os ditos sincoenta mil Reis de 

pena comuencional tudo em dinheiro de contado que podera reseber sem fiança 

nem abonasam alguma porquanto de agora para emtam o há por seguro e 

abonado para tudo poder reseber e emquanto não fizer o dito depozito quer e 

he comtente lhe seja denegada toda a ausam5 /fl. 124 v.º/ clausulla depuzitaria 

escreui eu tabaliam nesta nota  a requerimento delles partes que asim me 

pedirão lha escreuese em prezença das ditas testemunhas sendo primeiro por 

mim adeuertidas da noua lej pasada sobre os depozitos dizendo o dito Jozeph 

da Costa que obrigaua a todo o comteudo nesta escreptura todos os seus bens 

moueis e de rais auidos e por auer em geral e em expesial os que de prezente 

pesue com tal comdisam que esta expesialidade não derogue a geral obrigasam 

nem pello contrario e Promete em seu nome e de seus herdeiros de que contra o 

comtheudo nesta escreptura e clauzulla depuzitaria della não auer Prouizam de 

sua Magestade nem de quem seu poder tenha e auendo a ou sendo lhe  

comsedida quer e hé contente lhe seja auida por nulla e sobrreticia e que por 

ella senão fasa obra alguma e que outrosim se dezafora de juis de seu foro terra 

                                                 
4 Ms. manchado. 
5 Ms. manchado. 
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lugar dumeçilio donde viue e viuer e toma e escolhe por seu juiz compitente e 

preuatiuo para todas as cauzas desta escreptura suas dependencias ao Doutor 

Juiz de fora desta villa que hoie hé e no tal tempo for ou de quem seu cargo 

tiuer e seruir perante e qualquer6 de o cumprimento de direito e justica e por 

seus mandados quer ser executado7 executiua e auendo de ser çitado estando 

abzente desta villa o quer ser na pesoa do destribuidor de Juizo geral della ao 

qual fas seu bastante e inrreuogauel Procurador e lhe dá poder para em Juizo 

comfesar diuida asinar comfisam auer ser comdenado e logo por estar prezente 

Antonio de Aguilar Ozorio pintor morador nesta villa pesoa conheçida de mim 

tabaliam deu feé ser elle o proprio que prezente estaua aqui comtheudo e 

declarado por elle me foi dito em prezença das ditas testemunhas que elle de 

sua boa e liure vontade sem pressão nem constrangimento de pesoa alguma 

ficaua como com efeito ficou por fiador e principal pagador delle dito Jozeph da 

Costa para que no cazo que este salte e não pague tudo quanto de8 quer e hé 

contente9 /fl. 125/  lugar dese poder tudo hajam e correm pellos bens delle dito 

fiador para o que dise obrigaua todos os seus bens moueis e de rais auidos e por 

auer e geral e em expiçial os que de prezente pesue com tal comdesam que esta 

expesialidade não derogue a geral obrigasam nem pello contrario e que 

outrosim se somete e sugeita a todas as clauzullas10 e clauzulla depuzitaria a 

que elle dito Jozeph da Costa se sugeita nesta escreptura que todas  promete 

comprir e guardar como nellas se comthem11 e se de cada huma dellas fizera 

aqui expresa e declarada mensam e logo eu tabaliam em prezença das ditas 

testemunhas lj esta escreptura a estas partes e por de tudo asim serem 

comtentes asim o outrogarão afirmarão e reteficaram e em feé e testemunho de 

uerdade pedirão a mim tabaliam lhe fizese esta escreptura nesta nota e que 

della fosem dados os treslados neçesarios de hum theor de que logo pedirão 

hum que aseitarão e eu tabaliam como pesoa Publica estepulante e aseitante 

que estjpullei e aseitei em nome de quem tocar abzente e declarou ella dita 

Reuerenda Madre Abadesa que para asestir a esta obra12 ao tenente coronel de 

Artilharia desta villa e que depois de feita e asentada a dita obra sera vista por 

elle como fose Procurador que para ella o fazem e que para ellas ditas religiozas 

mandarem fazer a dita obra alcansaram lisença de seu muito Reuerendo Padre 

mestre Prouincial frei de Sam Thomas sendo testemunhas prezentes Joam dos 

                                                 
6 Ms. duas palavras ilegíveis. 
7 Ms. uma palavra ilegível. 
8 Ms. Manchado. 
9 Ms. Manchado. 
10 Ms. uma palavra ilegível. 
11 Ms. uma palavra ilegivel. 
12 Ms. uma palavra ilegível. 



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

472 
 

Santos Apariso do dito Regimento eu Francisco Ribeiro Pereira tabaliam que o 

escreuj 

 

Soror Borgiardina Abbadessa 

Soror Anastasia Maria do Spirito Santo Vigaria 

Soror Theodora de São Jozeph   Antonio de Aguilar Ozorio 

Soror Leonor dos Seraphins    João dos Santos Apariço 

Soror Maria da Nazareth 

Soror Michaela de Jesus Maria   Hjeronimo da Cunha‖ 
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DOCUMENTO n.º 121 

 

A Ordem Terceira de S. Francisco contrata o mestre entalhador Bento da 

Fonseca Azevedo para executar o retábulo da sua capela, sita na igreja de S. 

Francisco, de Évora. 9 de Maio de 1722 

 

―Comtrato que fes a mesa da Venerauel ordem 3.ª com Bento da Fonsequa 

oficial de emtalhador 

 

 Em nome de Deos amem Saibão quantos este publico Instromento de comtrato 

fianca e obrigacam Virem que no anno do Nasimento de noso Senhor Jesus 

Christo de mil e setesentos e uinte e dois annos aos noue dias do mes de Mayo 

do dito anno nesta cidade de Euora na Igreia de Sam Francisco onde eu tabalião 

ao diante nomeado fui e ahi na casa do despacho da mesa da Venerauel ordem 

terseira da penetencia estauam presentes o Muito Reuerendo Conego Magestral 

Thome Chichorro da Gama Lobo Ministro da dita ordem e o Muito Reuerendo 

Padre Mestre frei Francisco de São Tomas Comesario da mesma e os mais 

Jrmãos da mesa no fim deste Jnstromento asignados e outrosim estando mais 

presente Bento da Fonsequa oficial de emtalhador morador em a Corte de 

Lisboa e hora estante nesta cidade pesoa que me constou ser a mesma aqui 

contheuda e diclarada E logo pellos ditos Reuerendos Menistro Comesario e 

Jrmãos da mesa foi dito em minha presenca das Testemunhas no fim deste 

Instromento nomeadas e signadas que elles estauão hauindos ajustados e 

comtratados com o dito Bento da Fonsequa mestre emtalhador para hauer de 

lhes fazer a obra de emtalhado do Trono e casa da Tribuna da dita ordem1 com 

efeito logo por este publico Jnstromento se ajustarão com o dito Mestre para 

hauer de fazer a dita obra toda asim do Trono como da casa da Tribuna de 

Madeira de Bordo boa sem samagos por preso e quantja de quinhentos e 

quarenta mil reis pagos em tres pagas a saber metade que sam duzentos e 

setenta mil reis pagos logo ao asinar desta escretura e a outra metade em dois 

pagamentos que he cada hum de sento e trinta e sinco mil reis pago o primeiro 

por Agosto que embora uira deste presente anno de mil setecentos e uinte e 

dois e o ultimo paguamento de outros sento e trinta e sinco mil reis com que 

prefas a dita quantia de quinhentos e sincoenta digo de quinhentos e quarenta 

mil reis se emtregara asentada a obra no seu lugar; mas isto com as condesois e 

obrigacois seguintes a saber, que a obra do Trono sera na forma do Risco que o 

dito Mestre presentou Exceto os paineis do primeiro banco que não sera 

emtalhado que mostra mas sim de coarteis de flores modernas e tudo a talha 

leuantada leuando nos Reçaltos os meninos que mostra o mesmo Risco e alem 

                                                 
1 Ms. manchado. 
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do que o dito Risco mostra sera mais obrigado elle dito Mestre a por no dito 

Trono quatro Anios de Roupas de estatura porpocionada ao mesmo Trono os 

quais an de ter na mão huma cornicopia e na outra os Instromentos dos 

martirios do Senhor e a Taboa ou aduella do arco não sera a do Risco mas sim a 

de outro Risco que se lhe mostrou ao dito Mestre e esta na nosa Jgreia E esta na 

dita mesa da Ordem E em sima da crus do Senhor huma coroa Jmperial 

tambem propocional da grandesa do mesmo Senhor e casa com dois meninos; 

como tambem sera por conta delle dito Mestre a escada do /fl. 77/ Trono e a 

cortar o retabollo e a fazer a guarnicam da banda de fora e no remate da aduella 

do arco ha de ter huma targe na forma do Risco E a casa da Tribuna e barrete da 

mesma sera apainelada e os montantes reuestidos com seus cordois comforme a 

arte pede e a talha da mesma sera como agora se custuma em Lisboa cuia obra 

toda2 sera obrigado elle dito Mestre a por nesta cidade e asentada no seu lugar 

tudo a sua custa e risco: Exceto o despacho da casa da Madeira e custo de 

Barcos e comducão the esta cidade que estas tres adesois serão por conta da dita 

mesa com declaracão que a de dar a dita obra asentada the quinze de 

Nouembro deste presente anno de mil setecentos e uinte e dois sob pena de que 

não o fazendo asim perdera o ultimo coartel nesta escretura declarado E 

pasando o dia de Natal deste dito presente anno sem estar asentada a dita obra 

ficara a dita mesa desobrigada deste ajuste e elle dito Mestre obriguado a Repor 

todo o dinheiro que tiuer Recebido por conta da dita obra como tambem sera 

obrigado a pagar os juros em dobro do tempo que tiuer sem3 o dito dinheiro e 

nem por isso a dita mesa lhe fica4 obriguada a pagar cousa alguma do que tiuer 

feito: E logo ao asinar desta escretura a dita mesa fes emtregua a elle dito Bento 

da Fonsequa de duzentos e setenta mil reis metade da dita Jmportancia que elle 

Recebeo e contou todos em dinheiro de comtado moedas de ouro correntes 

neste Rejno de Portugual e tudo perante mim Tabalião e ditas Testemunhas e 

deante as mesmas comfecou estar emtregue da dita quantia de duzentos e 

setenta mil reis e a qual dise se obrigua dar conta todas as ueses que pedida lhe 

for faltando a obriguacão da dita obra como fica declarado nesta escretura pera 

o que dise obriguaua sua pesoa e bens moueis e de Rais hauidos e por hauer 

que para elle em geral obrigou, e em especial e tudo o mais bem parado de 

todos os ditos bens E como para seguranca de todo o Referido lhe sera 

mandado dar fianca segura deu elle dito Mestre Bento da Fonsequa por seu 

fiador e prencepal pagador e depositario de fee de juizo a Jozeph de Oliueira 

morador nesta cidade na Rua do Raimundo junto a Jrmandade de Nossa 

Senhora das Brotas que outrosim tambem presente estaua pello qual foi dito em 

                                                 
2 Ms. repete ―toda‖. 
3 Ms. manchado. 
4 Ms. manchado. 



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

475 
 

minha presenca e das ditas Testemunhas que elle de sua propria5 digo propria e 

liure uontade sem forca nem constrangemento de pesoa alguma ficaua por 

fiador e prencepal paguador e deposetario de fee de juizo pello dito Mestre 

Bento da Fonsequa para que no caso que elle falte as comdesois desta escretura 

em tal caso quer e he comtente elle /fl. 77 v.º/ dito fiador de paguar toda a 

Jmportancia que o dito Mestre Bento da Fonsequa tiuer recebido a conta da dita 

obra juntamente os juros do tempo que tiuer o dito dinheiro em seu poder em 

dobro cuia obriguacão a toma sobre si como diuida sua propria que desde logo 

Remoue sobre si para a qual a dita mesa a poca cobrar sem preçeder e 

comtender com o dito Mestre para o que dise obriguaua sua pesoa e todos os 

seus bens moueis e de rais hauidos e por hauer que para elle em geral obrigou e 

em especial tudo o mais bem parado delles E por todo o comtheudo neste 

Jnstromento ou qualquer parte delle se obriguaram elles ditos Mestre Bento da 

Fonsequa e elle dito fiador Jozeph de Oliueira a Responderem e serem sitados 

sendo nesecario perante o juis de fora do geral desta cidade que hora he ou ao 

diante for ou o corregedor della por suas cartas percatoreas sitatorias e com 

ellas e perante qualquer delles fazer dese todo a compremento de direito e 

justica e emteiro paguamento do principal e custas Renunciando logo dise para 

isto hauer efeito o juis e juises de seu foro e da terra ou domesilios donde ao tal 

tempo uiuer em que estiuerem e todos os mais preuelegios que por si posam 

porque de nada deseram querião usar nem gosar porque a sua tencam he dar 

uerdadeiro comprimento desta escretura E não serão ouuidos com cousa 

alguma em juizo nem fora delle sem primeiro depozitarem tudo o que por bem 

deste Jnstromento constar estar deuendo digo constar estarem deuendo e pella 

justica lhe for mandado tudo em dinheiro de comtado em maos e poder do 

Sindico da dita mesa sem que para iso lhe posa pedir fianca Caução ou 

abonação alguma porque de agora para emtão hão por seguro e abonado e 

emquanto não fizerem o dito deposito lhe sera deneguada toda audiencia 

Resam questão e Requerimento que em juizo e fora delle quiserem fazer e nem 

no caso da execusam seram ouuidos sem primeiro fazerem o dito deposito a 

qual clausulla depositaria elles ditos Mestre e fiador pedirão a mim Tabalião 

que aqui lha pusese e escreuese porque della irão comtentes e eu Tabalião aqui 

lha pus e escreui por ma pedirem e tanto quanto em dereito poso e deuo na 

forma da poruizam de sua Magestade que Deos guarde e sua noua lei sobre os 

ditos depositos e fazer se tudo em nome de qualquer delles ditos Mestre ou 

fiador o porteiro da Camara desta cidade que hora he ou ao diante for asim 

para a primeira Jnstancia de aucão como para a da uenda pregois e a Rematacão 

de seus bens sem em tempo algum poder alegar Jgnorancia nem defeito de 

Sitacão porque de agora para emtão a fazem seu procurador em causa propria e 
                                                 
5 Ms. manchado. 
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Jreuogauel e de paguar ao Requerente Caminheiro que na tal demanda E 

exzecusam e arecadacão andar asim nesta cidade como fora della a duzentos 

Reis por dia que se comtara do dia da primeira /fl. 78/ aucão posta the de todo 

ser finda e acabada da Real emtregua do principal e custas E em testemunho de 

uerdade asim a outroguaram e della mandaram  a mim Tabaliam ser  

testemunha nesta escretura nesta nota que aseitaram e asignaram declaram elles 

partes que porque não vaj declarada a forma dos paineis da casa da Tribuna se 

obrigou elle dito Mestre a mandar com breuidade o Risco de hum painel da dita 

Talha para ser aprouado pella mesa e que sendo asim aprouado se obriguaua a 

faze lla na dita forma ou na melhor que a dita mesa detriminace E outro sim 

declararão mais que os Anios todos do Trono que no Corpo deste escretura se 

declara que em huma mão han de ter huma cornicopia e na outra an de ter 

huma Targe com as Jnsignias dos martirios de Cristo Senhor noso Repartidos 

pellas ditas Targes sendo tudo a comtento das ditas partes que ajustaram estas 

comdesois na forma Referida tudo perante as testemunhas que forão o 

Reuerendo Padre Thomas de Vascomcellos Camello Capellão do dito 

Reuerendisimo Mestre e Cristovão Pereira Aljubeiro moradores nesta cidade 

que todos conheseram o dito Mestre ser o mesmo aqui declarado E eu Manoel 

Pinheiro de Carualho Tabaliam de notas que o escreui 

 

Thome Chichorro da Gama Lobo                     Frei Francisco de Santo  

                                                                                 Thomas Commisario 

Ministro da Ordem 3ª 

Jozeph Francisco Monteiro Manoel Jorge  Antonio Martins Pereira 

Domingos Francisco  João Gomes Prião Sindico da Ordem 

    Lourenço Gomes 

Manoel Jozeph de6  Bento da Fonseca de Azeuedo 

O Padre Thomas de Vasconcellos Camelo  Crjstouão Pereira‖ 

 

 

 

  

                                                 
6 Ms. uma palavra ilegível. 
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3. Elenco documental de mestres entalhadores de Lisboa 

 

 

ANDRÉ SIMÕES 

 

1671- 30 de Outubro- O mestre escultor André Simões, morador à Rua Nova da 

Palma, freguesia de Nossa Senhora do Socorro, adere à irmandade de Nossa 

Senhora da Doutrina da igreja de S. Roque. ARQUIVO NACIONAL DA 

TORRE DO TOMBO, Arquivo dos Hospitais Civis de Lisboa- Secção de S. José, L.º 

1302, fl. 312. 

 

1678- 2 de Março – O mestre escultor, morador à Rua Nova da Palma, adere à 

irmandade de Nosso Senhor dos Passos da Graça. Cf. Ernesto SALES, Nosso 

Senhor dos Passos da Graça, Lisboa, Edição do Autor, 1925, p. 216. Remete para o 

Livro 2.º (1653-1687) de registos de admissão de irmãos desta instituição, fl. 14. 

 

 

ANTÓNIO ÁLVARES 

 

1688-1 de Junho- O mestre entalhador António Álvares, morador à Rua Nova 

do Almada, é contratado pela irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja 

matriz de Loures, a fim de lhes fazer o arco triunfal da capela-mor da mesma 

igreja. O risco da obra é do mestre. ANTT, Cartório Notarial de Lisboa, n.º 12 A 

(actual n.º 1), Cx. 67, L.º 285, fls. 56-57, publ. por Sílvia FERREIRA, ―O Retábulo-

mor da Igreja Matriz de Loures: uma obra emblemática do mestre entalhador 

Bento da Fonseca Azevedo‖, Revista de Artes Decorativas, n.º 1, Citar, Porto, 2008, 

pp. 94-96. 

 

 

ANTÓNIO ANDRÉ 

 

1688- 24 de Dezembro- O entalhador António André passa recibo a César Grace 

provedor da igreja de Nossa Senhora do Loreto de Lisboa pelo pagamento da 

obra de um caixilho que fez para a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 

Padres Irlandeses do Corpo Santo. A obra importou em doze mil setecentos e 

quarenta reis. ARQUIVO PAROQUIAL DA IGREJA DE NOSSA SENHORA 

DO LORETO, Arquivo da Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Rosário, Avulsos, 

Caixa 1. 
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ANTÓNIO ANTUNES 

 

1697 - 14 de Junho – O mestre entalhador António Antunes, morador na Rua da 

Condessa ao Carmo, freguesia do Santíssimo Sacramento, faz seu procurador 

Domingos Rodrigues Delgado, a fim de este tratar de todos os seus assuntos. 

ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 73, L.º 312, fl. 37. Cota cedida por Vítor 

Serrão. 

 

1699- 22 de Fevereiro- O mestre entalhador António Antunes assina como 

testemunha no assento de casamento de Francisco das Neves com Úrsula 

Maria. Nesta data é dado como morador na Rua da Condessa. ANTT, Registos 

Paroquiais de Lisboa, freguesia de Santa Catarina, casamentos, microfilme n.º 1073, l.º 

8, fl. 100. 

 

 

ANTÓNIO DA COSTA 

 

1665- 27 de Setembro- Assento de baptismo de António da Costa, filho de 

Domingos Gonçalves e de Maria dos Santos. ANTT, R.P.L., freguesia da 

Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001, (1660-1684), fl. 69 v.º, publ. por 

Francisco LAMEIRA e Sílvia FERREIRA, ―Os antecedentes artísticos de Caetano 

da Costa: a fase lisboeta‖, Laboratorio de Arte, Revista del Departamento del 

Historia del Arte, Sevilha, Universidad de Sevilla, n.º 20, 2007, p. 199.  

 

1668- 26 de Agosto – É baptizada Bernarda, irmã de António da Costa, na igreja 

de Nossa Senhora do Loreto. ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, 

baptismos, microfilme n.º 1001, (1660-1684), fl. 106. Idem, ibidem, p. 194. 

 

1673 – 18 de Fevereiro -  É baptizado João, irmão de António da Costa, na igreja 

de Nossa Senhora do Loreto. ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, 

baptismos, microfilme n.º 1001, (1660-1684), fl. 39 v.º. Idem, ibidem. 

 

1686- 3 de Junho – o mestre entalhador António da Costa, morador na Rua da 

Barroca, casa com Maria do Espírito Santo na igreja de Nossa Senhora do 

Alecrim. Uma das testemunhas foi o entalhador Brás Ribeiro. ANTT, R.P.L., 

freguesia da Encarnação, casamentos, microfilme n.º 1006 (1684-1694), fl. 34. 

Idem, ibidem, p. 199. 

 

1694- 15 de Agosto – Baptismo de Francisca, filha de António da Costa e de sua 

mulher Maria do Espírito Santo. Foi padrinho Manuel Machado. ANTT, R.P.L., 
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freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 (1684-1703), fl. 116. 

Idem, ibidem, p. 195. 

 

1697- 21 de Novembro – Baptismo de Catarina, filha de António da Costa e de 

sua mulher Maria do Espírito Santo. ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, 

baptismos, microfilme n.º 1001 (1684-1703), fl. 171. Idem, ibidem. 

 

1700- 1 de Dezembro – Baptismo de José, filho de António da Costa e de sua 

mulher Maria do Espírito Santo. Foi padrinho Manuel Machado. ANTT, R.P.L., 

freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 (1684-1703), fl. 241 v.º. 

Idem, ibidem. 

 

1703- 8 de Setembro – Baptismo de António, filho de António da Costa e de sua 

mulher Maria do Espírito Santo. ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, 

baptismos, microfilme n.º 1001 (1703-1720), fl. 4v.º. Idem, ibidem. 

 
1704- 24 de Abril- António da Costa, mestre entalhador, morador na Rua da 

Barroca, ao Bairro Alto, é contratado pela irmandade de Santa Luzia do colégio 

de Santo Antão-o-Novo, a fim de lhes fazer o retábulo da sua capela. ANTT, 

C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 83, L.º 447, fls. 27 v.º-28 v.º. Idem, ibidem, pp. 

200-202. 

 

1706- 28 de Abril – Baptismo de Inácio, filho de António da Costa e de sua 

mulher Maria do Espírito Santo. ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, 

baptismos, microfilme n.º 1001 (1603-1720), fl . 51. Idem, ibidem, p. 195. 

 

1709- 19 de Agosto-  Baptismo de Caetano, filho de António da Costa e de sua 

mulher Maria do Espírito Santo. ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, 

baptismos, microfilme n.º 1001 (1603-1720), fl. 105 v.º. Idem, ibidem, p. 195. 

 

1713- 12 de Fevereiro – Baptismo de Maria, filha de António da Costa e de 

Maria do Espírito Santo, dada nesta data como falecida. ANTT, R.P.L., freguesia 

da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 (1603-1720), fl. 173 v.º. Idem, 

ibidem, p. 195. 

 

1734- 24 de Setembro- O mestre entalhador António da Costa, juntamente com 

o mestre João Vicente, são chamados a verem, medirem e avaliarem a obra que 

o seu colega José Gomes fez para a capela de São Francisco Xavier da igreja do 

convento de Santo Antão-o-Novo. ANTT, Jesuítas, C. 16, Maço 53, n.º 40, publ. 

por Fausto Sanches MARTINS, A Arquitectura dos Primeiros Colégios Jesuítas de 
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Portugal: 1542-1759. Cronologia. Artistas. Espaços, Dissertação de Doutoramento 

em História da Arte apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto, 1994, p. 857 (texto policopiado). 

 

 

ANTÓNIO DA FONSECA 

 

1708- 3 de Abril- O mestre entalhador António da Fonseca, morador ao ―Jogo 

da Pella‖, é contratado a par de Francisco Lopes Ramalho, do ofício de 

marceneiro, a fim de executarem um cancelo de pau de ébano com embutidos 

para a capela de S. Bartolomeu, cita na igreja de São Julião de Lisboa. ANTT, 

C.N.L., n.º 11, (actual n.º 3), Cx. 97, L.º 403, fls. 11-12, publ. por Ayres de 

CARVALHO, ―Documentário Artístico do Primeiro Quartel de Setecentos, 

Exarado nas Notas dos Tabeliães de Lisboa‖, (Separata da Revista Bracara 

Augusta), Vol. XXVII – Fasc. 63 (75), 1973, p. 36.  

 

 

ANTÓNIO DE BROTES 

 

1718- 16 de Janeiro- O mestre entalhador António de Brotes, morador na Rua 

Nova da Palma, assina como testemunha no contrato da obra de talha, de José 

da Costa e de Miguel Francisco da Silva, do cadeiral do convento de Nossa 

Senhora do Paraíso da ordem Dominicana, em Évora. O tabelião engana-se e 

nomea-o como ― Antonio de Pontes‖. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 

89, L.º 490, fls. 16-17, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico 

(...)‖, p. 54.  

 

 

ANTÓNIO FERREIRA  

 

1683-5 de Julho- O mestre entalhador António Ferreira, morador na Rua das 

Gáveas, ficou por fiador do seu colega José Antunes na obra de talha que este 

contratara com as religiosas do convento de S. João da vila de Setúbal. 

ARQUIVO DISTRITAL DE SETÚBAL, Cartório Notarial de Setúbal, L.º 55 do 

Tabelião Julião de Arouche Vidal, fls. 37-39 v.º, publ. por Vítor Serrão, ―Uma 

Obra Prima da Talha do ―Estilo Nacional‖: O Retábulo da Igreja de Santa Maria 

da Graça, de Setúbal (1697-1700)‖, Boletim Cultural da Póvoa do Varzim, Câmara 

Municipal da Póvoa do Varzim, Vol. XXVI, n.º 2, 1989, pp. 637-661 e p. 642, nota 

19. 
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1698- 18 de Setembro – O mestre escultor António Ferreira, morador à Bica de 

Duarte Belo, freguesia de Santa Catarina de Monte Sinai assina como 

testemunha num contrato de empréstimo de dinheiro celebrado pelo seu colega 

de ofício José Rodrigues Ramalho. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 74, 

L.º 316, fls. 2-2v.º. 

 

 

ANTÓNIO HENRIQUES 

 

1711- 11 de Fevereiro- O mestre entalhador António Henriques, morador no 

Beco do Carrasco, freguesia de Santa Catarina, assina como testemunha do 

casamento de Manuel de Chaves com Joana Baptista. ANTT, R.P.L., freguesia 

de Santa Catarina, casamentos, microfilme n.º 1073, l.º 7, fl. 103. 

 

1713- 15 de Fevereiro- O mestre entalhador, morador ao Beco do Carrasco, 

assina como testemunha do casamento de Francisco da Silva com Francisca 

Maria. ANTT, R.P.L., freguesia de Santa Catarina, casamentos, microfilme n.º 

1073, l.º 9, fl. 158 v.º. 

 
 

ANTÓNIO LOPES 
 

1693 – 28 de Agosto–  O mestre entalhador António Lopes, morador no Pote de 

Água, ao Campo Pequeno, assina como testemunha no testamento de Maria de 

Gouveia. ANTT, Registo Geral de Testamentos, L.º 70, fls. 3-6, publ. por João 

SIMÕES, Arte e Sociedade na Lisboa de D. Pedro II: ambientes de trabalho e mecânica 

do mecenato, Dissertação de Mestrado em História da Arte, Património e 

Restauro apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2002, 

p. 186 (texto policopiado). 

 

 

ANTÓNIO LOURENÇO 
 

1701- 30 de Setembro- António Lourenço, mestre entalhador e emsamblador, 

morador na Rua das Partilhas, freguesia de Nossa Senhora do Alecrim, é 

contratado para executar a obra de talha do retábulo-mor da igreja matriz da 

Vila de Colares. O risco da obra pertencia ao arquitecto régio João Antunes. 

ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 75, L.º 325, fls. 62-63, publ. por Ayres de 

CARVALHO, ―Documentário Artístico (...)‖, p. 19. 
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ANTÓNIO LUÍS RAMALHO 

 

1702- 14 de Julho- O entalhador António Luís, morador à Rua das Partilhas, 

assina como testemunha no contrato de obra de talha do seu colega Manuel 

Machado, destinada à igreja do convento do Carmo em Moura, Alentejo. 

ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 76, L.º 328, fls. 52 v.º-53 v.º, publ. por 

Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico (...)‖, p. 20. 

 

1705- 15 de Junho- O entalhador António Luís fica por fiador do seu colega 

António Martins Calheiros no contrato de obra do retábulo de Nossa Senhora 

da Glória para o colégio dos jesuítas em Santarém. ANTT, C.N.L., n.º 12A 

(actual n.º 1), Cx. 78, L.º 338, fls. 26-27, publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 30. 

 

1712- 2 de Agosto- O mestre entalhador António Luís pede emprestados 200 

mil réis a Manuel Antunes. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 83, L.º 364, 

fl. 31 v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 42. 

 

1707- 2 de Dezembro- o mestre contrata-se com a irmandade de Nossa Senhora 

da Assunção da igreja matriz de Ourique a fim de executar o altar-mor da 

mesma igreja. ANTT, Cartório Notarial de Ourique, Cx. 2, L.º 8, fls. 110-111v.º. 

Cota cedida por Vítor Serrão. 

 

 

ANTÓNIO MARTINS CALHEIROS 

 

1700- 23 de Julho – O entalhador António Martins calheiros, morador ao 

Chiado, junto ao Conde de Atouguia, pede 100 mil réis ao Padre Pedro de 

Vargas. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 81, L.º 432, fls. 31 v.º-32.  

 

1701- 24 de Fevereiro- António Martins Calheiros, morador na Rua da Boa 

Viagem, ao Chiado, é contratado pela irmandade de S. Pedro da igreja matriz 

do Montijo, a fim de executar o retábulo colateral do lado da Epístola, da 

invocação de S. Pedro. ARQUIVO DISTRITAL DE SETÚBAL, Cartório Notarial 

de Aldeia Galega (Montijo), L.º 13, 1.º Ofício, fls. 242-243 v.º, publ. por Francisco 

José Oleiro LUCAS, ―O Retábulo de S. Pedro na Igreja Matriz do Montijo‖,  

Artis, n.º 3, 2004, pp. 370-379. 

 

1703 – 8 de Março- António Martins Calheiros, morador no Beco da 

Amendoeira, freguesia de Nossa Senhora dos Mártires, empresta 250 mil réis a 
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D. Luzia Carvalha. Como procurador de sua mãe aparece o padre frei João 

Evangelista religioso do convento de N.ª Sr.ª do Carmo, de Lisboa ANTT, 

C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 77, L.º 331, fls. 11-12, publ. por Ayres de 

CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 22. 

 

1705- 9 de Janeiro- António Martins Calheiros, morador na Cordoaria Nova, é 

contratado para fazer a obra do retábulo da capela-mor da ermida de Nossa 

Senhora da Assunção, situada na Calçada do Combro. ANTT, C.N.L., n.º 11 

(actual n.º 3), Cx. 95, L.º 392, fls. 81 v.º-82, publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 28. 

 

1705- 15 de Junho- O mestre entalhador António Martins Calheiros, morador na 

Cordoaria Nova, freguesia de Nossa Senhora dos Mártires, é contratado pelo 

padre Bernardo Brandão, jesuíta, a fim de fazer o retábulo de Nossa Senhora da 

Glória para a igreja do colégio jesuíta de Santarém. ANTT, C.N.L., n.º 12A 

(actual n.º 1), Cx. 78, L.º 338, fls. 26-27, publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 30. Este retábulo será acabado em 1709 pela 

oficina de Matias Rodrigues de Carvalho. 

 

1707- 20 de Setembro – O mestre entalhador António Martins Calheiros, 

morador na Rua da Cordoaria Nova compra um prazo constituído pelo foro de 

36 casas situadas na Rua da sua residência. Estas pertenciam à irmandade de 

São Sebastião da Pedreira da igreja do convento dos Oratorianos de Lisboa, à 

qual António Martins Calheiros também pertencia. Em parte deste espaço, o 

mestre tinha intenção de ―fazer hum tilheiro para recolher madeiras de seu 

officio‖. O prazo é concedido por vida de três pessoas com um foro no 

montante de 480 réis por ano. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 79, L.º 

345, fls. 73v.º-75v.º 

 

1710 – 3 de Novembro - Empréstimo de 200 mil réis pedido por António 

Martins Calheiros e os seus colegas entalhadores Manuel Machado e José 

Rodrigues Ramalho a Inácia Maria. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 82, 

L.º 356, fl. 83, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, 

p. 39.  

 

1711-16 de Dezembro- António Martins Calheiros (não consta morada no 

contrato) é mencionado em conjunto com o seu colega mestre entalhador e 

escultor Manuel Machado, morador na Travessa do Cabral, freguesia de Santa 

Catarina de Monte Sinai, como tendo-se contratado anteriormente com a 

irmandade de Santa Ana, sita na igreja do convento do Carmo, a fim de 
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executarem um retábulo destinado à capela da mesma irmandade. Neste ajuste 

notarial, comparece sozinho Manuel Machado, reiterando a sua vontade em 

cumprir os prazos do contrato anterior a que haviam faltado com os ditos, 

isentando, no entanto, o colega António Martins Calheiros de qualquer 

responsabilidade neste novo ajuste. Esse anterior contrato, feito nas notas do 

tabelião António Nogueira da Cruz tinha sido celebrado a 6 de Setembro de 

1709. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 83, L.º 362, fls. 25 v.º-26, publ. por 

Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 41. 

 

 

ANTÓNIO PEREIRA 

 

1716- 20 de Janeiro- O mestre escultor António Pereira, morador à Rua Nova do 

Almada, adere à irmandade de S. Miguel e Almas situada na igreja de Nossa 

Senhora das Mercês. Livro dos Assentos dos Irmaons de S. Miguel & Almas, sita na 

freguesia de Nossa Senhora das Mercès desta cidade de Lisboa, Lisboa, Officina Real 

Deslandesiana, 1714, fl. 44. 

 

 

ANTÓNIO RODRIGUES [de CARVALHO] 

 

1685- 28 de Novembro- O mestre ensamblador António Rodrigues, de parceria 

com o seu colega João da Costa, ambos moradores a São Miguel de Alfama, são 

indicados pelo mestre entalhador Domingos de Sampaio, a fim de terminarem o 

retábulo do Rei Salvador do Mundo que ele tinha começado na Sé de Lisboa, 

mas que não tinha conseguido cumprir os prazos para a sua execução, motivo 

pelo qual se encontrava preso. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 75, L.º 

384, fls. 48 v.º- 49 v.º. 

 

1700 - O mestre entalhador António Rodrigues é mencionado numa petição que 

a irmandade de Santo Ildefonso da Sé de Lisboa faz ao rei D. Pedro II. Este 

mestre entalhador teria começado o retábulo desta capela, que precisava de 

fundos para poder ser terminado. Neste documento, os suplicantes referem que 

o mesmo mestre havia feito o retábulo-mor da igreja do convento de Palmela. 

ANTT, Mesa da consciência e Ordens, Maço n.º 3, doc. n.º 28,  publ. por Ana Paula 

FIGUEIREDO, O Espólio Artístico das Capelas da Sé de Lisboa. Abordagem Cripto-

Histórica, Vol. II, Doc. 31, Dissertação de Mestrado em Arte, Património e 

Restauro apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2000 

(texto policopiado). 
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1713 - O mestre recebe pagamento pela execução de oito jarras grandes e seis 

mais pequenas e pela limpeza e conserto de vinte e seis jarras pequenas, tudo 

da capela do Senhor dos Passos da igreja de Santa Maria de Belém. CARTÓRIO 

DA IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE BELÉM, ―Despeza do anno de 

1713‖, fl. 56, publ. por Anísio FRANCO, ―António de Oliveira Bernardes e a 

Unidade Decorativa do Espaço Barroco‖, Anísio FRANCO, (dir. de), Jerónimos. 4 

Séculos de Pintura, Lisboa, IPPAR, 1993, Vol. II, pp. 206-217, nota 1. 

 

 

 

ANTÓNIO SOARES 

 

1675- 29 de Outubro- Registo do pagamento de oitenta mil réis a António 

Soares, por parte da comunidade italiana da igreja lisboeta de Nossa Senhora 

do Loreto, pela obra de nove caixilhos. Oito destinados à igreja e um à sacristia. 

O mestre executou ainda uma cruz e um calvário destinados à capela da 

sacristia, pelos quais cobrou seis mil e seiscentos reis. A.P.I.N.S.L., Diario da 

Receita e Despeza da Igreja Italiana de Nossa Senhora do Loreto, 1.ª série, L.º 18, fl. 8. 

 

 

ANTÓNIO VIEIRA   

 

1706- 27 de Maio- O mestre entalhador assina como testemunha num 

documento notarial de procuração passada pelo seu colega de ofício Matias 

Rodrigues de Carvalho a Manuel da Silva. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), 

Cx. 79, L.º 341, fl. 15 v.º. Cota cedida por Vítor Serrão. 

 

1719-27 de Novembro- O mestre entalhador António Vieira, morador na ―Rua 

Direita que vai do Loreto para a Cruz de Pau‖, freguesia de Nossa Senhora da 

Encarnação, empresta 500 mil réis ao também mestre entalhador Bernardo 

Gualter e a sua mulher Maria Madalena, moradores na Rua da Madragoa, 

freguesia de Santos-o-Velho a fim de estes poderem pagar a dívida que 

contraíram com Paulo Gonçalves. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 89, 

L.º 395, fls. 45 v.º- 47 v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário 

Artístico‖ (...)‖, p. 60.  

BALTASAR DOS REIS COUTO 
 
1681-1700- É referido um oficial de Baltazar dos Reis Couto a trabalhar em obra 
de talha na igreja da comunidade italiana de Nossa Senhora do Loreto. Pelo 
trabalho de dois dias recebeu 400 reis. A.P.I.N.S.L., Avulsos, Mç. III, n.º 2. 
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1714-2 de Novembro- A ordem terceira de Jesus do convento de Nossa Senhora 

de Jesus, encomenda aos mestres entalhadores Baltazar dos Reis Couto, 

morador na Rua das Partilhas e a José Freire, morador ao Moinho de Vento, 

freguesia de Nossa Senhora da Encarnação, a obra de quatro passos da vida de 

Cristo destinadas ao claustro do seu convento. ANTT, C.N.L. n.º 12A (actual n.º 

1), Cx. 85, L.º 373, fls. 27-28, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário 

Artístico‖ (...)‖, p. 46. 

 

1714- 2 de Novembro - O mestre entalhador assina como testemunha no 

treslado do testamento do capitão Manuel Ferreira Raimundo, irmão da Ordem 

Terceira de S. Francisco. O testador pede para ser sepultado na capela dessa 

Ordem Terceira, deixando um pecúlio para esse efeito. ANTT, C.N.L. n.º 12A 

(actual n.º 1), Cx. 85, L.º 373, fls. 28-35. 

 

1718- 26 de Março- O mestre entalhador Baltazar dos Reis Couto fica por fiador 

do seu colega José Freire no contrato da obra de talha da capela de S. Vicente, 

sita na igreja do convento do Santíssimo Sacramento dos religiosos Paulistas. 

ANTT, C.N.L., n.º 9A (actual n.º 7), Cx. 65, L.º 49 fls. 42-43 v.º, publ. por Ayres 

de CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 56.  

 

1718-8 de Novembro- O mestre entalhador Baltazar dos Reis Couto é 

contratado a par do seu colega José Freire, pela irmandade de Nossa Senhora da 

Conceição, a fim de executarem o retábulo da capela da mesma Senhora, 

situada na igreja do convento de Nossa Senhora de Jesus. ANTT, C.N.L., n.º 12A 

(actual n.º 1), Cx. 89, L.º 391, fls. 7 v.º-8v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 58. 

 

1719- 6 de Outubro- O entalhador Baltazar dos Reis Couto, morador na Rua da 

Rosa das Partilhas, adere à irmandade de S. Miguel e Almas da igreja de Nossa 

Senhora das Mercês. Livro de Assentos dos Irmaons de S. Miguel & Almas, fl. 54 v.º. 
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BARTOLOMEU DE SÁ 

 

1697- 14 de Abril- O mestre entalhador Bartolomeu de Sá é contratado pelo juiz 

da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do mosteiro da Batalha, João de Sá 

Sotto Maior, a fim de executar a obra de talha da capela da mesma invocação. 

ARQUIVO DISTRITAL DE LEIRIA, Registos Notariais: Batalha, 5-D/ 7, fls. 53v.º-

55, Publ. por Saul António GOMES, ―Oficinas Artísticas do Bispado de Leiria 

nos séculos XV a XVIII‖, (separata de Actas do VI Simpósio Luso-Espanhol da 

História de Arte), Viseu, Edição da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 

Tomar, 1991, pp. 278-280. 

 

1703- 8 de Outubro- O mestre entalhador Bartolomeu de Sá, morador à 

Madalena, é contratado pela congregação de São João Evangelista (vulgo 

Lóios), a fim de lhes fazer dois retábulos para as duas capelas, situadas uma do 

lado do Evangelho, outra do lado da Epístola, na igreja do convento de Nossa 

Senhora da Assunção de Arraiolos. ANTT, C.N.L., n.º 12B (actual n.º 1), Cx. 33, 

L.º 486, fls. 99-100. 

 

1707- 7 de Março- O mestre entalhador, morador na freguesia da Madalena, 

assina como testemunha no registo de casamento de José Cardoso com Josefa 

Maria. ANTT, R.P.L., freguesia de Nossa Senhora das Mercês, casamentos, 

microfilme n.º 1037, fl. 52. 

 

 

BARTOLOMEU GOMES 

 

1695- 25 de Maio- O mestre, morador na Rua da Atalaia, ao Bairro Alto, assina 

como testemunha no contrato que o mestre José Rodrigues Ramalho firma com 

a irmandade do Senhor dos Passos sita na igreja de Santa Maria de Belém, a fim 

de lhes executar o retábulo da sua capela. ANTT, C.N.L., n.º 12 A (actual n.º 1), 

Cx. 71,  L.º 305, fls. 76 v.º-78, publ. por Vítor SERRÃO, in ―Uma Obra Prima 

(...)‖, p. 12. 

 

 

BARTOLOMEU VICENTE 

 

1710- 28 de Abril- O mestre entalhador Bartolomeu Vicente, morador na Rua 

do Ver o Peso, freguesia de Santa Maria Madalena, casado com Teresa Maria de 

Jesus, torna-se irmão da irmandade de nossa Senhora da Doutrina, localizada 
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na igreja de S. Roque. Faleceu a 23 de Janeiro de 1744. ANTT, A.H.C.L., Secção de 

S. José, L.º 1303, fl. 308. 

BELCHIOR DA FONSECA 

 

1681- 7 de Janeiro – O mestre escultor assina como testemunha no casamento 

do seu colega de profissão Manuel Machado com Clara Pereira. Nesta data é 

dado como morador na Travessa do Sequeira, freguesia de Santa Catarina de 

Monte Sinai. ANTT, R.P.L., freguesia de Santa Catarina, casamentos, microfilme n.º 

1072, l.º 6, fl. 200 v.º. 

 

1686 – 16 de Agosto - O mestre escultor, Belchior da Fonseca, morador na Bica 

de Duarte Belo, freguesia de Santa Catarina de Monte Sinai, assina como 

testemunha no testamento do mestre pintor de óleo, Fernando Álvares de 

Paiva. ANTT, R.G.T., L.º 52, fls. 35 v.º-37 v.º, publ. por João SIMÕES, op. cit., p. 

189. 

 

1690- 23 de Setembro – O mestre entalhador Belchior da Fonseca contrata-se 

com a irmandade dos livreiros da igreja de Santa Catarina de Monte Sinai a fim 

de acabar a obra da tribuna e trono do altar-mor da mesma igreja, obra que o 

seu colega de profissão, Matias Rodrigues de Carvalho, tinha deixado 

incompleta. ARQUIVO PAROQUIAL DA IGREJA DE SANTA CATARINA, 

Irmandade de Santa Catarina, Livro de róes e recibos diversos das casas 

pertencentes ás irmandades e despezas feitas com a Egreja. 1661 a 1799, Cx. n.º 

6, doc. avulso. 

 

1690- 27 de Outubro – O mestre Belchior da Fonseca passa recibo no valor de 

nove mil réis à irmandade dos livreiros da igreja de Santa Catarina de Monte 

Sinai, os quais recebeu à conta da obra da tribuna e trono que estava a executar 

para o altar-mor dessa igreja. APISC, Irmandade de Santa Catarina, Livro de róes 

e recibos diversos das casas pertencentes ás irmandades e despezas feitas com a 

Egreja. 1661 a 1799, Cx. n.º 6, doc. avulso.  

 

1690- 22 de Novembro – O mestre Belchior da Fonseca passa recibo aos irmãos 

livreiros da igreja de Santa Catarina de Monte Sinai da quantia de dez mil e 

quinhentos reis, os quais recebeu à conta da obra de talha que lhes estava a 

executar para o trono e tribuna da capela-mor. APISC, Irmandade de Santa 

Catarina, “Livro de róes e recibos diversos das casas pertencentes ás irmandades 

e despezas feitas com a Egreja. 1661 a 1799‖, Cx. n.º 6, doc. avulso. 
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1690 - 1 de Dezembro – Belchior da Fonseca passa recibo à irmandade dos 

livreiros da quantia de 16 mil oitocentos e quarenta réis do pagamento do que 

ainda lhe deviam pela obra da tribuna e trono da capela-mor da igreja de Santa 

Catarina de Monte Sinai. APISC, Irmandade de Santa Catarina, ―Livro de róes e 

recibos diversos das casas pertencentes ás irmandades e despezas feitas com a 

Egreja. 1661 a 1799‖, Cx. n.º 6, doc. avulso. 

 

 

BENTO DA FONSECA AZEVEDO 

 

1713 – 22 de Maio- Obrigação de Bento da Fonseca de Azevedo ao Juízo dos 

Órfãos. Empréstimo do menor Guilherme Pereto no valor de 1.600 mil réis. 

ANTT, C.N.L., n.º 12B (actual n.º 1), Cx. 36, L.º 501, fls. 19 v.º-20.  

 

1714- 19 de Novembro- O mestre entalhador, morador na Travessa da Boa-

Hora, adere à irmandade de Nosso Senhor dos Passos da Graça. Cf. Ernesto 

Sales, op. cit., p. 225. Referência documental retirada do Livro 4.º (1705-1733) de 

admissão de irmãos, fl. 210, desta instituição. 

 

1718- Demanda de Bento da Fonseca Azevedo contra a irmandade do 

Santíssimo Sacramento da igreja de Santa Maria de Loures, sobre o resto do 

pagamento da obra de talha do camarim que lhe estavam devendo. Não tendo 

havido ajuste para essa obra de talha do camarim, a mesma foi avaliada por três 

mestres peritos em 4.200$000 réis, sendo que ao entalhador só tinham pago até 

à data 700$000 réis. A 6 de Dezembro de 1719, o mestre recebe o restante 

pagamento devido. ARQUIVO PAROQUIAL DA IGREJA DE SANTA MARIA 

DE LOURES. Livros de receitas e despesas das obras, publ. por Joaquim José da 

Silva Mendes LEAL, Admiravel Igreja Matriz de Loures, Lisboa, Edição do Autor, 

1909, pp. 73-74 e 143-44. 

 

1718- 27 de Setembro – Bento da Fonseca Azevedo, mestre entalhador, morador 

a São Roque, na Travessa da Boa-Hora, pede 200 mil réis emprestados à mesa 

da irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja de Santa Maria de Loures. 

ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 102, L.º 433, fls. 131-132 v.º. 

 

1721- 25 de Janeiro- A irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja matriz de 

Loures contrata o mestre entalhador Bento da Fonseca Azevedo, morador ao 

Relógio de S. Roque, a fim de executar as obras de talha, segundo um risco seu, 

respeitantes às ilhargas da capela-mor, nomeadamente os nichos dos 

Evangelistas, e toda a restante obra de talha necessária ao finalizar da capela-
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mor. Custo da obra 960$000 réis. APISML, Livros de receita e despesa das obras, 

publ. por Joaquim José da Silva Mendes LEAL, op. cit., pp. 350-354. 

 

1721- 30 de Novembro- O mestre entalhador Bento da Fonseca Azevedo é 

desvinculado da irmandade de Nossa Senhora da Piedade por ser desobediente 

à mesa da mesma. ANTT, A.H.C.L., Secção de S. José, L.º 1222, fl. 22, publ. por 

Sílvia FERREIRA, ―Da Igreja de S. Roque à de S. Pedro de Alcântara. Três 

Séculos da Arte da Talha‖, in Património Arquitectónico 1. Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, Lisboa, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 2006. 

 

1722- 9 de Maio- Bento da Fonseca Azevedo é contratado pela ordem terceira 

de S. Francisco de Évora a fim de executar o retábulo da sua capela, sita na 

igreja de S. Francisco da mesma cidade. ARQUIVO DISTRITAL DE ÉVORA, 

Cartório Notarial de Évora, Tabelião Manuel Pinheiro de Carvalho, L.º 1136, fls. 

76v.º-78, publ. por Miguel Ángel VALLECILLO TEODORO, Retablística Alto 

Alentejana (Elvas, Villaviciosa Y Olivenza) en los Siglos XVII-XVIII, Mérida, 

Universidad Nacional de Educación A Distancia, 1996, p. 149. 

 

1730- 13 de Abril- O mestre entalhador Bento da Fonseca Azevedo, morador na 

rua dos Calafates empresta 200 mil réis a Francisco Vieira Campelo para este 

fazer viagem para o Rio de Janeiro, onde iria ocupar o cargo de Almoxarife da 

Fazenda Real. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual 3), Cx. 114, L.º 493, 87 v.º- 88 v.º. 

 

 

BERNARDO GUALTER 

 

1717-13 de Janeiro- Bernardo Gualter, mestre entalhador, e sua mulher Maria 

Madalena, moradores na Rua do Acipreste, freguesia de Santos-o-Velho, pedem 

200 mil réis a Soror Francisca da Encarnação, religiosa do mosteiro de Santa 

Teresa do Calvário. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 87, L.º 383, fls. 15-16 

v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 52. 

 

1717 – 23 de Maio- Bernardo Gualter pede 300 mil réis a José Gomes, a fim de 

pagar juros a Soror Maria Francisca da Encarnação. ANTT, C.N.L., n.º 12A 

(actual n.º 1), Cx. 87, L.º 385, fls. 42 v.º-44.  

 

 1718 – 14 de Junho - Bernardo Gualter e sua mulher pedem 500 mil réis a Paulo 

Gonçalves, homem de negócios, a fim de poderem satisfazer as outras dívidas e 

juros delas. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 88, L.º 389, fls. 55-56 v.º, 

publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico (...)‖, p. 57. 
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1719- 27 de Novembro- O mestre entalhador Bernardo Gualter pede 500 mil 

réis emprestados ao também mestre entalhador António Vieira, a fim de poder 

pagar a dívida a Paulo Gonçalves. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 89, 

L.º 395, fls. 45 v.º- 47 v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário 

Artístico (...)‖, p. 60. 

 

 

BERNARDO MACHADO (PEREIRA) 

 

1718- 9 de Novembro- O mestre entalhador Bernardo Machado e o seu colega 

Jerónimo da Costa participam na obra de talha do retábulo-mor da igreja de 

Nossa Senhora da Pena. ARQUIVO PAROQUIAL DA IGREJA DE NOSSA 

SENHORA DA PENA, Livro de Acórdãos, n.º 76, fls. 19 e 20 v.º, publ. por Robert 

SMITH, A Talha em Portugal, Lisboa, Livros Horizonte, 1963, pp. 99 e 124, nota 

20. 

 

 

BERNARDO MACHADO PEREIRA 

 

1717- 17 de Abril- O mestre escultor Bernardo Machado, morador na Rua da 

Cruz, assina como testemunha num contrato de empréstimo de dinheiro de 400 

mil réis de João Baptista, mestre entalhador, a Frei Manuel da Expectação, prior 

do colégio de Nossa Senhora da Estrela, de Lisboa. ANTT, C.N.L., n.º 12A 

(actual n.º 1), Cx. 86, L.º 380, fls. 7-8, publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 50. 

 

1721- 8 de Janeiro- Bernardo Machado Pereira, escultor, morador na Rua da 

Cruz, freguesia de Santa Catarina de Monte Sinai, pede 250 mil réis a José da 

Costa Fonseca, carpinteiro de coches, morador na Rua Direita do Loreto, para 

―empregar em fazendas que pretende mandar para o Rio de Janeiro‖. ANTT, C.N.L., 

n.º 11 (actual n.º 3), L.º 440, fls. 33-34.  

 

 

BRÁS RIBEIRO 

 

1690- 27 de Março- Baptismo de Eufrásia, filha de Brás Ribeiro e de sua mulher 

Catarina de Gouveia. O padrinho foi Pedro Ramalho, o qual compareceu com 

procuração da mulher. ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, 

microfilme n.º 1001, (1684-1703), fl. 61. 
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1690- 29 de Setembro – O mestre entalhador, morador na Rua da Atalaia, é 

referido no testamento de Maria de Gouveia, como sendo casado com a sua 

sobrinha Catarina de Gouveia, uma das herdeiras de sua tia. ANTT, R.G.T., L.º 

70, fls. 3-6, publ. por João SIMÕES, op. cit., p. 231. 

 

1693- 19 de Abril- Baptismo de António, filho de Brás Ribeiro e de sua mulher 

Catarina de Gouveia. ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, 

microfilme n.º 1001 (1684-1703), fl. 100 v.º. 

 

1699- 1 de Fevereiro –Baptismo de Sebastião, filho de Brás Ribeiro e de sua 

mulher Catarina de Gouveia. ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, 

baptismos, microfilme n.º 1001, (1684-1703), fl. 201v.º. 

 

1681-1700- O mestre entalhador é referido num rol de vários mestres a trabalhar 

em obra de talha não especificada, para a igreja da comunidade italiana de 

Nossa Senhora do Loreto. Brás Ribeiro trabalhou seis dias e três noites, tendo 

recebido 3.600 reis. APINSL, Avulsos, Mç. 3, n.º 2. 

 

1702- 14 de Julho- O mestre entalhador Brás Ribeiro, morador à Rua da Atalaia, 

assina como testemunha no contrato de obra de talha do seu colega Manuel 

Machado, para o convento do Carmo da vila de Moura, Alentejo. ANTT, C.N.L., 

n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 76, L.º 328, fls. 52 v.º-53 v.º, publ. por Ayres de 

CARVALHO ― Documentário Artístico‖ (...)‖ p. 20. 

 

1718- 5 de Fevereiro – O mestre entalhador Brás Ribeiro, morador à Rua Direita 

de Santos assina como testemunha num contrato de empréstimo de dinheiro 

pedido pelo seu colega de ofício Domingos Tomé, morador à Rua de S. 

Boaventura, freguesia de Nossa Senhora das Mercês. ANTT, C.N.L., n.º 12A 

(actual n.º 1), Cx. 88, L.º 388, fls. 17-17 v.º, publ. por Ayres de CARVALHO 

―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 55. 

 

 

CLAUDE LAPRADE 

 

1699- Executa o túmulo do bispo de Miranda, D. Manuel de Moura Manuel, 

para a capela de Nossa Senhora da Penha de França, em Ílhavo. Cf. Ayres de 

CARVALHO, ―Novas Revelações para a História do Barroco em Portugal‖, 

(separata de Belas-Artes, n.º 20), Lisboa, 1964, p. 27. 
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1700 - O mestre escultor Claude Laprade executa as estátuas alegóricas das 

Faculdades Escolares e do imperador Justiniano, destinadas às salas de aula da 

Universidade de Coimbra. Cf. António Filipe PIMENTEL, ―LAPRADE, Claude 

Joseph Courrat (1682-1738)‖, José Fernandes PEREIRA (dir. de), Dicionário da 

Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 254. 

 

1700-1701 – Executa composição escultórica no pórtico da via latina da 

Universidade de Coimbra, que posteriormente seria remodelada como 

monumento a D. José I. Cf. António Filipe Pimentel, op. cit., p. 254. 

 

1714-15- O mestre escultor Claude Laprade executa obra de talha no retábulo-

mor da igreja de Nossa Senhora da Pena, em Lisboa, publ. por Ayres de 

CARVALHO, ―Novas Revelações (...)‖, pp. 41-45 e Pe. Carlos Alberto 

GUIMARÃES, Tribuna da Capela-Mor da Igreja da Pena- Documentos para a sua 

História, Lisboa, 1968, pp. 31-48. 

 

1719- O escultor Claude Laprade executa obra de talha, nomeadamente figuras 

de vulto e ornamentos, para a procissão do Corpo de Deus de 1719. Cf. Ayres 

de CARVALHO, ―Novas Revelações‖ (...)‖, pp. 45-46 e Eduardo Freire de 

OLIVEIRA, Elementos para a História do Município de Lisboa, Tomo XI, 1ª Parte, 

Lisboa, Typographia Universal, 1901, p. 522. 

 

1720 (c.) Executa as estátuas em madeira de S. João Evangelista e de Maria 

Madalena para a capela do Senhor dos Passos, situada no transepto da igreja de 

S. Domingos de Lisboa, do lado do Evangelho. Cf. Fr. Jose da NATIVIDADE, 

Memoria Historica da Milagrosa Imagem do Senhor dos Passos, sita no Real Convento 

de S. Domingos de Lisboa; e da creação e progresso da sua irmandade, Lisboa, Officina 

Alvarense, 1747, pp. 42-43. 

 

1721- Protesto de Claude Laprade ao senado da Câmara de Lisboa pelo atraso 

no pagamento da obra de talha que fez para a procissão do Corpo de Deus de 

1719. Cf. Ayres de CARVALHO, ―Novas Revelações‖ (...)‖ p. 46 e Eduardo 

Freire de OLIVEIRA, op. cit., p. 522. 

 

1723- O cabido da Sé de Viseu encomenda ao escultor Claude Laprade as 

estátuas de S. Pedro e S. João Evangelista, destinadas aos altares colaterais da 

mesma Sé. Cf. António Filipe Pimentel, op. cit., p. 256. 

 

1726- Claude Laprade é contratado pelo cabido da Sé do Porto a fim de executar 

um desenho para o retábulo-mor que se pretendia mandar fazer nesse templo, 
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publ. por Domingos de Pinho BRANDÃO, Obra de Talha Dourada, Ensamblagem e 

Pintura na Cidade e na Diocese do Porto, Tomo II, Porto, Diocese do Porto, 1985, 

pp. 27-35. 

 

1726-7 – Executa as estátuas de madeira dos santos Bento, Bernardo, Basílio e 

João Nepomuceno destinadas ao altar-mor da Sé do Porto, publ. por Domingos 

de Pinho BRANDÃO, op. cit. pp. 118-121. 

 

1730 (c.)- Trabalha nas obras do palácio-convento de Mafra, publ. por 

Domingos de Pinho BRANDÃO, op. cit. p. 120. 

 

 

DOMINGOS ÁLVARES 

 

1688- 1 de Junho- O mestre entalhador assina como testemunha do também 

entalhador António Álvares no contrato que este último firmou com a 

irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja matriz de Loures, a fim de lhes 

executar o arco triunfal da capela-mor da dita igreja. ANTT, C.N.L., n.º 12A 

(actual n.º 1), Cx. 67, L.º 285, fls. 56-57.  

 

 

DOMINGOS DA COSTA SILVA 

 

1701- 31 de Outubro - Domingos da Costa Silva, referido como mestre escultor 

e morador defronte da Cruz de Pau, assina como testemunha no casamento do 

seu colega de ofício, João Vicente. ANTT, R.P.L., freguesia de Nossa Senhora 

das Mercês, casamentos, microfilme n.º 1037, l.º 2C, fl. 25. 

 

1714- 30 de Maio- O mestre entalhador Domingos da Costa Silva e sua mulher 

Joana Maria da Assunção, moradores na Rua Formosa, freguesia de Nossa 

Senhora das Mercês, autorizam Pedro Francisco a fazer obras numas casas que 

lhe arrendou. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 85, L.º 371, fl. 91 v.º, publ. 

por Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 44.  

 

1715- 19 de Março- Baptismo de Jerónimo, filho de Domingos da Costa Silva e 

de sua mulher Joana Maria da Assunção. ANTT, R.P.L., freguesia das Mercês, 

baptismos, microfilme n.º 1032, l.º 2B, fl. 173 v.º 

 

1715-30 de Julho- O mestre entalhador Domingos da Costa Silva e Joana Maria 

da Assunção, sua mulher, moradores na Rua Formosa, freguesia de Nossa 
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Senhora das Mercês, pedem 140 mil réis a D. Eufémia Maria. ANTT, C.N.L., n.º 

12A (actual n.º 1), Cx. 86, L.º 376, fls. 66 v.º-67, publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 49.  

 

1716- O mestre entalhador Domingos da Costa Silva executa os altares 

colaterais da capela-mor da igreja de Nossa Senhora da Pena, que seriam 

semelhantes aos colaterais da igreja de Nossa Senhora da Encarnação. APINSP, 

Livro de Acórdãos, n.º 76, fls. 19 e 20 v.º, publ. por Robert SMITH, A Talha em 

Portugal (...), pp. 99 e 124, nota 20. 

 

1719- Domingos da Costa Silva executa obra de talha para a procissão do Corpo 

de Deus, nomeadamente figuras de vulto e obra decorativa. Cf. Ayres de 

CARVALHO, ―Novas Revelações para a História do Barroco em Portugal (...)‖ 

pp. 45-47 e Eduardo Freire de OLIVEIRA, op. cit., p. 522. 

 

1720-21- Domingos da Costa Silva é o mestre entalhador responsável pelo 

trabalho de talha e emsamblagem das ilhargas e do sacrário do retábulo-mor da 

igreja de N.ª Sr.ª da Pena em Lisboa. Cf. Ayres de Carvalho ―Novas Revelações‖ 

(...)‖ pp. 45-47 e Pe. Carlos Alberto GUIMARÃES, op. cit., pp. 54-73. 

 

1721- Protesto de Domingos da Costa Silva ao senado da Câmara de Lisboa pelo 

atraso no pagamento da obra de talha que fez para a procissão do Corpo de 

Deus de 1719. Cf. Ayres de CARVALHO, ―Novas Revelações‖ (...)‖, p. 45 e 

Eduardo Freire de OLIVEIRA, op. cit., p. 522. 

 

1721- 7 de Julho- O mestre entalhador Domingos da Costa Silva, morador na 

Rua Formosa, freguesia de Nossa Senhora das Mercês, contrata o mestre 

pedreiro Miguel Vieira e o mestre carpinteiro António Pereira da Silva, a fim de 

que estes lhe executem as obras de seus ofícios numas casas de que era 

possuidor na Rua da Rosa das Partilhas. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), 

Cx. 91, L.º 404, fl. 8 v.º-9 v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário 

Artístico (...)‖, p. 60. 

 

1722- 25 de Janeiro- O mestre entalhador Domingos da Costa Silva adere à 

irmandade de S. Miguel e Almas sediada na igreja de Nossa Senhora das 

Mercês. Livro de Assentos dos Irmaons de S. Miguel & Almas (...), fl. 61. 

 

1724- 28 de Abril- Assento de óbito do mestre entalhador Domingos da Costa 

Silva, morador na Rua Formosa, freguesia das Mercês. Era casado pela segunda 

vez com Joana Maria. Foi sepultado no convento de Jesus. Tinha duas filhas do 
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anterior casamento e vários filhos do segundo. Não fez testamento. ANTT, 

R.P.L., freguesia das Mercês, óbitos, microfilme n.º 1039 (1717-1745), fl. 18 v.º 

 

1724- 10 de Julho- Baptismo de Luís, filho póstumo de Domingos da Costa Silva 

e de sua mulher Joana Maria da Assunção. ANTT, R.P.L., freguesia das Mercês, 

baptismos, microfilme n.º 1032, l.º 2B, fl. 235 v.º.  

 

 

DOMINGOS DE ARAÚJO 

 

1684- 30 de Julho – O mestre entalhador Domingos de Araújo, morador às 

Fangas da Farinha, assina como testemunha no contrato do seu colega 

Domingos de Sampaio, referente à execução da talha da capela de Santo 

António, sita na igreja de São Nicolau. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 86, 

L.º 333, fls. 89 v.º-90 v.º  

 

 

DOMINGOS COELHO DE CARVALHO 

 

1707- 21 de Agosto- O mestre entalhador assina como testemunha no 

casamento de Manuel Lopes com Mariana Freire. ANTT, R.P.L., freguesia das 

Mercês, casamentos, microfilme n.º 1037, l.º 2C, fl. 54. 

 

1707- 29 de Setembro- O mestre entalhador Domingos Coelho adere à 

irmandade de S. Miguel e Almas sita na igreja de Nossa Senhora das Mercês. 

Livro de Assentos dos Irmaons de S. Miguel & Almas (...), fl. 21. 

 

 

DOMINGOS DE SAMPAIO 

 

1684- 30 de Julho- O mestre entalhador Domingos de Sampaio, morador ao pé 

da Calçada de Santa Ana, é contratado pela irmandade de Santo António da 

igreja de S. Nicolau, a fim de lhes fazer o retábulo da capela do mesmo santo. 

ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 86, L.º 333, fls. 89 v.º-90 v.º.  

 

1685- 27 de Junho- O entalhador Domingos de Sampaio realiza um retábulo 

para a  capela do Salvador do Mundo no claustro da Sé de Lisboa. ANTT. 

C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 75, L.º 382, fls. 90 v.º-91v.º, ref. por Vítor 

SERRÃO, O Barroco (...), p. 106. 
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1685 - 28 de Novembro – O mestre entalhador Domingos de Sampaio encontra-

se preso por incumprimento de prazo com a obra supra. Os mestres António 

Rodrigues, ensamblador, e João da Costa, entalhador, ambos moradores a São 

Miguel de Alfama são por si indicados para concluirem o trabalho do retábulo 

do Salvador do Mundo na Sé de Lisboa. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 

75, L.º 384, fls. 48 v.º- 49 v.º. 

 

1690- 25 de Julho- O mestre entalhador Domingos de Sampaio é contratado 

para executar o retábulo-mor da igreja do Convento de Santa Clara de Elvas. 

ARQUIVO DISTRITAL DE PORTALEGRE, Cartório Notarial, Mç. 166, n.º 43, de 

Domingos Bello de Oliveira, publ por Miguel Ángel VALLECILLO TEODORO, 

Retablística Alto Alentejana (Elvas, Villaviciosa y Olivenza) en los Siglos XVII-XVIII, 

Mérida, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1996, pp. 296-298.  

 

 

DOMINGOS LOPES 

 

1671- 6 de Abril- O mestre marceneiro e entalhador Domingos Lopes, morador 

na Rua da Oliveira, freguesia da Santíssima Trindade, adere à irmandade de 

Nossa Senhora da Doutrina da igreja de São Roque. ANTT, A.H.C.L., Secção de 

S. José. L.º 1302, fl. 327. 

 

1676- 9 de Março- O mestre marceneiro Domingos Lopes é contratado pelas 

religiosas do mosteiro de Cós, a fim de lhes realizar o retábulo-mor para a igreja 

do seu convento. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 82, L.º 312, fls. 139-140 

v.º. Publ. por Cristina Maria André de Pina e SOUSA e Saul António GOMES, 

Intimidade e Encanto. O Mosteiro Cisterciense de Santa Maria de Cós, Leiria, 1998, 

pp. 427-429. 

 

1676- 16 de Agosto- O pintor de têmpera André de Matos e o marceneiro 

Manuel Ferreira ficam por fiadores do mestre na obra do retábulo da igreja do 

mosteiro de Cós. A obra foi orçada em 880 mil réis. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual 

n.º 3), L.º 313, fls. 123 v.º-124. Cota cedida por Vítor Serrão. 

 

1677 - 30 de Maio- O mestre marceneiro Domingos Lopes, morador junto à 

igreja do mosteiro da Santíssima Trindade, é contratado pelo procurador do 

convento de S. Bernardo de Portalegre a fim de fazer um retábulo para a capela-

mor da igreja do mesmo. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 83, L.º 315, fls. 

44 v.º-46, ref. por Vítor SERRÃO, O Barroco (...), p. 99. 
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1678 – 20 de Fevereiro- O mestre entalhador, morador à Travessa da Trindade, 

adere à irmandade de Nosso Senhor dos Passos da Graça. Cf. Ernesto SALES, 

op. cit., p. 216. Referência documental recolhida no Livro 2.º (1653-1687) de 

admissão de irmãos, fl. 209, desta instituição. 

 

1693- 23 de Fevereiro – É referido o nome do mestre Domingos Lopes como 

autor do retábulo-mor da igreja do mosteiro de Santa Clara-a-Nova de 

Coimbra. Mateus do Couto como responsável pela traça da capela-mor 

envolve-se em divergências com o comissário da obra e é neste contexto que é 

referido o nome do mestre entalhador. ANTT, Conselho da Fazenda, L.º 182: 

―Obras no Convento de Santa Clara‖, fl. 211 v.º e seguintes. Cf. Nelson Correia 

BORGES, ―Talha‖, Monumentos, n.º 18, Lisboa, Direcção Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais, 1997, pp. 70-73. Este Domingos Lopes deverá ser um 

homónimo do Porto 

 

 

DOMINGOS MARTINS 

 

1698-19 de Julho- O mestre entalhador Domingos Martins, morador defronte da 

Rua Nova da Palma, é contratado pelas religiosas Dominicanas do Convento do 

Salvador a fim de lhes fazer o retábulo-mor da igreja do seu convento. ANTT, 

C.N.L., n.º 1 (actual n.º 2), Cx. 64, L.º 322, fls. 110-111, publ. por Sílvia 

FERREIRA, ―Acerca do Carácter Transitório da Obra de Talha. O caso exemplar 

dos mosteiros de monjas dominicanas de Lisboa‖, AAVV, Monjas Dominicanas. 

Presença, Arte e Património em Lisboa, Lisboa, Alêtheia Editores, 2008, p. 177. 

 

 

DOMINGOS MARTINS FIGUEIRA 

 

1692-14 de Abril- O mestre emsamblador e marceneiro Domingos Martins 

Figueira, morador junto à Inquisição, freguesia de Santa Justa, casado com 

Maria dos Reis, adere à irmandade de Nossa Senhora da Doutrina da igreja de 

S. Roque. ANTT, A.H.C.L - Secção de S. José, L. 1303, fl. 102 v.º. 

 

DOMINGOS DE OLIVEIRA 
 

1712 –O mestre entalhador, morador a S. Lázaro, é constituído herdeiro, a par 

de sua mulher Páscoa Maria, de Vicência da Cruz. Páscoa Maria era afilhada da 

testadora, que por não ter filhos nem herdeiros directos, deixa os seus bens 
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assim distribuídos. ANTT, R.G.T., L.º 133, fls. 87 v.º-88 v.º, publ. por João 

SIMÕES, op. cit., p. 192. 
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DOMINGOS TEIXEIRA 

 

1710- 18 de Janeiro- O mestre entalhador Domingos Teixeira, morador na 

Travessa do Oratório a Nossa Senhora da Ajuda, assina como testemunha no 

assento de casamento de Julião da Costa com Francisca de Jesus. ANTT, R.P.L., 

freguesia das Mercês, casamentos, microfilme n.º 1037, l.º 2C, fl. 65. 

 

 

DOMINGOS TOMÉ 

 

1688-1 de Junho- Domingos Tomé assina como testemunha num contrato de 

obrigação de obra do seu mestre António Álvares, de quem era aprendiz, 

concretamente para a execução do arco triunfal da capela-mor da igreja matriz 

de Loures. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 67, L.º 285, fls. 56-57.  

 

1696- 30 de Abril- O mestre entalhador Domingos Tomé, morador na Rua da 

Calçada, freguesia de S. Julião, casado com Maria da Costa, adere à irmandade 

de Nossa Senhora da Doutrina da igreja de S. Roque. Faleceu a 8 de Setembro 

de 1744. ANTT, A.H.C.L., Secção de S. José, L.º 1303, fl. 146 v.º. 

 

1700- 25 Maio- Domingos Tomé, mestre entalhador, morador à Cordoaria 

Velha, freguesia dos Mártires, assina como testemunha numa petição feita pelos 

entalhadores José Rodrigues Ramalho e Francisco Lopes Ramalho sobre 

assuntos das obras que fizeram no convento de Santa Maria de Belém. ANTT, 

C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 75, L.º 321, fls. 23-23 v.º.  

 

 

1711- 19 de Novembro-  O mestre entalhador Domingos Tomé, morador na Rua 

de S. Boaventura, freguesia de Nossa Senhora das Mercês, empresta 450 mil réis 

a Teodora Maria. O mestre enviou em seu lugar, por comissão verbal, João 

Álvares da Costa, homem de negócios. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 

83, L.º 361, fls. 105-106, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário 

Artístico‖ (...)‖, p. 41. 

 

1717- 22 de Março- Domingos Tomé, mestre entalhador, morador na Rua de 

São Boaventura, freguesia de Nossa Senhora das Mercês, empresta 500 mil réis 

a Bernardo Carvalho. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 87, L.º 384, fls. 38-

39 v.º.  
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1718- 5 de Fevereiro- Domingos Tomé, morador na Rua de S. Boaventura, 

freguesia das Mercês, entalhador, pede emprestados 400 mil réis a Rafael 

Correia, mestre pedreiro, para poder comprar umas casas. ANTT, C.N.L., n.º 

12A (actual n.º 1), L.º 388, fl. 17, publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 55.  

 

1722- 19 de Outubro- O mestre entalhador Domingos Tomé, morador na Rua 

de São Boaventura e o seu colega Manuel Gomes da Silva, morador na Rua dos 

Fiéis de Deus, como procuradores da irmandade de S. José do convento da 

Santíssima Trindade passam quitação a José Rodrigues Marcos o qual tinha 

tomado por empréstimo 100 mil réis à dita irmandade, os quais liquida nessa 

data. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 91, L.º 512, fls. 7-7 v.º, publ. por 

Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico (...)‖, p. 64. 

 

 

ESTÊVÃO DA PALMA 

 

1681-1700- O mestre entalhador aparece nomeado num rol de despeza de obra 

de talha, não especificada, a par de outros colegas de profissão. Por dois dias de 

trabalho recebeu um mil reis. APINSL, Avulsos, Mç. III, n.º 2. 

 

 

ESTÊVÃO DA SILVA 

 

1687- 21 de Maio- O mestre entalhador Estêvão da Silva, morador na Rua 

Direita de Santa Ana, é contratado pela irmandade do Santíssimo Sacramento 

da igreja da Ressurreição de Cascais, para lhes fazer o retábulo da capela-mor. 

Risco do arquitecto João Nunes Tinoco. Referida a sua mulher de nome Úrsula 

da Silva. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 76, L.º 390, fls. 22-23. Ref. por 

Ayres de CARVALHO, D. João V e a Arte do seu Tempo, Lisboa, Edição do Autor, 

1960-62, p. 109. 

 

1694- 5 de Junho- Manuel dos Reis Alves, mercador de ―pano de linho‖, 

morador na freguesia de Landim da então vila de Barcelos, faz seu procurador a 

Estêvão da Silva para que este possa tratar de assuntos referentes aos seus 

negócios. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 3), Cx. 78, L.º 408, fl. 20-20 v.º 

 

1711- O entalhador Estêvão da Silva executa o retábulo-mor da igreja da 

Misericórdia de Cascais. Ref. por Vítor SERRÃO, O Barroco (...), p. 106. 
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1714-15- Participa nas obras de talha do altar-mor da igreja da Pena, em Lisboa. 

Ref. por Ayres de CARVALHO, ―Novas Revelações‖ (...)‖ p. 43 e por Padre 

Carlos Alberto GUIMARÃES, op, cit., pp. 34-36. 

 

 

ESTÊVÃO LUIS 

 

1702-3- O mestre entalhador Estêvão Luís recebe a quantia de 320 mil réis, da 

irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja de São Cristóvão de Lisboa, 

pelo trabalho de apainelamento da igreja e mais 42 mil réis pelo ―feitio do 

Caixilho da Porta travessa e dous paineis do coro de fora‖. ARQUIVO DA 

IGREJA PAROQUIAL DE SÃO CRISTÓVÃO DE LISBOA, ―L.º de Receita e 

Despesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento, 1696-72‖, publ. por Vítor 

SERRÃO, A Cripto-História de Arte. Análise de Obras de Arte Inexistentes, Lisboa, 

Livros Horizonte, 2001, p. 124. 

 

 

FELIX ADAUTO DA CUNHA 

 

1713- 9 de Março - É baptizada Felicia, filha de Félix Adauto da Cunha e de sua 

mulher Joana Baptista de Faria. Foi padrinho José Freire (poderá ser o mestre 

entalhador com o mesmo nome). ANTT, R.P.L. freguesia de Santa Catarina, 

baptismos, (1701-1721), fl. 162, publ. por Susana Almeida FLOR, “Do seu tempo 

fazia parelha aos mais...”. Marcos da Cruz e a Pintura Portuguesa do Século XVII, Vol 

II,  Doc. n.º 29, Dissertação de Mestrado em Arte, Património e Restauro 

apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2002 

(texto policopiado). 

 

1716- 4 de Fevereiro- O Conde de Vila Nova, D. Luís de Lencastre, manda 

pagar ao mestre entalhador Felix Adauto da Cunha a quantia de 228 mil réis 

pela obra do retábulo e tribuna que o mestre estava fazendo na igreja de Santo 

André de Estremoz. ANTT, Arquivo da Casa de Abrantes, n.º 99 - n.º 2105, publ. 

por Susana Almeida FLOR, op. cit., Doc. n.º 28.  

 

 

1717- Outubro - É referido num documento notarial como procurador do juiz e 

irmãos da mesa da irmandade das Almas, situada no convento da Santíssima 

Trindade. Nesta data já é designado mestre entalhador, ANTT, C.N.L., n.º 9A 

(actual n.º 3), L.º 47, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Novas Revelações (...)‖, 

p. 69. 
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1719- 12 de Fevereiro- É baptizado António, filho do mestre e de sua mulher, ao 

tempo moradores na Rua do Vale de Jesus. Foi padrinho o padre José Valente 

Ravasco, ANTT, R.P.L., freguesia de Santa Catarina, baptismos (1701-1721), fl. 

249 v.º, publ. por Susana Varela FLOR, op. cit., Doc. n.º 29. 

 

1723- 2 de Janeiro- É baptizado Feliciano, filho do mestre e de sua mulher. Foi 

padrinho Matias Renaudier. ANTT, R.P.L., freguesia de Santa Catarina, 

baptismos, (1721- 1731), fl. 54, publ. por Susana Varela FLOR, op. cit., Doc. n.º 

29. 

 

1724- 15 de Abril - É baptizada Vicência, filha do mestre e de sua mulher. Foi 

padrinho José de Moura. ANTT, R.P.L., freguesia de Santa Catarina, (1721-

1731), fl. 86 v.º, publ. por Susana Varela FLOR, op. cit., Doc. n.º 29. 

 

1724- 18 de Novembro- Contrato celebrado entre o mestre entalhador e a 

irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja de S. Miguel de Alfama, a fim 

de o mestre executar a talha das ilhargas da capela-mor da mesma igreja e 

esculpir as imagens de vulto dos quatro Evangelistas, ARQUIVO PAROQUIAL 

DA IGREJA DE S. MIGUEL DE ALFAMA, Arquivo da Irmandade de S. Miguel de 

Alfama, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Novas Revelações (...)‖, p. 63. 

 

1725- 14 de Julho - O mestre é encarregue pela Ordem Terceira de S. Francisco 

do convento de N.ª S.ª de Jesus, de Lisboa, de entalhar o retábulo-mor da igreja 

do convento, ANTT, C.N.L., n.º 12A, L.º 420, fl. 12 v.º, publ. por Ayres de 

CARVALHO, ―Novas Revelações (...)‖, p. 70. 

 

1726- 9 de Abril - É baptizada Teresa, nascida a 29 de Março e filha do mestre e 

de sua mulher. Foram padrinhos D. Cristóvão José Lobo e por procuração a 

Condessa Baronesa D. Teresa de Assis Mascarenhas. ANTT, R.P.L., freguesia de 

Santa Catarina, baptismos (1721-1731), fl. 137, publ. por Susana Varela FLOR, 

op. cit., Doc. n.º 29. 

 

1729- 1 de Agosto- O mestre assina como testemunha no casamento de João 

Freire com Rosalia Tecla. É dado como morador na Rua do Vale de Jesus. 

ANTT, R.P.L., freguesia de Santa Catarina, casamentos, microfilme n.º 1073, L.º 

11, fl. 175 v.º. 

 

1730- 13 de Março - É baptizado Manuel, nascido a 3 de Março, filho do mestre 

e de sua mulher. Foi padrinho o padre frei Manuel de São Jerónimo, Provincial 

da Religião Terceira de São Francisco. ANTT, R.P.L., freguesia de Santa 
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Catarina, baptismos (1721-1731), fl. 251, publ. por Susana Varela FLOR, op. cit., 

Doc. n.º 29. 

 

1731- Felix Adaucto e seu filho João Cipriano servem como testemunhas no 

contrato de douramento dos dois órgãos e dos dois púlpitos da igreja de N.ª S.ª 

de Jesus, ANTT, C.N.L., n.º 12A , L.º 436, publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Novas Revelações (...)‖, p. 70. 

 

1759-1760- Pagamento de 280 réis ao mestre entalhador Felix Adauto da Cunha 

pela obra do púlpito e credências que fez para a igreja da Madre de Deus. 

BIBLIOTECA DO MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA, Livro que serve para 

lançar as Contas que se fazem das esmollas que os devotos dão a Nossa Senhora Madre 

de Deos e a despeza que se fez com as dittas esmollas lhe deu principio no anno de 1756 

o P. Fr. José da Madre de Deos Sacristão mor desta Igreja, n.º 2118, publ. por Maria 

João Vilhena de CARVALHO, ―Imagens Milagrosas e Obra Dourada:  Escultura 

e a Talha‖, Igreja da Madre de Deus. História. Conservação e Restauro, Lisboa, 

Instituto Português de Museus, 2002, p. 79, nota 36. 

 

1761- Pagamento de 4.400 réis a Felix Adauto da Cunha pelo risco que fez 

destinado ao retábulo da capela-mor da igreja do convento da Madre de Deus. 

Idem, ibidem.  

 

 

FILIPE RAMALHO 

 

1660- 18 de Outubro – Baptismo de Teresa, filha de Filipe Ramalho e de sua 

mulher Maria Ferreira. ANTT R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, 

microfilme n.º 1001 (1660-1684), fl. 11. 

 

1663- 25 de Março- Baptismo de Mariana, filha de Filipe Ramalho e de sua 

mulher Maria Ferreira. ANTT R.P.L,. freguesia da Encarnação, baptismos, 

microfilme n.º 1001 (1660-1684), fl. 41. 

 

1665- 31 de Outubro - Baptismo de José, filho de Filipe Ramalho e de sua 

mulher Maria Ferreira. ANTT R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, 

microfilme n.º 1001 (1660-1684), fl. 71 v.º. 

 

1667 – O mestre entalhador é referido em testamento de terceiros, ANTT, 

R.G.T., L.º 20, fls. 62-64. Publ. por  João SIMÕES, op. cit., p. 193. 
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1670- Filipe Ramalho é contratado pela irmandade de Nossa Senhora do Loreto 

a fim de fazer uma coluna e um capitel em madeira para funcionarem como 

modelos daqueles que seriam encomendados a Itália, em material pétreo. 

A.I.P.N.S.L., Diario da Receita e Despeza da Igreja Italiana de Nossa Senhora do 

Loreto, 1.ª série, L.º 16, fl. 2, publ. por Teresa Leonor M. VALE, A Importação de 

Escultura Italiana – No contexto das Relações Artístico-Culturais entre Portugal e 

Itália no Século XVII, Vol. I, Dissertação de Doutoramento em História da Arte 

apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1999, p. 306 (texto 

policopiado). 

 

1670- 21 de Abril- Baptismo de Antónia, filha de Filipe Ramalho e de sua 

mulher Maria Ferreira. ANTT R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, 

microfilme n.º 1001 (1660-1684), fl. 130. 

 

1679- 25 de Janeiro- O mestre marceneiro Filipe Ramalho, morador na Rua da 

Atalaia, é contratado pela irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja de 

Nossa Senhora da Assunção, termo da cidade de Lisboa, a fim de executar o 

retábulo-mor. ANTT, C.N.L., n.º 7 A (actual n.º 15), Cx. 73, L.º 360, fls. 64-65.  

 

1680-12 de Março- O mestre entalhador Filipe Ramalho e seu genro Manuel 

Mateus, moradores na Rua da Condessa, são contratados pela irmandade do 

Santíssimo Sacramento da igreja de S. Julião do Tojal, termo da cidade de 

Lisboa, a fim de executarem o retábulo para a capela-mor da dita igreja. ANTT, 

C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 84, L.º 320, fls. 76-77 v.º. 

 

 

FRANCISCO DA SILVA 

 

1696-30 de Abril- O mestre entalhador Francisco da Silva, morador na Rua 

Direita, freguesia de S. José adere à irmandade de Nossa Senhora da Doutrina 

da igreja de S. Roque. Faleceu no Rio de Janeiro e a notícia chegou a 27 de 

Fevereiro de 1709. ANTT, H.C.L. Secção de S. José, L.º 1303, fl. 147.  

 

 

FRANCISCO DE FARIA  

 

1716- 2 de Fevereiro- O mestre entalhador Francisco de Faria, morador na Rua 

da Atalaia, freguesia da Encarnação, e casado com Maria da Conceição, entra 

para a irmandade de Nossa Senhora da Doutrina sita na igreja de S. Roque. 

ANTT, A.H.C.L.- Secção de S. José, L.º 1303, fl. 364 v.º 
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FRANCISCO DELGADO CAMANINHO 

 

1688- Janeiro- Francisco Delgado Camaninho, entalhador lisboeta, é contratado 

para executar o retábulo-mor da igreja da Misericórdia da Vidigueira. 

ARQUIVO DISTRITAL DE BEJA, Cartório Notarial da Vidigueira, L.º de Notas de 

Jorge Caiado Gamboa, n.º 7, fl. s/n.º, publ. por Vítor SERRÃO, ―O Conceito de 

Totalidade nos Espaços do Barroco Nacional: A obra da Igreja de Nossa 

Senhora dos Prazeres em Beja (1672-1698)‖, Lusofonia, Revista da Faculdade de 

Letras de Lisboa, n.ºs 21 /22, 1996, p. 256. 

 

 

FRANCISCO GOMES 

 

1717- 20 de Abril- O mestre entalhador Francisco Gomes, morador no Paço do 

Boi Formoso, é contratado pela irmandade de Nossa Senhora da Conceição, sita 

na igreja do convento de Nossa Senhora da Graça, em Lisboa, a fim de lhes 

fazer o arco da capela da mesma Senhora. ANTT, C.N.L., n.º 1 (actual n.º 2), Cx. 

74, L.º 361, fls. 53 v.º-55.  

 

 

FRANCISCO LOPES 

 

1660- 5 de Abril-  O mestre entalhador Francisco Lopes, morador na Rua da 

Oliveira, freguesia da Santíssima Trindade, torna-se membro da irmandade de 

Nossa Senhora da Doutrina sita na igreja de São Roque. ANTT, A.H.C.L. - Secção 

de S. José, L.º 1302, fl. 243. 

 

1663- Francisco Lopes, morador à Rua da Oliveira, executou uma tribuna e um 

sacrário para a capela-mor da igreja de Santo Estêvão de Alfama. ARQUIVO 

PAROQUIAL DA IGREJA DE SANTO ESTÊVÃO DE ALFAMA, Cx. de Avulsos, 

―Recibos da fábrica e caderno referente às despesas de 1663-1664‖ incluído no 

“L.º de Despesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento de 1691-1729‖, publ. 

por Vítor SERRÃO, A Cripto-História (...), p. 80 e 232, nota 173. 

 

1667- No seu testamento, o mestre escultor régio António Vaz de Castro, refere 

que realizou obra de talha para a capela real, em parceria com outros mestres 

entalhadores, entre os quais se contava Francisco Lopes. ANTT, R.G.T., L.º 23, 

fl. 62-64, publ. por João SIMÕES, op. cit., p. 84. 
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1669- 6 de Agosto - Francisco Lopes, morador na Rua da Oliveira, é contratado 

pela ordem Terceira do Carmo a fim de fazer o arco e tecto da capela da 

irmandade no mosteiro lisboeta do Carmo. ANTT, C.N.L, n.º 12 A (actual n.º 1), 

Cx. 53, L.º 215, fls. 94-95, publ. por Vítor SERRÃO, A Cripto-História (...), p. 233, 

nota 173. 

 

1671- Executa o forro de entalhe da igreja da Ordem Terceira de S. Francisco, 

bem como as molduras dos quadros, que Marcos da Cruz iria pintar. 

ARQUIVO DA VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE S. FRANCISCO, L.º de 

Receita e Despesa de 1667-1672, publ. por Vítor SERRÃO, A Cripto História (...), p. 

233, nota 173. 

 

 

FRANCISCO LOPES RAMALHO 

 

1667- 13 de Novembro – Assento de baptismo do mestre entalhador Francisco 

Lopes Ramalho, baptizado na igreja de N.ª Sr.ª do Loreto. Foi padrinho 

Francisco Lopes. ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme 

n.º 1001 (1660 -1684), fl. 96 v.º. 

 

1689- 8 de Dezembro - O mestre entalhador Francisco Lopes Ramalho, morador 

na Rua da Atalaia, freguesia do Loreto, adere à irmandade de Nossa Senhora da 

Doutrina da igreja de S. Roque. Faleceu a 22 de Novembro de 1710. ANTT, 

A.H.C.L.- Secção de S. José, L.º 1302, fl. 76. 

 

1693- 25 de Julho – O mestre entalhador casa com Antónia Maria na igreja de 

Nossa Senhora do Loreto. ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, casamentos, 

microfilme n.º 1006 (1689-1694), fl. 134 v.º. 

 

1694 - 20 de Maio – Baptismo de Manuel, filho de Francisco Lopes Ramalho e 

de sua mulher Antónia Maria. ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, 

baptismos, microfilme n.º 1001 (1684-1703), fl. 113 v.º. 

 

1697 - 24 de Setembro - Francisco Lopes Ramalho pede 50 mil réis emprestados 

a António Fernandes de Brito, escrivão do meirinho da Casa da Índia, ―para o 

sustento de sua casa e familia‖. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 73, L.º 

312, fls. 92 v.º-93 v.º. 

 

1698- 6 de Setembro –Baptismo de Raimundo, filho de Francisco Lopes 

Ramalho e de sua mulher Antónia Maria. Foi padrinho o mestre entalhador José 
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Rodrigues Ramalho, seu irmão. ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, 

baptismos, microfilme n.º 1001 (1684-1703), fl. 192. 

 

1700- 21 de Agosto- Baptismo de Lourenço, filho de Francisco Lopes Ramalho e 

de sua mulher Antónia Maria. Foi baptizado em casa. ANTT, R.P.L., freguesia 

da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 (1684-1703), fl. 234 v.º.  

 

1703 – 14 de Janeiro – Perdão de Maria de Freitas a Francisco Lopes Ramalho 

por este lhe ter dado uma espadeirada na cabeça em reacção a ofensas feitas 

pela mesma senhora. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 76, L.º 330, fl. 45, 

publ. por Sílvia FERREIRA e Maria João Pereira COUTINHO, ―José Rodrigues 

Ramalho (c. 1660-1721). Um Artista do Barroco Lusófono na Casa Professa de S. 

Roque‖, (separata da revista Brotéria, Vol. 159), Agosto/Setembro de 2004, p. 

192. 

 

1703 – 6 de Maio – O mestre recebe a quantia de 35 mil réis pela obra de seis 

castiais, seis águias, uma sacra, quatro caixilhos de rendas da boca da tribuna e 

quatro tábuas para servirem de banquetas aos nichos, tudo destinado à capela 

do Senhor dos Passos situada na igreja de Santa Maria de Belém. CARTÓRIO 

DA IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE BELÉM, ―Despeza que serue 

este anno de 1702 com o thezoureiro‖, fl. 52, publ. por Anísio FRANCO, ―António 

de Oliveira Bernardes e a Unidade Decorativa do Espaço Barroco‖, Anísio 

FRANCO, (dir. de), Jerónimos. 4 Séculos de Pintura, Lisboa, IPPAR, 1993, Vol. II, 

pp. 206-217, nota 1. 

 

1703- 17 de Dezembro- O mestre entalhador é mencionado num documento do 

Conselho da Fazenda, Casa das Obras e Paços Reais como tendo feito obra de 

talha ―na trebuna donde Magestade que Deos guarde ouve miça‖, pelo que se 

ordena seja pago de 300.750 réis. ANTT, Conselho da Fazenda, Casa das Obras e 

Paços Reais, L.º 108, fl. 16, publ. por Vítor SERRÃO, A Cripto-História de Arte (...), 

p. 112. 

 

1704 – 22 de Janeiro – O mestre entalhador é uma vez mais mencionado na 

documentação supra citada, desta feita por ter executado diversa obra de talha 

para a sala dos Tudescos do palácio da Bemposta (referência a remates de talha 

e nicho e ainda tarjas e ― mais talhas‖ que fez para outra sala), tudo pelo preço 

de 533.434 réis. ANTT, Conselho da Fazenda, Casa das Obras e Paços Reais, L.º 108, 

fl. 19 v.º. Idem, ibidem.  
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1704-14 de Fevereiro – Francisco Lopes Ramalho é mencionado na mesma 

documentação acima citada por ainda se lhe deverem ―da obra do seu officio 

[que] fes de carpinteiro na Ponte que se fes para a uinda do Archiduque da 

Austria‖, 231.736 réis ANTT, Conselho da Fazenda, Casa das Obras e Paços Reais, 

L.º 108, fl. 25 v.º. Idem, ibidem. 

 

1704-12 de Abril – O mestre é pago pela obra que executou ―para o prinsipe 

Nosso Senhor como pelo seu rol junto consta‖. Não especifica que obra seja, 

mas a despesa importou em 98.000 réis. ANTT, Conselho da Fazenda, Casa das 

Obras e Paços Reais, L.º 108, fl. 32 v.º. Idem, ibidem. O pagamento seguinte poderá 

fornecer a pista de que a obra fosse a mesma. 

 

1704–25 de Abril- Francisco Lopes Ramalho é pago pela obra do ―Oratorio do 

Prinçepe Noso Senhor‖. O pagamento é de 74.550 réis. ANTT, Conselho da 

Fazenda, Casa das Obras e Paços Reais, L.º 108, fl. 37. Idem, ibidem. 

 

1704-18 de Outubro- Francisco Lopes Ramalho paga a Bárbara Freire 50 mil réis 

que esta lhe tinha emprestado. Por tal recebe quitação do procurador da mesma 

senhora, António Brito Freire. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 78, L.º 

336, fls. 36-36v.º. 

 

1705 – 14 de Fevereiro – O nome do mestre é referido num rol de pessoas ―que 

se ha de dar Luto por esta repartissão das obras dos passos da Ribeira desta cidade na 

ocazião prezente do falecimento da senhora Raynha da Gram Bertanha que Deus tem‖. 

Francisco Lopes Ramalho, referido como ―mestre Emchambrador‖ é agraciado 

com ―doze couados‖. ANTT, Conselho da Fazenda, Casa das Obras e Paços Reais, L.º 

108, fl. 58, publ. por Vítor SERRÃO, A Cripto-História de Arte (...), p. 112. 

 

1707 – 5 de Junho - Francisco Lopes Ramalho empresta dinheiro à irmandade 

dos Agonizantes, sita na igreja de S. Roque. ANTT, C.N.L., n.º 12A, (actual n.º 

1), L.º 344, fls. 66 vº.- 67, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário 

Artístico (...)‖, p. 35. 

 

1708 – 3 de Abril -  Francisco Lopes Ramalho, mestre marceneiro, morador na 

Rua da Atalaia, executa, a par do seu colega, o entalhador António da Fonseca, 

um cancelo de pau de ébano com embutidos destinado à capela de S. 

Bartolomeu da igreja de São Julião. ANTT, C.N.L., n.º 11, (actual n.º 3), Cx. 97, 

L.º 403, fls. 11-12, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico 

(...)‖, p. 36. 
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1709 – 15 de Maio – Francisco Lopes Ramalho, mestre entalhador, morador na 

Rua da Atalaia, freguesia de Nossa Senhora da Encarnação empresta 200 mil 

réis a Maria Pedroza, viúva de João de Oliveira e moradora na mesma rua. 

Como uma das testemunhas assina Pascoal da Costa Silva, pintor, morador na 

Travessa dos Fiéis de Deus. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 81, L.º 351, 

fl. 5-6.  

 

1709 - 16 de Novembro – Obrigação de Francisco Lopes Ramalho, morador na 

Rua da Atalaia e de sua mulher Antónia Maria à Bula da Cruzada. ANTT, 

C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 81, Lº. 353, fls. 21v.º-23 vº., publ. por Ayres de 

CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖ p. 38. 

 

1710- 22 de Novembro – Assento de óbito do mestre entalhador Francisco 

Lopes Ramalho. O documento refere que o mestre foi sepultado no convento de 

Nossa Senhora do Carmo e que não fez testamento. ANTT, R.P.L, freguesia da 

Encarnação, óbitos, microfilme n.º 1012, l.º 9, fl. 110. 

 

 

FRANCISCO MACHADO 

 

1679-17 de Agosto- O mestre entalhador Francisco Machado, casado com Maria 

Teixeira e morador aos Anjos elabora testamento nesta data. Faleceu a 6 de 

Dezembro do mesmo ano. ANTT, R.G.T., L.º 33, fls. 131-131 v.º, publ. por João 

SIMÕES, op. cit., p. 195. 

 

 

FRANCISCO MARQUES 

 

1677- 5 de Maio- O escultor e entalhador Francisco Marques, morador à 

Calçada de Santa Ana, é contratado pelo comendador da Ordem de Cristo, 

Pedro de Melo, a fim de executar um retábulo para a igreja de Santa Maria da 

vila de Serpa. Risco do arquitecto Mateus do Couto. ANTT, C.N.L., n.º 1 (actual 

n.º 2), Cx. 56, L.º 278, fls. 76 v.º-77 v.º, ref. por Ayres de CARVALHO, ―As obras 

de Santa Engrácia e os seus Artistas‖, Lisboa, 1971, p. 31 e publ. por Vítor 

SERRÃO, ―O Conceito de Totalidade (...)‖, p. 256.  

 

1681- 2 de Outubro- Francisco Marques, mestre entalhador, morador junto ao 

mosteiro da Encarnação, é contratado pela irmandade de N.ª S.ª do Bom 

Despacho da igreja do convento de Santo Antão-o-Velho, a fim de lhes fazer um 



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

511 
 

retábulo para a sua capela. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 62, L.º 259, 

fls. 17-18.  

 

 

FRANCISCO NUNES 

 

1681-1700- O mestre é referido num rol de pagamentos a diversos mestres do 

mesmo ofício por obra de talha realizada para a igreja da comunidade italiana 

em Lisboa. A data e a obra precisa não são referidas. Recebeu três mil e 

seiscentos reis pelo trabalho de sete dias e duas noites. APINSL, Avulsos, Mç. III, 

n.º 2. 

 

1722- 20 de Janeiro- O mestre entalhador Francisco Nunes, morador na Rua do 

Carvalho, ―defronte dos Inglesinhos‖ empresta 150 mil réis ao também mestre 

entalhador Santos Pacheco. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 104, L. 444, fl. 

44, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico (...)‖, p. 63.  

 

 

FRANCISCO PEDROSO TIBÃO 

 

1697- 15 de Outubro- Francisco Pedroso Tibão, mestre entalhador, morador 

junto ao Jogo da Pela, pede 50 mil réis a Maria de Oliveira, ―para couzas 

precisas que tinha entre mãos‖. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 80, L.º 

417, fls. 22-22 v.º. 

 

 

FRANCISCO PEREIRA 

 

1699- 20 de Dezembro-  O mestre entalhador Francisco Pereira, morador ao 

Beco de São Luís, freguesia de Santa Ana empresta 40 mil réis a Manuel Dias, 

marinheiro. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 81, L.º 429, fls. 34-35.  
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FRANCISCO RODRIGUES 

 

1718-8 de Novembro- O mestre entalhador Francisco Rodrigues assina como 

testemunha no contrato de obra de talha dos seus colegas Baltazar dos Reis 

Couto e José Freire para a capela de N.ª S.ª da Conceição sita no convento de N.ª 

Sr.ª de Jesus da Ordem Terceira de S. Francisco. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual 

n.º 1), Cx. 89, L.º 391, fls. 7 v.º- 8v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Documentário Artístico (...)‖, p. 58. 

 

 

FRANCISCO RODRIGUES PORTO 

 

1695- Executa o guarda-pó e uma grade em madeira destinados aos púlpitos de 

mármore da igreja de Santos-o-Velho, desenhados pelo arquitecto régio João 

Antunes. ARQUIVO DA IGREJA DE SANTOS-O-VELHO, Cartório da Paróquia 

de Santos-o-Velho, Tombo, 1694-1696, fl. 218 v.º, publ. por António Celso 

MANGUCCI, História da Igreja de Santos-o-Novo, Lisboa, p. 28 (texto 

policopiado). 

 

1701- 9 de Maio-  O mestre entalhador, morador na Rua do Caldeira assina 

como testemunha no testamento de Maria Pereira. ANTT, R.G.T., L.º 100, fls. 57-

58, publ. por João SIMÕES, op. cit., p. 196. 

 

 

FRANCISCO TAVEIRA 

 

1667- O mestre entalhador é referido no testamento de terceiros. ANTT, R.G.T., 

L.º 26, fls. 62-64, publ. por João SIMÕES, op. cit., p. 197. 

 

 

FRANCISCO VICENTE ROLÃO 

 

1691-23 de Abril- O mestre entalhador, Francisco Vicente Rolão, morador na 

Rua do Ver do Peso, freguesia de Santa Maria Madalena, adere à irmandade de 

Nossa Senhora da Doutrina da Igreja de S. Roque. Faleceu a 17 de Julho de 1709. 

ANTT, A.H.C.L., Secção de S. José, L.º 1303, fl. 94. 

 

  



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

513 
 

GASPAR FERREIRA 

 

1681-1700- O mestre entalhador é referido num rol de despesas da igreja de 

Nossa Senhora do Loreto, juntamente com outros colegas de ofício por 

pagamentos de obra de talha não especificada. O pagamento foi de dois mil reis 

por cinco dias de trabalho. AIPNSL, Avulsos, Mç. III, n.º 2. 

 

 

JACINTO DA SILVA 

 

1714-15- O mestre entalhador Jacinto da Silva trabalha na obra de talha do 

retábulo-mor da igreja de Nossa Senhora da Pena, publ. por Ayres de 

CARVALHO, ―Novas Revelações (...)‖, p. 40, e Pe. Carlos Alberto 

GUIMARÃES, op. cit., pp. 25-48. 

 

1715- 25 de Dezembro- O mestre entalhador Jacinto da Silva obriga-se a 

executar as quatro colunas do altar-mor da igreja de Nossa Senhora da Pena. 

A.P.I.N.S.P., Livro de Acórdãos, n.º 76, fl.14 v.º, publ. por Robert SMITH, op. cit., 

pp. 99 e 124, nota 18. 

 

1722- 19 de Outubro- O mestre entalhador Jacinto da Silva, morador na Calçada 

de Santa Ana, assina como testemunha de um instrumento notarial de quitação 

de dívida passada pela irmandade de São José do convento da Santíssima 

Trindade a José Rodrigues Marcos, o qual tinha pedido 100 mil réis 

emprestados à mesma. Como procuradores da mesa da irmandade estão os 

mestres entalhadores Domingos Tomé e Manuel Gomes da Silva. ANTT, C.N.L., 

n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 91, L.º 512, fls. 7-7 v.º, publ. por Ayres de 

CARVALHO, ―Documentário Artístico (...)‖ p. 64. 

 

 

JERÓNIMO DA COSTA 

 

1718- 9 de Novembro- O mestre entalhador Jerónimo da Costa participa na 

obra de talha do retábulo-mor da igreja de Nossa Senhora da Pena, segundo 

risco do mestre Domingos da Costa Silva. APINSP, ―Livro de Acórdãos, n.º 76‖, 

fls. 19 e 20 v.º, publ. por Robert SMITH, op. cit., pp. 99 e 124, nota 20. 
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JOÃO DE ARAÚJO 

 

1696 – 12 de Novembro-  O mestre escultor João de Araújo adere à irmandade 

de Nosso Senhor dos Passos da Graça. Cf. Ernesto SALES, op. cit., p. 225. 

Referência recolhida no Livro 2.º (1653-1687) de admissão de irmãos, fl. 244 v.º, 

desta instituição. 

 

 

JOÃO BAPTISTA 

 

1693 – O mestre entalhador, morador a Valverde, assina como testemunha no 

testamento de Maria de Gouveia. ANTT, R.G.T., l.º 70, fls. 3-6, publ. por João 

SIMÕES, op. cit., p. 199. 

 

1716- 17 de Abril- O mestre entalhador João Baptista, morador a Valverde, 

empresta 400 mil réis a frei Manoel da Expectação, prior do colégio de N.ª S.ª da 

Estrela da Ordem de S. Bento. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 86, L.º 

380, fl. 7, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico (...)‖, p. 50.  

 

 

JOÃO DA COSTA 

 

1685- 28 de Novembro- O mestre entalhador João da Costa, de parceria com o 

seu colega António Rodrigues, mestre ensamblador, ambos moradores a São 

Miguel de Alfama, são indicados por Domingos de Sampaio, entalhador, a fim 

de terminarem o retábulo do Rei Salvador do Mundo, que ele tinha começado 

na Sé de Lisboa, mas que não tinha conseguido cumprir os prazos para a sua 

execução, motivo pelo qual se encontrava preso. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual 

n.º 15), Cx. 75, L.º 384, fls. 48 v.º- 49 v.º.  

 

1712- 8 de Janeiro – O mestre entalhador (a morada está manchada no ms), 

assina como testemunha no testamento de Vicencia da Cruz. ANTT, R.G.T., L.º 

133, fls. 87 v.º- 88 v.º, publ. por João SIMÕES, op. cit. 

 

 

JOÃO DA CUNHA 

 

1698- 28 de Abril- João da Cunha, mestre entalhador, morador na Rua da 

Atalaia, freguesia de Nossa Senhora do Alecrim, assina como testemunha numa 
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nomeação de prazo de Maria Rodrigues a favor de seu filho José Rodrigues 

Ramalho. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 73, L.º 315, fls. 2 v.º-3. 

 

 

JOÃO DE AGUIAR 

   

1681-1700- O mestre é referido num rol de pagamentos a vários entalhadores 

por obra de talha realizada da igreja de Nossa Senhora do Loreto de Lisboa. A 

data e a obra exacta não são referidas. João de Aguiar recebeu quatro mil e 

quatrocentos réis por sete dias e quatro noites de trabalho. A.P.I.N.S.L., Avulsos, 

Mç. III, n.º 2. 

 

 

JOÃO DE OLIVEIRA 

 

1716- 16 de Abril – A irmandade de S. José empresta 100 mil réis a João de 

Oliveira, entalhador e a Ana Maria sua mulher, moradores na Travessa dos 

Fiéis de Deus, freguesia de N.ª S.ª da Encarnação. ANTT, C.N.L., n.º 12 A (actual 

n.º 1), Cx. 86, L.º 380, fls. 5 v.º-7, publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Documentário Artístico (...)‖ p. 50. 

 

1717- 28 de Fevereiro - João de Oliveira pede 150 mil réis emprestados a 

António Álvares, carpinteiro de coches, morador na Rua Nova dos Cardais. 

ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 87, L.º 383, fls. 89 v.º-90 v.º. 

 

1723- 15 de Julho- O mestre entalhador João de Oliveira fica por fiador do seu 

colega José Pessoa na obra de talha que este executa para a capela de Nossa 

Senhora da Soledade, do convento de Santa Marta. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual 

n.º 3), L.º 452, fl. 42 v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário 

Artístico‖ (...)‖ p. 65.  

 

1726- 20 de Junho – O mestre entalhador João de Oliveira, morador na Travessa 

dos Fiéis de Deus, adere à irmandade de S. Miguel e Almas da igreja de Nossa 

Senhora das Mercês. Faleceu a 15 de Janeiro de 1762 e foi sepultado na igreja da 

ordem 3.ª do Carmo. Livro dos Assentos dos Irmaons de S. Miguel & Almas, (...), fl. 

75. 
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JOÃO JORGE 

 

1693- O mestre escultor, morador ao Pote de Água assina como testemunha no 

testamento de Maria de Gouveia. ANTT, R.G.T., L.º 70, fls. 3-6, publ. por João 

SIMÕES, op. cit., p. 202. 

 

 

JOÃO PEREIRA DE ABREU 

 

1713- 11 de Fevereiro- João Pereira de Abreu, mestre entalhador, morador ao 

fundo da Rua do Sol, freguesia de Santa Catarina de Monte Sinai, empresta 50 

mil e quatrocentos réis a Maria da Conceição. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 

1), Cx. 84, L.º 366, fls. 53v.º-55, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário 

Artístico (...)‖ p. 43. 

 

1713- 16 de Julho- João Pereira de Abreu, entalhador, compromete-se a tratar de 

causas de tribunal a Domingos João da Cunha, carpinteiro da Ribeira das Naus. 

ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 84, L.º 368, fls. 63-64, publ. por Ayres de 

CARVALHO, ―Documentário Artístico (...)‖ p. 44. 

 

1718- 27 de Maio- João Pereira de Abreu, mestre entalhador, morador no Beco 

de André Valente, freguesia de Nossa Senhora das Mercês, pede 100 mil réis 

emprestados a Pascoal da Silva. ANTT, C.N.L., n.º 12B (actual n.º 1), Cx. 37, L.º 

506, fls. 91-92.  

 

 

JOÃO RODRIGUES 

 

1684- 20 de Dezembro - O mestre entalhador, morador na Rua da Rosa das 

Partilhas, testemunha no contrato de douramento de três altares da igreja de S. 

Francisco Xavier, situada na Quinta de Valbom dos jesuítas de Évora, 

encomendado aos mestres pintores e douradores Pascoal da Silva e Luís de 

Andrade. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 86, L.º 335, fls. 31-32 v.º. 

 

1695 – O mestre entalhador, morador na Rua do Carvalho, assina como 

testemunha no testamento de Maria Pereira. ANTT, R.G.T., L.º 75, fls. 59 v.º- 60 

v.º, publ. por João SIMÕES, op. cit., p. 204. 
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JOÃO VICENTE 

 

1701- 30 de Outubro - O mestre entalhador, filho de Manuel Marques e de 

Brazia de Almeida, natural do Campo de Valadas, Santarém, e morador na 

freguesia de Nossa Senhora das Mercês, casa com Francisca de Sequeira na 

igreja paroquial de Nossa Senhora das Mercês. Como testemunha aparece 

Domingos da Costa, mestre escultor, dado como morador junto à Cruz de Pau. 

ANTT, R.P.L., freguesia de Nossa Senhora das Mercês, casamentos, microfilme 

n.º 1037, l.º 2C, fl. 25. 

 

1705- 1 de Julho -  O mestre entalhador João Vicente, casado com Francisca de 

Sequeira, morador a São Roque, adere à irmandade de S. Miguel e Almas 

situada na igreja de Nossa Senhora das Mercês. Livro dos Assentos dos Irmaons de 

S. Miguel e Almas, (...), fl. 11 v.º. 

 

1706- 27 de Maio- O mestre assina como testemunha num instrumento notarial 

de procuração, passada pelo seu colega de profissão Matias Rodrigues de 

Carvalho a Manuel da Silva. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 79, L.º 341, 

fl. 15 v.º. Cota cedida por Vítor Serrão. 

 

1711- 14 de Janeiro- O mestre, morador junto ao convento dos Inglesinhos, 

assina como testemunha no assento de casamento de Manuel da Silva com 

Maria Josefa. ANTT, R.P.L., freguesia das Mercês, casamentos, microfilme n.º 

1037, l.º 2C, fl. 70. 

 

1712 – 13 de Abril- João Vicente, mestre entalhador, e sua mulher Francisca de 

Sequeira, moradores ―defronte da igreja de São Pedro e São Paulo dos 

missionários Inglezinhos‖, freguesia das Mercês, pedem 200 mil réis a Francisco 

Gonçalves, mestre carpinteiro, a fim de reconstruirem umas casas que possuiam 

na Rua das Gáveas. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 83, L.º 363, fls. 20 

v.º-21 v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico (...), p. 42. 

 

1712 – 23 de Abril- João Vicente, morador na Rua dos Gamas de Baixo, Bairro 

Alto, é contratado por frei Francisco de Santiago, comissário das obras da igreja 

do convento de S. Francisco de Lisboa, a fim de executar dois retábulos 

colaterais ao retábulo-mor. O risco da obra era do mestre Santos Pacheco. 

ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 99, L.º 516, fls. 71-71 v.º, publ. por Ayres 

de CARVALHO, ―Documentário Artístico (...)‖, p. 42. 
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1719-22- O mestre João Vicente recebe pagamentos referentes à execução do 

retábulo da capela do Santíssimo Sacramento da Sé de Lisboa. ARQUIVO DA 

IRMANDADE DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO DA SÉ DE LISBOA, Livros da 

Receita e Despeza da Irmandade da Bazilica de Santa Maria desta cidade de Lisboa 

―Despesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento de 1700 a 1799‖, publ. por 

Ana Paula FIGUEIREDO, op. cit., Vol. II, Doc. n.º 32. 

 

1724-2 de Outubro- O mestre entalhador João Vicente, morador a São Roque, é 

contratado pelo procurador do Infante D. António a fim de proceder à 

reedificação da obra de talha da igreja de São Vicente da vila de Almada, sob a 

direccção do padre Francisco Tinoco, arquitecto régio. ANTT, C.N.L., n.º 1 

(actual n.º 2), Cx. 83, L.º 395, fls. 69-70, publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Documentário Artístico (...)‖, p. 68. 

 

1729- 19 de Fevereiro- O mestre, morador na freguesia de Nossa Senhora da 

Encarnação é testemunha no casamento de Manuel Brazão com Teresa dos 

Santos. ANTT, R.P.L. freguesia de S. José, casamentos, microfilme n.º 1189, fl. 

189. 

 

1734- 24 de Setembro- João Vicente é convocado, a par do seu colega António 

Costa, a fim de verem, medirem e avaliarem a obra de talha executada pelo 

mestre José Gomes para o retábulo da capela de São Francisco Xavier, sita na 

igreja do convento de Santo Antão-o-Novo. ANTT, Jesuítas, Cx. 16, Mç. 53, n.º 

40, publ. por Fausto Sanches MARTINS, A Arquitectura dos Primeiros Colégios 

Jesuítas (...), p. 857. 

 

1737-38- O mestre João Vicente recebe 14.400 réis, pagos pelo tesoureiro da 

irmandade de N.ª Sª da Doutrina sita na igreja de S. Roque, pelo trabalho de 

entalhe da simalha do retábulo da mesma invocação, retábulo que tinha sido 

executado em 1688 pelo mestre entalhador José Rodrigues Ramalho. Ainda 

nesta data recebe mais 88.880 réis pelo trabalho de entalhe de dois tocheiros ―à 

romana‖ destinados à mesma capela. ANTT, A.H.C.L.- Secção de S. José, L.º 1393, 

fls. 104 e 106. 

 

1750-22 de Abril- Assento de óbito do mestre entalhador João Vicente. O 

documento refere que o mestre era casado com Francisca de Sequeira, que 

faleceu na Travessa da Queimada, foi sepultado na igreja do convento da 

ordem da Santíssima Trindade e que não fez testamento. ANTT, R.P.L., 

freguesia de Nossa Senhora da Encarnação, óbitos, microfilme n.º 1013, L.º 11, 

fl. 252. 
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1756- 28 de Dezembro- Assento de óbito da viúva de João Vicente, Francisca de 

Sequeira. O documento refere que foi seu testamenteiro o seu filho Felix 

Vicente, morador na Travessa de Dom Bernardo, freguesia de Nossa Senhora 

da Encarnação, que a falecida fez testamento e que foi sepultada, à semelhança 

do seu marido, na igreja do convento da ordem da Santíssima Trindade. ANTT, 

R.P.L., freguesia de Nossa Senhora das Mercês, óbitos, microfilme n.º 1040, L.º 2, 

fl. 106. 

 

 

JOAQUIM DE ALMEIDA 

 

1695- O mestre entalhador, morador na Rua do Carvalho, assina como 

testemunha no testamento de Maria Pereira. ANTT, R.G.T., L.º 75, fls. 59 v.º-60 

v.º, publ. por João SIMÕES, op. cit., p. 204. 

 

1697- 5 de Outubro-  O mestre escultor, morador na freguesia das Mercês, 

assina como testemunha no casamento de António com Joana Baptista. ANTT, 

R.P.L., freguesia das Mercês, casamentos, microfilme n.º 1037, l.º 2C, fl. 3 v.º. 

 

 

JOSÉ ANTUNES 

 

1667- 13 de Outubro. O mestre é referido no testamento do mestre entalhador 

António Vaz de Castro. ANTT, R.G.T., L.º 26, fls. 62-64, publ. por João SIMÕES, 

op. cit., pp. 204-205. 

 

1682- 5 de Novembro- O mestre entalhador José Antunes, morador na Rua da 

Oliveira, é contratado pelos frades de Santo António dos Capuchos a fim de 

lhes executar o retábulo-mor da igreja do seu convento do Sobral. ANTT, 

C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 74, L.º 375, fls. 19 v.º-20 v.º, publ. por Francisco 

LAMEIRA e Sílvia FERREIRA, ―As diversas campanhas de obras retabulares da 

igreja da Misericórdia de Montemor-o-Novo‖ (...)‖, pp. 136-137. 

 

1683- 5 de Julho- O mestre entalhador José Antunes é contratado pelas 

religiosas do convento de São João da vila de Setúbal a fim de executar o 

retábulo-mor, trono, tribuna e sacrário da sua igreja. ADS, Cartório Notarial de 

Setúbal, L.º 55 do Tabelião Julião de Arouche Vidal, fls. 37-39 v.º, publ. por Vítor 

SERRÃO, ―Uma Obra Prima (...)‖ p. 642, nota 19. 
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1685- 19 de Novembro- O mestre entalhador e emsamblador, José Antunes, 

morador na Rua da Oliveira é contratado pelo Bispo da Guarda, D. Frei Luís da 

Silva, a fim de executar um túmulo de talha. Risco do mestre. ANTT, C.N.L., n.º 

1 (actual n.º 2), Cx. 60, L.º 299, fls. 28-29 v.º.  

 

1691- Junho- O mestre José Antunes recebe vinte mil réis por um risco do 

retábulo da capela-mor da igreja do convento de Santo Antão-o-Novo, 

encomendado pelo reitor padre Sebastião de Lima, ANTT, Jesuítas, Cx. 16, Mç. 

11, n.º 92, publ. por Fausto Sanches MARTINS, op. cit., p. 791. 

 

1695 - O mestre entalhador José Antunes é contratado para executar o retábulo-

mor da igreja do convento de S. Bento de Avis, publ. por Marta ALEXANDRE 

O Convento de S. Bento de Avis à luz das suas funções, identidades e estilo. As 

campanhas da Idade Moderna, dissertação de mestrado em Arte, Património e 

Restauro apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2002 

(texto policopiado) 

 

1696-97- O mestre entalhador José Antunes executa o retábulo-mor da igreja 

matriz de Camarate. ARQUIVO PAROQUIAL DA IGREJA MATRIZ DE 

CAMARATE, ref. por Vítor SERRÃO, O Barroco (...), p. 108. 

 

1697- 3 de Maio- O mestre dá quitação dos 330 mil réis da obra do retábulo da 

igreja de S. Tiago de Camarate. APIMC, recibos avulsos. Cota cedida por Vítor 

Serrão. 

 

1698-99- Registo de pagamento ao mestre, da quantia de 4.000.08 réis pelo 

trabalho do risco e planta do retábulo-mor da igreja de S. João Baptista do 

Lumiar, retábulo esse que viria a ser executado pelo seu colega Matias 

Rodrigues de Carvalho. ARQUIVO DA IGREJA PAROQUIAL DE S. JOÃO 

BAPTISTA DO LUMIAR, Irmandade do Santíssimo Sacramento, ―Contas das 

despesas feitas em obras na Igreja Parochial do Lumiar - 1696 a 1745―, fl. 35. 

 

1700-Janeiro- Março- Segundo o livro de receita e despesa do convento de S. 

João da Penitência de Estremoz, datado de 7 de Janeiro de 1700 até 22 de Março 

desse ano, o mestre recebeu a quantia de 300 mil réis pela obra de talha do altar-

mor do mesmo convento. BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÉVORA, Conventos, 

Convento de S. João da Penitência de Estremoz, L.º 105, Mç. 85. Cota cedida por 

Vítor Serrão. 
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1700- 22 de Abril- O mestre passa recibo às religiosas do convento de S. João da 

Penitência de Estremoz, da ordem de Malta, pela obra escultórica de dois anjos 

e um serafim de seis asas para encerrar e desencerrar a porta do sacrário do 

altar-mor. BPE, Conventos, Convento de S. João da Penitência de Estremoz, L.º 

105, Mç. 85. Cota cedida por Vítor Serrão. 

 

1700-1701 – O mestre entalhador fez um risco para a obra da igreja da 

Misericórdia de Montemor-o-Novo, o qual foi aceite pela mesa da mesma 

irmandade e por ele se seguiram as obras de renovação do templo. ARQUIVO 

DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MONTEMOR-O-NOVO, Livro da 

Emmenta de 1700 para 1701, fls. 23 v.º-24, publ. por Francisco LAMEIRA e Sílvia 

FERREIRA, ―As diversas campanhas de obras retabulares da igreja (...)‖, p. 136. 

 

1711-6 de Agosto - O mestre entalhador José Antunes, morador na Rua do 

Conde, freguesia do Santíssimo Sacramento, obriga-se com a irmandade de São 

Gonçalo, sita na igreja da Encarnação, a finalizar a obra de talha para a capela 

do dito santo que o seu genro José Nunes Monteiro tinha deixado inacabada, e 

por conta da qual estava ao presente preso. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), 

Cx. 82, L.º 360, fl. 92 v.º-93v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário 

Artístico (...)‖, p. 40. 

 
 

JOSÉ DA COSTA 

 

1706- 26 de Julho – O mestre entalhador José da Costa é contratado pelos 

religiosos capuchos da província do Rio de Janeiro, a fim de lhes executar um 

retábulo para a capela mor da sua enfermaria. Este contrato, em tudo 

semelhante ao seguinte celebrado cerca de 3 anos depois, não deverá ter tido 

efeito, pois foi reescrito. Nada muda nas cláusulas do contrato seguinte, a obra e 

os preços mantêm-se, apenas as testemunhas são diferentes. Aqui testemunha o 

capitão Gaspar dos Reis Mota e João Ricardo Meireles. ANTT, C.N.L., n.º 12A 

(actual n.º 1), Cx. 79, L.º 341, fls. 59-60 v.º.  

 

1709- 20 de Janeiro- O mestre entalhador José da Costa, morador na rua do 

Norte, freguesia de Santos-o-Velho, é contratado pelos religiosos Capuchos da 

província da Conceição do Rio de Janeiro, a fim de lhes fazer um retábulo para 

a capela-mor da enfermaria dos ditos religiosos do Rio de Janeiro. O conteúdo 

deste contrato é idêntico ao mencionado supra. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual 

n.º 1), Cx. 80, L.º 349, fls. 40 v.º-41 v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Documentário Artístico (...)‖, p. 37. 
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1718- 16 de Janeiro- O mestre entalhador José da Costa, morador junto ao 

Hospital dos Terceiros de Nossa Senhora do Monte do Carmo, é contratado a 

par do seu colega Miguel Francisco da Silva para executarem a obra de talha do 

cadeiral do convento de Nossa Senhora do Paraíso da ordem dominicana, em 

Évora. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 89, L.º 490, fls. 16-17, publ. por 

Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico (...)‖, p. 54.  

 

1721- 13 de Julho- O mestre entalhador José da Costa é contratado pelas 

religiosas do Mosteiro de Jesus de Setúbal, a fim de executar a talha do retábulo 

da capela mor da igreja do mesmo mosteiro. ADS, C.N.S., L.º 122 de Notas de 

Francisco Ribeiro Pereira, 1721-22, fls. 123 v.º-125. Cota cedida por Vítor Serrão. 

 

 

JOSÉ DE ANDRADE 

 

1708- 6 de Dezembro- O mestre entalhador José de Andrade, morador aos 

Poiais de S. Bento, freguesia de Santa Catarina, assina como testemunha no 

assento de casamento de Jorge Correia com Antónia da Cunha. ANTT, R.P.L., 

freguesia de Santa Catarina, casamentos, microfilme n.º 1073, l.º 9, fl. 43 v.º.  

 

 

JOSÉ DE MATOS FALCÃO 

 

1717- 28 de Fevereiro - José de Matos Falcão, mestre entalhador, morador na 

Rua dos Calafates, freguesia de Nossa Senhora da Encarnação, intervém como 

testemunha de um empréstimo de dinheiro pedido pelo mestre entalhador João 

de Oliveira a António Álvares, carpinteiro de coches. ANTT, C.N.L., n.º 12A 

(actual n.º 1), Cx. 87, L.º 383, fls. 89 v.º-90 v.º.  

 

1718- 16 de Janeiro- O mestre entalhador José de Matos Falcão, morador na Rua 

dos Calafates, no Bairro Alto, fica como fiador dos seus colegas José da Costa e 

de seu primo Miguel Francisco da Silva no contrato da obra de talha do cadeiral 

do convento de Nossa Senhora do Paraíso da ordem dominicana, em Évora. 

ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 89, L.º 490 fls. 16-17, publ. por Ayres de 

CARVALHO, ―Documentário Artístico (...)‖, p. 54.  

 

1719- 14 de Julho- José de Matos Falcão, morador junto ao convento dos 

Caetanos, fica por fiador de seu primo, o entalhador Miguel Francisco da Silva, 

na obra que este útimo contratou com as comendadeiras do mosteiro da 

Encarnação para lhes executar o retábulo-mor da sua igreja. ANTT, C.N.L., n.º 
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7A (actual n.º 15), Cx. 90, L.º 497, fls. 23 v.º-24 v.º, ref. por Vítor SERRÃO, O 

Barroco (...), pp. 200-201.   

 

1737- 23 de Março- O mestre aparece nomeado, sem se referir qual o objectivo 

da sua presença, num contrato de obra que o seu colega de profissão Manuel da 

Costa Silva ajustou com o abade da ordem de S. Bernardo, D. Nuno de 

Mascarenhas a fim de executar cinco altares para o transepto do mosteiro de 

Alcobaça. O documento apresenta-se inacabado não se sabendo se foi 

posteriormente validado. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 124, L.º 542, fl. 

57 v.º. Cota cedida por Vítor Serrão. 

 

 

JOSÉ NUNES MONTEIRO  

 

1697- 14 de Junho- O mestre entalhador José Nunes Monteiro, morador no Beco 

de André Valente, freguesia do Santíssimo Sacramento, assina como 

testemunha num documento de procuração do seu colega de ofício António 

Antunes. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 73, L.º 312, fl. 37.  

 

1711-6 de Agosto- O mestre entalhador José Nunes Monteiro (no contrato não 

consta morada), genro do também entalhador José Antunes é preso por não 

finalizar a obra do retábulo de São Gonçalo, encomendado pela irmandade 

homónima para a igreja da Encarnação. Nesta data o seu sogro oferece-se para 

finalizar a obra e resgatá-lo do cárcere. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 

82, L.º 360, fl. 92 v.º-93 v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário 

Artístico (...)‖, p. 40. 

 

 

JOSÉ FREIRE 

 

1717-2 de Novembro- A Ordem Terceira de Jesus do convento de Nossa 

Senhora de Jesus, encomenda aos mestres entalhadores José Freire, morador ao 

Moinho de Vento, freguesia de Nossa Senhora da Encarnação, e a Baltazar dos 

Reis Couto, também mestre entalhador, morador na Rua das Partilhas, a obra 

de Quatro Passos da vida de Cristo destinadas ao claustro do seu convento. ANTT, 

C.N.L. n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 85, L.º 373, fls. 27-28, publ. por Ayres de 

CARVALHO, ―Documentário Artístico (...)‖, p. 46. 

 

1718- 26 de Março- O mestre entalhador José Freire, morador ao Moinho de 

Vento, é contratado pela irmandade de São Vicente Mártir da igreja do 
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Santíssimo Sacramento dos religiosos paulistas, a fim de lhes executar o 

retábulo da capela do mesmo santo. ANTT, C.N.L., n.º 9A (actual n.º 7), Cx. 65, 

L.º 49, fls. 42 v.º-43 v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário 

Artístico (...)‖, p. 56. 

 

1718- 8 de Novembro- José Freire, morador ao Moinho de Vento, freguesia de 

Nossa Senhora da Encarnação, é contratado a par do seu colega Baltazar dos 

Reis Couto, pela irmandade de Nossa Senhora da Conceição, da igreja do 

convento de Nossa Senhora de Jesus, a fim de executarem o retábulo da capela 

da mesma santa, situado na igreja do convento. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual 

n.º 1), Cx. 89, L.º 391, fls. 7 v.º-8 v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Documentário Artístico (...)‖, p. 58. 

 

1720- 26 de Abril- José Freire, mestre entalhador, aparece como testemunha 

num contrato de empréstimo de dinheiro, no qual o padre Martinho de São 

José, da Ordem Terceira de S. Francisco, sita na igreja de Jesus e como 

procurador da irmandade de Nossa Senhora da Conceição, pede 78 mil réis a 

Domingos Gonçalves, homem de negócios, para poder pagar a obra do retábulo 

da referida capela, executado pelo mestre entalhador José Freire. ANTT, C.N.L., 

n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 90, L.º 398, fls. 2-3.  

 

 

JOSÉ PEDROSO 

 

1712- 8 de Janeiro – O mestre entalhador José Pedroso, morador à Pelaria, 

assina a rogo de Vicência da Cruz, no seu testamento, por a mesma não saber 

escrever. ANTT, R.G.T., L.º 133, fls. 87 v.º-88 v.º, publ. por João SIMÕES, op. cit. 

 

 

JOSÉ PEREIRA 

 

1698- 28 de Abril- José Pereira, oficial de entalhador, morador na Rua da 

Condessa, freguesia do Santíssimo Sacramento, assina como testemunha na 

nomeação de um prazo de Maria Rodrigues a favor de seu filho José Rodrigues 

Ramalho. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 73, L.º 315, fls, 2v.º-3. 

 

 

JOSÉ PESSOA 
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1722- 26 de Outubro- O mestre entalhador José Pessoa, morador na Travessa 

dos Fiéis de Deus, viúvo, adere à irmandade de S. Miguel e Almas da igreja de 

Nossa Senhora das Mercês. Livro dos Assentos dos Irmaons de S. Miguel & Almas, 

(...), fl. 64 v.º. 

 

1723- 15 de Julho- O mestre entalhador José Pessoa executa obra de talha para a 

capela de Nossa Senhora da Soledade do convento de Santa Marta. ANTT, 

C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), L.º 452, fl. 42 v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Documentário Artístico (...)‖ p. 65. 

 

 

JOSÉ RAMALHO 

 

1696-20 de Julho- José Ramalho, mestre entalhador, morador junto à Ermida 

das Almas, freguesia de Nossa Senhora das Mercês, é contratado por Vicente 

Lourenço de Carvalho, morador na vila de Tancos, para fazer o retábulo-mor da 

igreja matriz dessa mesma vila. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), L.º 309, fl. 

29-30 v.º, ref. por Ayres de CARVALHO, ―Novas Revelações (...), p. 18 e publ. 

por Vítor SERRÃO, ―Uma Obra Prima (...)‖, p. 12. 

 

1698-10 de Abril- Manuel Francisco, morador às Fangas da Farinha, é 

contratado pela irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja dos Santos Reis 

Magos, no Campo Grande, a fim de aperfeiçoar, terminar e assentar a obra de 

talha da capela-mor, que José Ramalho tinha deixado incompleta. ANTT, 

C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 73, L.º 314, fls. 78 v.º-79, publ. por Francisco 

LAMEIRA e Sílvia FERREIRA, ―As diversas campanhas de obras retabulares da 

igreja (...)‖, p. 140. 

 

1698- 28 de Abril – José Ramalho assina como testemunha num acto notarial no 

qual o entalhador José Rodrigues Ramalho nomeia o seu irmão Manuel 

Ramalho como seu administrador e procurador. Nesta data, José Ramalho é 

referido como estudante e morador em casa de José Rodrigues Ramalho. ANTT, 

C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 73, L.º 315, fl.3.  

 

1703-1704- O mestre executa os retábulos gémeos da nave da igreja da 

Misericórdia de Montemor-o-Novo. Trabalhou quarenta e três semanas e 

recebeu 556. 845 réis. AHSCM, Livro da Despesa das obras da Santa Casa de 1701 a 

1736, fls 54 e segs., publ. por Francisco LAMEIRA e Sílvia FERREIRA, ―As 

diversas campanhas de obras retabulares da igreja (...)‖, p. 141.  
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1704- Executou  a talha do arco triunfal da capela-mor da igreja da Misericórdia 

de Montemor-o-Novo, idem, ibidem, p. 142. 

 

1705- 15 de Julho- A irmandade da Misericórdia da igreja de Montemor-o-

Novo ajusta com José Ramalho a obra do trono da capela-mor da sua igreja. 

AHSCM, Livro da Ementa de 1705 para 1706, fl. 3.v.º. cota cedida por Francisco 

Lameira. 

 

1706 - Executa a obra do trono da capela-mor da igreja da Misericórdia de 

Montemor-o-Novo, publ. por Francisco LAMEIRA e Sílvia FERREIRA, ―As 

diversas campanhas de obras retabulares da igreja (...)‖, p. 142. 

 

1707 – A irmandade da Misericórdia de Montemor-o-Novo ajusta com José 

Ramalho a obra do retábulo de Nossa Senhora dos Milagres da igreja de S. 

Vicente, com risco do próprio mestre. AHSCM, Livro da Ementa de 1707 para 

1708, fls. 13v.º e 16 v.º. Idem, ibidem, p. 142. 

 

1708- 28 de Setembro- A mesa da Misericórdia de Montemor-o-Novo dá dez 

mil réis a José Ramalho para este comprar madeiras para o retábulo de Nossa 

Senhora dos Milagres, AHSCM, Livro da Ementa de 1707 para 1708, fls. 15-15v.º. 

Idem, ibidem, p. 142. 

 

1708 – A mesa da Misericórdia de Montemor-o-Novo contrata-se com José 

Ramalho para este executar na mesma igreja ―dois meios arcos do cruzeiro na 

forma que estão feitos os outros arcos (...)‖, Livro da Ementa de 1708 para 1709, 

fls. 9v.º-11v.º. Idem, ibidem, p. 142. 

 

1709- O mestre executa o arcaz da sacristia da igreja da Misericórdia de 

Montemor-o-Novo, demorando para o efeito quinze semanas e cobrando 

188.110 réis. Idem, Ibidem, p. 142. 

 

 

JOSÉ RODRIGUES 

 

1728- 29 de Setembro- O mestre entalhador José Rodrigues, morador na 

Travessa dos Fiéis de Deus, casado com Sebastiana Maria, adere à irmandade 

de S. Miguel e Almas da igreja de Nossa Senhora das Mercês. Faleceu a 23 de 

Outubro de 1769. Livro dos Assentos dos Irmaons de S. Miguel & Almas, (...), fl. 119. 
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JOSÉ RODRIGUES RAMALHO 

 

1687 –  26 de Dezembro- O mestre entalhador é referido no testamento de seu 

pai, Manuel Ramalho. ANTT, R.G.T., L.º 102, fls. 1v.º-2v.º, publ. por João 

SIMÕES, Arte e Sociedade na Lisboa de D. Pedro II (...), p. 206. 

 

1688 – 24 de Julho -  Celebração de contrato entre José Rodrigues Ramalho e a 

irmandade de Nossa Senhora da Doutrina, sita na igreja de São Roque, em 

Lisboa, com a finalidade de fazer o retábulo para a capela da mesma 

irmandade. ANTT, A.H.C.L. – Secção de S. José, L.º 1949, fls. 218-220, publ. por 

Sílvia FERREIRA e Maria João Pereira COUTINHO, ―José Rodrigues Ramalho 

(c. 1660-1721) (...)‖, p. 189. 

 

1689- 18 de Abril- José Rodrigues Ramalho, mestre entalhador, morador na Rua 

da Atalaia, freguesia do Loreto, casado com Antónia dos Santos, adere à 

irmandade de Nossa Senhora da Doutrina. ANTT, A.H.C.L.- Secção de S. José, L.º 

1303, fl. 71 v.º  

 

1689 - 16 de Novembro – O mestre é contratado para executar o altar-mor e os 

dois colaterais da igreja de Nossa Senhora do Livramento. ANTT, C.N.L., n.º 

12B (actual n.º 1), Cx. 25, L.º 450, fls. 87-88, publ. por Vítor SERRÃO, ―Uma 

Obra Prima (...)‖, p. 10.  

 

1691 – 8 de Fevereiro  - José Rodrigues Ramalho empresta 100 mil réis ao 

capitão-mor Manuel da Cunha. ANTT, C.N.L., n.º 12B (actual n.º 1), Cx. 27, L.º 

456, fls. 8v.º-9v.º, publ. por Vítor SERRÃO, ―Uma Obra Prima (...)‖, pp. 10-11. 

 

1691 - 1 de Julho - Arrematação da obra da tribuna da capela-mor da igreja do 

Hospital da Anunciada, sito em Setúbal. ARQUIVO DO MUSEU MUNICIPAL 

DE SETÚBAL, Confraria de Nossa Senhora da Anunciada, 003, L.º 1, ―Livro de 

Termos deste Hospital de Nossa Senhora da Anunciada (1680-1744)‖, fls. 56 v.º-

57, publ. por Vítor SERRÃO, ―Uma Obra Prima (...)‖,  p. 5. 

 

1691-1692 - Registos contabilísticos das obras do retábulo da igreja do Hospital 

da Anunciada. Refere vários pagamentos a José R. Ramalho, AMMS, Confraria 

de Nossa Senhora da Anunciada, ―Livro de Receita e Despeza de 1691-1692 (n.º 

261)‖, publ. por Vítor SERRÃO, ―Uma Obra Prima (...)‖, p. 6. 
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1693 – Segundo Ayres de Carvalho, José Rodrigues Ramalho teria enviado uma 

obra sua de pedraria para o Ultramar e algumas peças escultóricas para o Brasil. 

Ref. por Ayres de CARVALHO, ―Novas Revelações (...)‖, p. 17. 

 

1693 – 9 de Fevereiro –  Desenha obra de embutidos para o embasamento da 

capela-mor do convento de Nossa Senhora da Conceição dos Cardais. ANTT, 

C.N.L, n.º 12B (actual n.º 1), Cx. 28, L.º 463, fls. 81 v.º - 82 v.º, publ. por Sílvia 

FERREIRA e Maria João Pereira COUTINHO, ―José Rodrigues Ramalho (...)‖, 

pp. 184-186. 

 

1693 – 9 de Abril – José Rodrigues Ramalho pede à irmandade do Santíssimo 

Sacramento da mesma igreja 140 mil reis emprestados. Este mestre trabalhava 

desde 1691 num retábulo para essa irmandade. ANTT, C.N.L., n.º 9 A (actual nº 

7), Cx. 55, L.º 292, fls. 31-32, publ. por Vítor SERRÃO ―Uma Obra Prima (...)‖, p. 

11. 

 

1694 – 20 de Janeiro – D. Pedro II confere a José Rodrigues Ramalho o cargo de 

aprender arquitectura civil com o Padre Francisco Tinoco, cargo vago por 

ausência de Manuel Lopes. Ordenado de 20 mil réis por ano. ANTT, Chancelaria 

de D. Pedro II – Doações, L.º 39, microfilme 1452, fls. 20 v.º – 22 v.º, ref. por Sousa 

Viterbo, op. cit., pp. 349-350, publ. por Sílvia FERREIRA e Maria João Pereira 

COUTINHO, ―José Rodrigues Ramalho (...)‖, p. 190. 

 

 1694 - 4 de Junho- Obra do retábulo da capela-mor da igreja de Nossa Senhora 

da Graça, em Baleizão. ARQUIVO DISTRITAL DE BEJA, Cartório Notarial de 

Beja, 3/001/Cx. 010/L.º 055, fls. 179-179 v.º, publ. por Sílvia FERREIRA e Maria 

João Pereira COUTINHO, ―José Rodrigues Ramalho (...)‖, p. 191. 

 

1694 - 5 de Junho – É contratado para executar o retábulo encomendado pela 

irmandade de Nossa Senhora do Ó, de Beja, para a capela da mesma invocação. 

ADB, CNBJA A1/001/ Cx. 006 / L.º 035, fls. 198 v.º-200, ref. por Vítor SERRÃO, 

O Barroco (...), p. 104, publ. por Sílvia FERREIRA e Maria João Pereira 

COUTINHO, ―José Rodrigues Ramalho (...)‖, p. 191. 

 

1695 – 20 de Maio – Contrata  a obra de talha do altar do Senhor dos Passos, no 

convento dos Jerónimos. ANTT, C.N.L. n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 71, L.º 305, fls. 

76v.º-78, publ. por Vitor SERRÃO, ―Uma Obra Prima (...)‖, p. 12. 

 

1695 – 20 de Maio – Ajuste notarial destinado à execução da obra de talha da 

capela de N.ª S.ª da Conceição, sita na igreja do convento do Carmo, em Lisboa. 
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ANTT, C.N.L., n.º 12 A (actual n.º 1), Cx. 71, L.º 305, fls. 78-79, publ. por e Sílvia 

FERREIRA e Maria João Pereira COUTINHO, ―José Rodrigues Ramalho (c. 

1660-1721) (...)‖, pp. 191. 

 

1696 – Registo de pagamentos a José Rodrigues Ramalho pela obra do retábulo 

da capela-mor da igreja do convento de Nossa Senhora da Conceição de Beja. 

ANTT, Conventos, ―Ordem dos Frades Menores. Província dos Algarves, Nossa 

Senhora da Conceição de Beja‖, L.º 5, fl. 215, publ. por Maria João Pereira 

COUTINHO e Sílvia FERREIRA, ―José Rodrigues Ramalho (c. 1660-1721) (...)‖, 

p. 191. 

 

1696 – 4 de Fevereiro - Assento de baptismo de Teresa de Jesus, filha de José 

Rodrigues Ramalho. ANTT, R.P.L., freguesia de Nossa Senhora da Encarnação, 

baptismos, microfilme n.º 1001, L.º 9B, fl. 139. Idem, ibidem. 

 

1696 - 11 de Junho – José R. Ramalho deve 150 mil réis a António Fernandes de 

Brito. Esta dívida datada de 1691 é renovada nesta data, sendo agora seu fiador 

o seu irmão Francisco Lopes Ramalho. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), L.º 

309, fls. 4 v.º-5. Idem, ibidem. 

 

 1697 - 3 de Fevereiro - Obra do retábulo-mor da igreja de Santa Maria de 

Setúbal, ADS, C.N.S., L.º 55, fls. 146-147 v.º, publ. por Vítor SERRÃO, ―Uma 

Obra Prima (...)‖, p. 19-21.  

 

1698- 28 de Janeiro- José Rodrigues Ramalho como fiador de seu irmão Pedro 

Ramalho, já falecido, paga a Margarida de Oliveira, sogra de seu irmão a 

quantia de 250 mil réis que este lhe tinha ficado a dever por nomeação de um 

prazo por três vidas. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. L.º 314, fls. 5 v.º-6 

v.º. 

 

1698 – 28 de Abril- Maria Rodrigues, mãe de José Rodrigues Ramalho 

trespassa-lhe um prazo, o qual tinha herdado do seu outro filho Pedro 

Ramalho. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 73, L.º 315, fls 2 v.º-3.  

 

1698- 28 de Abril- José Rodrigues Ramalho nomeia o seu irmão Manuel como 

administrador das terras que a sua mãe lhe deixou no sítio do Pote de Água. 

Assina como testemunha José Ramalho (o mesmo autor do retábulo de Tancos) 

apresentado como estudante e morador em casa de José Rodrigues Ramalho. 

ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 73, L.º 315, fl.3. 
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1698 - 6 de Julho - O mestre executa obras nas portas da igreja do convento de 

Santa Maria de Belém. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 80, L.º 421, fls. 

26-27 v.º, publ. por Vítor SERRÃO, ―Uma Obra prima (...)‖, p. 13. 

 

1698- 21 de Maio- Obrigação ao Juízo dos Órfãos. José Rodrigues Ramalho tem 

em seu poder por empréstimo 80 mil réis pertencentes a Inácia Maria 

―mentecapta‖, cunhada de Manuel Francisco, mestre entalhador, o qual era 

administrador dos seus bens. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 73, L.º 

315, fls. 17-17 v.º. Este instrumento notarial não se outorgou.  

  

1698 – 2 de Agosto- Assento de baptismo de Pedro Ramalho, filho de José 

Rodrigues Ramalho. ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos,  

microfilme n.º 1001, L.º 9B, fl. 190.  

 

1698 – 18 de Setembro – José Rodrigues Ramalho pede dinheiro emprestado ao 

seu colega de ofício Manuel Francisco, este último como administrador dos 

bens de sua irmã Inácia Maria dada como ―mentecapta‖. Assinam como 

testemunhas os mestres entalhadores Tomé dos Reis e António Ferreira. ANTT, 

C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 74, L.º 316, fl. 2-2v.º. 

 

1698 – 19 de Outubro – Doação feita por testamento de um casal de devotos à 

irmandade de Nossa Senhora da Doutrina, sita na igreja de São Roque. José 

Rodrigues Ramalho assina como testemunha e confrade da mesma irmandade. 

ANTT, C.N.L., n.º 12B (actual n.º 1), Cx. 31, L.º 476, fls. 38-39.  

 

1700- 25 de Maio- Petição de José Rodrigues Ramalho e seu irmão Francisco 

Lopes Ramalho, moradores na Rua da Atalaia, a par de colegas seus, pedreiros 

e carpinteiros que trabalharam nas obras de Bélem, a fim de lhes serem pagos 

os montantes em dívida. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 75, L.º 321, fls. 

23- 23 v.º . Idem, Ibidem , fl. 253. 

 

1700 – 27 de Outubro-  É encarregue das obras de pedraria e carpintaria na casa 

de D. Teresa de Portugal, mulher do Governador da cidade de Salvador, no 

Brasil. ANTT, C.N.L., n.º 9A (actual n.º 11), Cx. 58, Lº 320, fl. 87 vº, publ. por 

Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 18.  

 

1701- 11 de Agosto- Baptismo de Caetano, filho de José Rodrigues Ramalho e 

de sua mulher Antonia dos Santos. ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, 

baptismos, microfilme n.º 1001 (1684-1703), fl. 253. 
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1703 – 8 de Novembro -  Assento de baptismo de Caetana, filha de José 

Rodrigues Ramalho. ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, 

microfilme n.º 1001, l.º 10B, fl. 7 v.º, publ. por Sílvia FERREIRA e Maria João 

Pereira COUTINHO, ―José Rodrigues Ramalho (c. 1660-1721) (...)‖, p. 192.  

 

1704 – 6 de Julho – Investidura no cargo de medidor das obras reais. ANTT, 

Chancelaria de D. Pedro II, L.º 55, fls. 181v.º-182, ref. por Sousa VITERBO, 

Dicionário Histórico e Documental dos Arquitectos, Engenheiros e Construtores 

Portugueses, 2.ª ed. Vol. III, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1988, p. 

349 e publ. por Sílvia FERREIRA e Maria João Pereira COUTINHO, ―José 

Rodrigues Ramalho (c. 1660-1721) (...)‖, p. 192. 

 

1705 – 14 de Fevereiro – José Rodrigues Ramalho é pago por uma deslocação 

que fez à cidade de Évora. A jornada teve como objectivo ― tirar as plantas das 

cazas que a dita cidade tem capazes por Magestade fazer tencão de fazer 

jornada por aquella Prouincia‖. Custo 33.600 réis. ANTT, Conselho da Fazenda, 

Casa das Obras e Paços Reais, L.º 108, fl. 42 v.º.  

 

1705 – 15 de Dezembro – Contrato para executar o retábulo-mor da igreja do 

convento da Santíssima Trindade, em Lisboa. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 

1), Cx. 78, L.º 339, fls. 70 v.º-71 vº, ref. por Vítor SERRÃO, O Barroco (...), p. 104, 

publ. por Sílvia FERREIRA e Maria João Pereira COUTINHO, ―José Rodrigues 

Ramalho (c. 1660-1721) (...)‖, p. 193. 

 

1705 – 22 de Dezembro - Contrata a obra do retábulo do altar-mor da Sé de 

Cabo Verde. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Lº 339, fls. 74-75, publ. por 

Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖ p. 31. 

 

1706- O mestre entalhador é referido no testamento de terceiros. ANTT, R.G.T., 

L.º 112, fls. 24-27 v.º, publ. por João SIMÕES, op. cit., p. 206. 

 

1707 – 2 de Abril – Cargo de supervisor da Horta dos Paços de Salvaterra de 

Magos. ANTT, Chancelaria de D. João V, L.º 31, fls. 34-34v.º, ref. por Sousa 

VITERBO, op. cit., p. 345 e publ. por Sílvia FERREIRA e Maria João Pereira 

COUTINHO, ―José Rodrigues Ramalho (...)‖, p. 192. 

 

1709 – Obrigação de José Rodrigues Ramalho e de sua mulher à Bula da 

Cruzada. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 81, L.º 353, fls. 37 v.º-39 v.º, 

idem, ibidem, p. 193. 
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1709 – 2 de Fevereiro - Assento de baptismo de Bernarda, filha de José 

Rodrigues Ramalho. ANTT, R.P.L., freguesia da Encarnação, baptismos, 

microfilme n.º 1001, l.º 10B, fl. 97, idem, ibidem, p. 193. 

 

1709 – 3 de Fevereiro – José Rodrigues Ramalho empresta a D. Pedro de 

Almeida de Lencastre 100 mil réis por mês durante 1 ano. ANTT, C.N.L., n.º 11 

(actual n.º 3), Cx. 97, L.º 385, idem, ibidem, p. 193. 

 

1710 – 6 de Janeiro – José Rodrigues Ramalho dota a sua filha Teresa de Jesus. 

ANTT, C.N.L., n.º 12 A (actual n.º 1), L.º 353, fls. 81-81v.º, idem, ibidem, p. 193. 

 

1710 – 20 de Outubro -  Quitação de Jerónimo da Silva, seu genro, e Teresa de 

Jesus a José Rodrigues Ramalho pelo dote mencionado no documento acima. 

ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 82, L.º 356, fls. 71-71v.º, idem, ibidem, p. 

194. 

 

1710 – 3 de Novembro - Empréstimo de 200 mil réis pedido por José Rodrigues 

Ramalho e os seus colegas entalhadores Manuel Machado e António Martins 

Calheiros, a Inácia Maria, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário 

Artístico‖ (...)‖, p. 39. 

 

1712 - 25 de Fevereiro – Baptismo de António, filho de José Rodrigues Ramalho 

e de sua mulher Antónia dos Santos. Foi baptizado em casa. ANTT, R.P.L., 

freguesia da Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 (1684-1703), fl. 155. 

 

1714 – 7 de Março – D. Pedro de Almeida e Alencastre devia 5 mil cruzados a 

José Rodrigues Ramalho precedidos das mesadas que este lhe dava desde 

Fevereiro de 1709 até ao presente, para cujo pagamento não foram bastantes as 

consignações de renda que passou ao mestre entalhador. Por esta escritura 

compromete-se a dar-lhe todos os rendimentos de duas comendas de São Pedro 

de Cordova e de São João de Trancoso, as quais poderia arrendar tantos anos 

quantos necessários. ANTT, C.N.L., n.º 9A (actual n.º 7), Cx. 63, L.º 353, fls. 66 

v.º-67.  

 

1715 – 16 de Dezembro - Contrato para execução de retábulo destinado à 

capela-mor da igreja de Nossa Senhora da Conceição da Porta da Erva, em 

Setúbal. ADS, C.N.S., Cx. 5048, Lº. 111, fls. 111-112 v.º, ref. por Vítor SERRÃO, O 

Barroco (...), p. 104, publ. por Sílvia FERREIRA e Maria João Pereira 

COUTINHO, ―José Rodrigues Ramalho (c. 1660-1721) (...)‖, p. 194. 
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1716 – Obra do retábulo-mor da igreja de São Julião de Setúbal. ARQUIVO DA 

PARÓQUIA DE SÃO JULIÃO, ―Livro de Despeza da Irmandade do Santissimo 

de São Julião 1715-1770‖, fl. 2 v.º, publ. por José Custódio Vieira da SILVA, 

Setúbal, Lisboa, Editorial Presença, 1990, pp. 74 e 90. 

 

1718 – 14 de Dezembro - Obra do retábulo de S. João Evangelista na igreja do 

convento carmelita de Nossa Senhora da Conceição de Beja. ADB, CNBJA, L.º 

de notas, n.º 83, Cx. 14, 3/001, fls. 107-108 v.º, publ. por Idalina SANTOS, Os 

Retábulos e a Talha do antigo Real Convento de N. Sr.ª da Conceição: Beja, Relatório 

do Seminário do Curso de Licenciatura em Património Cultural, Faro, 

Universidade do Algarva, 2006 (texto policopiado).  

 

1719 – 13 de Janeiro - Assuntos relativos ao cargo da Horta dos Paços de 

Salvaterra de Magos. ANTT, Chancelaria de D. João V, L.º 55, fls. 57-57v.º, publ. 

por Sílvia FERREIRA e Maria João Pereira COUTINHO, ―José Rodrigues 

Ramalho (...)‖, p. 194.  

 

1719 – 30 de Setembro - Entrada de Caetana, filha de José Rodrigues Ramalho, 

para o convento do Santo Crucifixo das Capuchas Francesas. ANTT, C.N.L., n.º 

12A (actual n.º 1), Cx. 72, Lº 309, fls. 29-30 v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Documentário Artístico‖ (...)‖ p. 59. 

 

1720 – 3 de Maio – Pedro Ramalho, como procurador de seu pai José Rodrigues 

Ramalho e de sua mãe Antónia dos Santos, pede 600 mil réis a José Rodrigues 

Froes, a fim de assistirem com mesadas a D. Pedro de Almeida de Alencastre. 

ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 90, L.º 398, fls. 9 v.º-11.  

 

1720 – 4 de Maio – Testamento de José Rodrigues Ramalho. ANTT, R.G.T., L.º 

165, fls. 79-82v.º, publ. por Sílvia FERREIRA e Maria João Pereira COUTINHO, 

―José Rodrigues Ramalho (c. 1660-1721) (...)‖, p. 194. 

 

1721- 21 de Setembro- Assento de óbito de José Rodrigues Ramalho. ANTT, 

R.P.L., freguesia da Encarnação, óbitos, microfilme n.º 1012, L.º 10, fl. 40, idem, 

ibidem, p. 194. 

 

 

JOSÉ RIBEIRO DA SILVA 

 

1694-1695- O mestre entalhador José Ribeiro da Silva recebe 12.700 réis do custo 

das madeiras e da obra de talha que executou nos pés das colunas do retábulo 
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da capela do Santíssimo Sacramento da Sé de Lisboa. Arquivo da Irmandade do 

Santíssimo Sacramento da Sé de Lisboa, ―Livro de Receita e Despeza da 

Irmandade do Santíssimo Sacramento (1694-1695)‖, publ. por Ana Paula 

FIGUEIREDO, op. cit., Vol. II, Doc. 23.  

 

 

LOURENÇO DA COSTA 

 

1693- O mestre entalhador, morador na Rua da Atalaia, assina como 

testemunha no testamento de Maria de Gouveia. ANTT, R.G.T., L.º 70, fls. 3-6, 

publ. por João SIMÕES, op. cit., p. 207. 

 

 

LUÍS CARREIRA 

 

1695 – O mestre escultor é referido no testamento de terceiros, ANTT, R.G.T., 

L.º 75, fls. 59 v.º-60 v.º, publ. por João SIMÕES, Arte e Sociedade na Lisboa de D. 

Pedro II (...), p. 207. 

 

 

LUÍS DA SILVA 

 

1686- 21 de Novembro- O entalhador Luís da Silva, designado como assistente 

às Fangas da Farinha, é testemunha num contrato de obra de Manuel João da 

Fonseca, morador às Fangas da Farinha, referente à execução de um retábulo 

para a igreja matriz da Azambuja, do qual lhe ficaram devendo sessenta mil 

réis, última parcela do pagamento. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 87, L.º 

340, fls. 48-49, publ. por Francisco LAMEIRA, ―A Obra de Talha da Igreja (1674-

1698)‖, Vítor SERRÃO, Francisco LAMEIRA e José FALCÃO, A Igreja de Nossa 

Senhora dos Prazeres em Beja. Arte e História de um Espaço Barroco (1672-1698), 

Lisboa, Alêtheia Editores, 2007, p. 110.  

 

 

LUÍS DOS SANTOS 

 

1697- 16 de Novembro- Luís dos Santos, mestre entalhador, morador à Rua 

Nova do Almada assina como testemunha num contrato de empréstimo de 

dinheiro no qual o escultor Tomé dos Reis pede 120 mil réis ao Padre Manuel 

Dias Soares. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 73, L.º 313, fls. 46 v.º-47 v.º. 
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MANUEL ÁLVARES 

 

1693-94- O mestre entalhador Manuel Álvares executa o retábulo-mor da igreja 

matriz da Ameixoeira, ref. por Vítor SERRÃO, O Barroco (...), p. 108 e publ. por 

Eugénio do Espírito SANTO, Ameixoeira. Um Núcleo Histórico, Lisboa, Edição do 

Autor, 1997, pp. 65- 67.  

 

1696-20 de Julho- Manuel Álvares, mestre entalhador, morador à Rua da 

Atalaia é testemunha no contrato de obra de José Ramalho, destinado a executar 

o retábulo-mor da igreja matriz de Tancos. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), 

Cx. 72, L.º 309, fls. 29-30 v.º, ref. por Ayres de CARVALHO, ―Novas Revelações 

(...)‖, p. 18 e publ. por Vítor SERRÃO, ―Uma Obra Prima (...)‖, p. 12. 

 

c. 1700- Terá executado a chamada Capela Dourada da Ordem Terceira de São 

Francisco, anexa ao convento de Jesus ou do Sítio. Atribuição de Vítor SERRÃO, 

―A Capela Dourada de Santarém. A Capela da Ordem Terceira de São Francisco 

e o Espectáculo da Totalidade no Barroco nacional (c. 1700-1717)‖, Pedro Gomes 

BARBOSA (coord. de), Arte, História e Arqueologia. Pretérito (Sempre) Presente, 

Lisboa, Ésquilo, 2006, pp. 199-224. 

 

1700- 2 de Fevereiro- O mestre, referido como morador em Santarém, é 

contratado pelo padre Francisco Rodrigues de Araújo a fim de executar o 

retábulo-mor da igreja de Santa Cruz da Batalha. ARQUIVO DISTRITAL DE 

LEIRIA, Registos Notariais: Batalha 5D/ 8, fls. 64 v.º-66, publ. por Saul António 

GOMES, op. cit., pp. 283-284. 

 

1703- 21 de Abril- Contrata a execução da obra de talha do altar de S. Estanislau 

Kostka, na igreja da Companhia de Jesus de Santarém. ARQUIVO DISTRITAL 

DE SANTARÉM, Cartório Notarial de Santarém, Of. 3.º, L.º 14 de notas de Manuel 

Andrade Moreira, fl. 129- 130 v.º. Cota cedida por Vítor Serrão. 

 

1710-1716- Registam-se na documentação notarial da vila da Batalha referências 

a contendas entre o mestre entalhador e a fábrica da igreja de Santa Cruz da 

Batalha, bem como actos notariais que apontam o mestre como residente na 

Batalha e possuidor de terras agrícolas nessa mesma vila, publ. por Saul 

António GOMES, op. cit., p. 257. 

 

1713- 31 de Maio-  É contratado para executar o altar de S. Francisco Xavier na 

igreja da Companhia de Jesus de Santarém. ADS, C.N.S., Of. 3, L.º 19 de notas 

de Alexandre Pereira da Costa, fl. 61-63. Cota cedida por Vítor Serrão. 
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MANUEL ANDRADE 

 

1695- 5 de Abril- O escultor Manuel Andrade, morador na Rua dos Vinagreiros, 

freguesia de Santa Justa, casado com Maria Andresa, adere à irmandade de 

Nossa Senhora da Doutrina da igreja de São Roque. Faleceu a 3 de Março de 

1730. ANTT, A.H.C.L.- Secção de S. José, L.º 1303, fl. 127 v.º. 

 

 

MANUEL BARRETO 

 

1665- 9 de Janeiro- Obrigação de Manuel Coelho e de Manuel Barreto, mestres 

marceneiros, este último morador ao Bairro Alto na Travessa da Espera, a 

Francisco Carvalho e sua mulher, respectivamente filho e nora do arquitecto e 

marceneiro Marcos de Magalhães, nesta altura já falecido, sobre assuntos de 

bens da oficina do arquitecto. No documento refere-se que: ―pelos auer criado aos 

dois [Manuel Coelho e Manuel Barreto] Marcos de Magalhães em sua casa e nella 

auerão aprendido o seu officio (...)‖. ANTT, C.N.L., n.º 7A, Cx. 68, L.º 318, fls. 32 v.º-

34 v.º. Cota cedida por Vítor Serrão 

 

1674-12 de Agosto- Manuel Barreto, oficial de marceneiro, é contratado pelos 

religiosos do convento de S. Bernardo de Portalegre a fim de lhes fazer o 

retábulo-mor da igreja do seu convento. Este contrato, apesar de não o referir 

no livro de notas do tabelião, não deverá ter tido efeito, pois anos mais tarde, 

concretamente em 1677, os mesmos religiosos contratam-se com o mestre 

marceneiro Domingos Lopes para lhes executar a mesma obra. ANTT, C.N.L., 

n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 82, fls. 100 v.º-102 v.º  

 

1703- 8 de Outubro- O oficial de entalhador Manuel Barreto, assina como 

testemunha no contrato que o mestre entalhador Bartolomeu de Sá celebra com 

a ordem de São João Evangelista, vulgo Lóios, a fim de lhes fazer dois retábulos 

para a sua igreja do convento de N.ª S.ª da Assunção da vila de Arraiolos. 

ANTT, C.N.L., n.º 12B (actual n.º 1), Cx. 33, L.º 486, fls. 99-100.  

 

MANUEL CARREIRA 
 

1681-1700- O mestre entalhador é referenciado como tendo trabalhado em obra 

de talha para a igreja de Nossa Senhora do Loreto de Lisboa. A data exacta e a 

obra não são especificadas. Pelo trabalho de cinco dias e meio e três noites 

recebeu 4.250 réis. APINSL, Avulsos, Mç. III, n.º 2. 
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1698- 29 de Maio- Manuel Carreira, oficial de entalhador, morador na Rua da 

Hera, pede duzentos e vinte e sete mil réis a João Neto para desempenhar umas 

casas que possuía. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 92, L,º 369, fls. 33 v.º-

35. 

 

 

MANUEL CARVALHO 

 

1702 – O mestre escultor, morador na Rua das Parreiras, freguesia de Nossa 

Senhora do Socorro é referido no testamento da sua mulher, Maria Pinta Maciel, 

como seu herdeiro universal, visto não terem filhos. ANTT, R.G.T., L.º 104, fls. 

82-82 v.º, publ. por João SIMÕES, op. cit., p. 210. 

 

 

MANUEL DA SILVA 

 

1682- 6 de Outubro- O mestre entalhador Manuel da Silva, morador na 

Cordoaria Velha, é contratado pelos religiosos do convento de São Francisco da 

cidade a fim de lhes fazer o retábulo da capela mor da sua igreja. Risco do 

mestre entalhador. ANTT, C.N.L., n.º 9A (actual n.º 3), Cx. 85, L.º 327, fls. 14 v.º-

16.  

 

1683- 5 de Julho - Manuel da Silva, entalhador, morador na Rua das Gáveas 

assina como testemunha no contrato de obra de talha do retábulo-mor das 

religiosas de São João Evangelista de Setúbal, encomendada ao seu colega José 

Antunes. ADS, C.N.S., L.º 55 do Tabelião Julião de Arouche Vidal, fls 37 – 39 v.º, 

publ. por Vítor SERRÃO, ―Uma Obra Prima (...)‖ p. 642, nota 19.  

 

1684 - 7 de Novembro- O mestre escultor Manuel da Silva, morador a S. Tomé, 

adere à irmandade de Nosso Senhor dos Passos da Graça. Cf. Ernesto Sales, op. 

cit., p. 217. Informação recolhida no Livro 2.º (1653-1687) de admissão de 

irmãos, fl. 258, desta instituição. 

 

1695- O mestre entalhador Manuel da Silva realiza um sacrário destinado ao 

altar-mor da igreja da Misericórdia de Torres Novas. L.º de Receita e Despesa da 

Misericórdia de 1694-95, n.º 22, fl. 166, publ. por Vítor SERRÃO, A Cripto-História 

(...), p. 42 e 228, nota 74. 
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MANUEL DUARTE 

 

1720- 13 de Novembro – o mestre entalhador Manuel Duarte, morador na Rua 

Larga de São Roque, é contratado por José da Guarda Fragozo, responsável 

pelas obras da igreja de N.ª S.ª da Gaiola de Cortes, junto a Leiria, a fim de 

executar o retábulo da capela-mor da dita igreja, segundo risco do mestre 

entalhador Manuel Ferreira, natural de Leiria, publ. por Saul António GOMES, 

op. cit., pp. 295-297. 

  

 

MANUEL FERNANDES VALADÃO 

 

1670- 3 de Dezembro – A irmandade de Nossa Senhora da Saúde contrata 

Manuel Fernandes Valadão, mestre marceneiro, morador na Travessa da 

Queimada, a São Roque, para fazer a tribuna e retábulo da ermida de Nossa 

Senhora da Saúde. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 80, L.º 300, fls. 69-69 

v.º, ref. por Vítor SERRÃO, O Barroco (...), p. 98. 

 

1675- 10 de Janeiro- O mestre entalhador é contratado para executar o retábulo-

mor da igreja do convento de S. Domingos da vila de Azeitão. ADS, L.º 11 de 

Notas de Jácome Murzelo Falcão e Manuel Vieira da Fonseca, 1674-76, fls. 50-52, 

publ. por Vítor SERRÃo e José MECO, Palmela Histórico-Artística. Um inventário 

do património artístico concelhio, Lisboa/Palmela, Edições Colibri e Câmara 

Municipal de Palmela, 2007, p. 57. 

 

 

MANUEL FERREIRA 

 

1697- 14 de Junho – O mestre entalhador Manuel Ferreira, morador à Rua dos 

Álamos, freguesia de Santa Justa assina como testemunha num documento 

notarial de procuração do seu colega de ofício António Antunes. ANTT, C.N.L., 

n.º 12 A (actual n.º 1), Cx. 73, L.º 312, fl. 37. Cota cedida por Vítor Serrão. 

 

1706- 16 de Dezembro- O mestre entalhador assina como testemunha no 

assento de casamento de António Ribeiro com Mariana Teresa. ANTT, R.P.L. 

freguesia de Santa Catarina, casamentos, microfilme n.º 1073, L.º 8, fl. 303 v.º 
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MANUEL GOMES DA SILVA  

 

1722- 19 de Outubro- O mestre entalhador Manuel Gomes da Silva, morador na 

Rua dos Fiéis de Deus  e o seu colega Domingos Tomé, morador na Rua de São 

Boaventura, como procuradores da irmandade de S. José do convento da 

Santíssima Trindade, dão quitação a José Rodrigues Marcos da quantia de 100 

mil réis que tinha pedido emprestados à dita irmandade e que nesta data 

liquida. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 91, L.º 512, fl. 7-7 v.º, publ. por 

Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 64. 

 

 

MANUEL FRANCISCO 

 

1669- 1 de Janeiro- O mestre contrata-se com Paulo Valerio da comunidade 

italiana da igreja de Nossa Senhora do Loreto de Lisboa a fim de executar em 

talha seis tocheiros, pelo preço de dezoito mil réis. AIPNSL, Avulsos, Caixa 1. 

 

1669- 10 de Fevereiro – Registo do pagamento a Manuel Francisco de dezoito 

mil seiscentos e dez réis pela obra de seis tocheiros referidos no documento 

acima. Cf. Idem, ―Diario da Receita e Despeza da Igreja Italiana de Nossa 

Senhora do Loreto‖, 1.ª série, L.º 14, fl. 3. 

 

1697-28 de Setembro- Manuel Francisco, mestre entalhador, morador às Fangas 

da Farinha, é contratado pela irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja de 

Santa Catarina de Monte Sinai, a fim de fazer a obra das ilhargas da capela-mor 

da igreja. ANTT, C.N.L., n.º 12 A (actual n.º 1), Cx. 73, L.º 312, fls. 97-98, ref. por 

Vítor SERRÃO, O Barroco (...), p. 107. 

 

1698-10 de Abril- Manuel Francisco, morador às Fangas da Farinha, é 

contratado pela irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja dos Santos Reis 

Magos, no Campo Grande, a fim de aperfeiçoar, terminar e assentar a obra de 

talha da capela-mor, que José Ramalho tinha deixado incompleta. ANTT, 

C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 73, L.º 314, fls. 78 v.º-79.  

 

1698- 21 de Maio- Manuel Francisco, mestre entalhador, morador na Rua da 

Rosa das Partilhas, assina como testemunha numa obrigação do entalhador José 

Rodrigues Ramalho, ao Juízo dos Órfãos. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), 

Cx. 73, L.º 315, fls. 17-17v.º.  
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1702 – O mestre entalhador trabalha em obra de talha no convento de S. 

Domingos de Elvas. Não se sabe em que obra. Referência documental seguinte.  

 

1702- O mestre entalhador Manuel Francisco, encontra-se preso por 

incumprimento da obra do retábulo-mor do colégio dos jesuítas em Elvas. 

Nesta data é instado a trazer os seus oficiais que estão a trabalhar noutra obra 

na igreja de S. Domingos da mesma cidade, para que continuem a obra da igreja 

do colégio. ARQUIVO DISTRITAL DE PORTALEGRE, Cartório Notarial de 

Portalegre, L.º de notas de Francisco Martins do Couto, Maço 156, 11 de Julho de 

1702 fls. 86-87, publ. por Miguel Ángel VALLECILLO TEODORO, Retablística 

Alto Alentejana (...), pp. 190-191 e 311-312.  

 

1703- 15 de Fevereiro- O mestre entalhador Manuel Francisco e Úrsula Correia, 

sua mulher, moradores na Rua Nova do Almada (―onde chamão as Fangas da 

Farinha‖) pedem 200 mil réis emprestados ao Capitão Francisco Pedro de 

Barros para poderem dotar a sua filha Micaela Francisca, a qual estava para 

casar com Basílio Alves. ANTT, C.N.L., n.º 9A (actual n.º 7), Cx. 59, L.º 326, fls. 

56- 57 v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 

21. 

 

1704- 18 de Janeiro- Manuel Francisco, mestre entalhador, morador às Fangas 

da Farinha, é contratado por Manuel Monteiro, sapateiro e natural da vila de 

Benavente, a fim de executar o retábulo de Santo António destinado à igreja 

matriz da mesma vila.  ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 77, L.º 334, fls. 

42 v.º-43 v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖p. 

24. 

 

1718- O mestre entalhador Manuel Francisco é contratado para executar a 

capela de São Gonçalo situada na igreja do convento de S. Domingos em Elvas. 

ADP, C.N.P., L.º de notas de Gonçalo Martins Antas, Maço n.º 160, n.º 233, fl. 88, 

publ. por Miguel Ángel VALLECILLO TEODORO, Retablística Alto Alentejana 

(...), pp. 323-325. 

 

MANUEL JOÃO DA FONSECA 
 

1668- 24 de Março- O mestre entalhador Manuel João da Fonseca recebe cento e 

trinta mil reis pelo‖ preço do trono da tribuna da capella mor de madeira terasa e feitio 

comprendido os dois candieros grandes e duas quartellas do nicho da capella mor‖ que 

executou para o altar-mor da igreja da comunidade italiana de Lisboa, Nossa 

Senhora do Loreto. A traça do retábulo pertenceu ao arquitecto João Nunes 
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Tinoco. A 21 de Maio desse mesmo ano pagou-se a Domingos Ferreira cento e 

dezoito mil reis de dourar e pratear o mesmo trono. AIPNSL, ―Diario da Receita 

e Despeza da Igreja Italiana do Loreto‖, 1.ª série, L.º 20, fl. 25, ref. por Vítor 

SERRÃO, O Barroco (...), p. 152. 

 

1676- 29 de Junho- O mestre entalhador Manuel João da Fonseca, morador na 

Rua Nova do Almada, é contratado pela irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário da igreja de Santa Maria de Beja, a fim de lhe executar um retábulo para 

a capela da dita senhora, o qual comportaria uma árvore de Jessé. ANTT, 

C.N.L., n.º 1 (actual n.º 2), Cx. 55, L.º 277, fls. 8 v.º-9 v.º, ref. por Ayres de 

CARVALHO, D. João V e a Arte do seu Tempo, Vol. II, Lisboa, Edição do Autor, 

1962, p. 106 e publ. por Vítor SERRÃO, ―O Conceito de Totalidade (...)‖, p. 250. 

 

1680-19 de Fevereiro- A irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja de S. 

Cristóvão de Lisboa contrata-se com o mestre a fim de este lhes executar o 

retábulo, trono, caixilhos dos painéis das ilhargas e o caixilho amovível da boca 

da tribuna da capela-mor da sua igreja, por preço de 320.000 réis. APISCR, 

―Livro Original dos Titulos dos Varios Papeis que andavam soltos que se aqui 

ajuntarão e encadernarão neste volume (…) que tudo pertence a Irmandade do 

Santissimo Sacramento, anno 1687-1688‖, fls. 69-74 v.º, publ. por Vítor 

SERRÃO, ―O Programa Artístico da Igreja de São Cristóvão de Lisboa. O 

retábulo quinhentista e a campanha de obras protobarrocas (1666-1685)‖, 

(separata do Boletim Cultural da Junta Distrital de Lisboa, série IV, n.º 92), 1998, 

pp. 12-13. 

 

Antes de 1680- O entalhador Manuel João da Fonseca executou o retábulo-mor 

da igreja de São Mamede. APISCR, ―Livro Original dos Titulos dos Varios 

Papeis que andavam soltos que se aqui ajuntarão e encadernarão neste volume 

(…) que tudo pertence a Irmandade do Santissimo Sacramento, anno 1687-

1688‖, fls. 69-74, publ. por Vítor, SERRÃO ―O Programa Artístico da Igreja de 

São Cristóvão de Lisboa (…)‖, p. 13. 

 

Antes de 1680 - Executa as molduras de talha para as pinturas que Bento 

Coelho pintou para a Capela-Real, idem, ibidem, p. 13. 

 

Antes de 1680 - Executou o retábulo da invocação de Nossa Senhora do Rosário 

destinado à igreja do convento das Mónicas, idem, ibidem , p. 13. 

 

1680 - 12 de Março - O mestre entalhador Manuel João, morador às Fangas da 

Farinha fica por fiador de Filipe Ramalho e de seu genro Manuel Mateus na 
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obra que ambos contrataram para a feitura do retábulo-mor da igreja matriz do 

Tojal. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 84, L.º 320, fls. 76-77 v.º.  

 

1681- 1 de Setembro- O mestre passa quitação da obra que executou para a 

capela-mor da igreja de São Cristóvão, ao conde de São Vicente, D. Miguel de 

Carlos de Távora, ao tempo juiz da Irmandade do Santíssimo, APISCR, ―Livro 

Original dos Titulos dos Varios Papeis que andavam soltos que se aqui 

ajuntarão e encadernarão neste volume (…) que tudo pertence a Irmandade do 

Santissimo Sacramento, anno 1687-1688‖, fls. 69-74, publ. por Vítor, SERRÃO 

―O Programa Artístico da Igreja de São Cristóvão de Lisboa (…)‖, p. 13. 

 

1681- 17 de Março- A prioreza do convento de Nossa Senhora da Esperança de 

Beja contrata-se com o mestre entalhador Manuel João da Fonseca, morador às 

Fangas da Farinha, a fim de este lhe executar a obra de talha do retábulo da 

capela-mor da igreja do seu convento. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 84, 

L.º 323, fls. 24-25. Risco do mestre entalhador, ref. por Ayres de CARVALHO, 

D. João V e a Arte do seu Tempo (...), pp. 106-107. 

 

1683-3 de Agosto- Manuel João da Fonseca, entalhador, morador à Rua Nova 

do Almada, é contratado pela irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja 

de Santa Justa para executar 10 caixilhos de talha, simalhas, sobrejanelas, os pés 

dos púlpitos e mais obra de talha complementar. ANTT, C.N.L., n.º 12 B (actual 

n.º 1), Cx. 21, L.º 428, fls. 97-98, publ. por Vítor SERRÃO, ―O Programa Artístico 

(…)‖, p. 16. 

 

1684- 29 de Junho- Manoel João da Fonseca é contratado para fazer dois 

retábulos e os relevos do arco mestre para a igreja de Nossa Senhora dos 

Prazeres de Beja. ADB, CNBJA, L.º de Notas de Luís de Gusmão, L.º 28 (antigo 

n.º de série, 111 1.º ofício, fls. 80 v.º-82, publ. por Vítor SERRÃO, ― O Conceito 

de Totalidade (...)‖, p. 250.  

 

1685- 19 de Setembro- O mestre entalhador Manuel João da Fonseca, morador 

às Fangas da Farinha, é contratado pela irmandade do Espírito Santo da 

Pedreira, da igreja homónima dos padres de São Filipe Neri, para lhes executar 

um retábulo. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 86, L.º 336, fls. 19 v.º-21, 

publ. por Vítor SERRÃO, ― O Programa Artístico (...)‖, p. 17. 

  

1686-21 de Novembro- Manuel João da Fonseca, morador às Fangas da Farinha, 

executou um retábulo para a igreja matriz da Azambuja, do qual lhe ficaram 

devendo sessenta mil réis, última parcela do pagamento. Neste documento, o 
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encomendador Manuel Alves Palavra, promete pagar-lhe a quantia devida na 

próxima Páscoa com juros de seis e um quarto por cento. ANTT, C.N.L., n.º 11 

(actual n.º 3),  Cx. 87, L.º 340, fls. 48-49, ref. por Vítor SERRÃO, O Barroco (...), 

pp. 106-107. 

 

1690- Executa o retábulo-mor da igreja de S. Tiago da Vila de Sesimbra. 

CARTÓRIO DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO TIAGO DE SESIMBRA, 

―recibos da Irmandade do Santíssimo Sacramento‖, publ. por Vítor SERRÃO, 

―O Programa Artístico (…)‖, p. 17. 

 

c. 1700- O entalhador Manuel João da Fonseca faz obra de talha para a igreja de 

Santiago de Beja. Cf. J.A. FALCÃO, A Actividade de Manuel João da Fonseca na 

Igreja de Santiago de Beja, Beja-Santiago do Cacém, 1988. 

 

1703-25 de Outubro- Manuel João da Fonseca é contratado para fazer o 

retábulo-mor da igreja de  N.ª S.ª de ao Pé da Cruz, em Beja. ADB, CNBJA, L.º 

de notas de Felipe Rebelo, n.º 22, fls. 85-86, publ. por Vítor SERRÃO, ― O 

Conceito de Totalidade (...)‖. p. 251. 

 

1714- 6 de Novembro- Manuel João da Fonseca, entalhador, morador no lugar 

de Arrentela, termo da Vila de Almada, empresta 50 mil réis a Inácio da Silva, 

pescador. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 100, L.º 424, fls. 34 v.º-35 v.º.  

 

 

MANUEL JOÃO DE MATOS 

 

1695- 12 de Fevereiro-  O mestre entalhador, morador na Bica de Duarte Belo, 

assina como testemunha no testamento de Maria Pereira, ANTT, R.G.T., L.º 75, 

fls. 59 v.º-60 v.º, publ. por João SIMÕES, op. cit., pp. 212-213. 

 

1696- 2 de Junho- O mestre entalhador, morador na Bica de Duarte Belo, assina 

como testemunha no testamento de Luís Soares de Gusmão, seu vizinho. 

ANTT, R.G.T., L.º 116, fls. 93 v.º-97, publ. por João SIMÕES, op. cit., pp. 212-213. 

 

1697- Setembro- O mestre assina como testemunha no casamento de António 

Portela com Maria Antonia Dirsla. Nesta data é dado como morador ao Vale 

das Chagas. ANTT, R.P.L., freguesia de Santa Catarina, casamentos, microfilme 

n.º 1073, l.º 8, fl. 52. 

 



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

544 
 

1701- 10 de Outubro- Baptismo de Francisco, filho do mestre entalhador e de 

sua mulher Maria da Conceição. ANTT, R.P.L., freguesia de Santa Catarina, 

baptismos, microfilme n.º 1065, l.º 8, fl. 9. 

 

1703- 12 de Maio - Manuel João de Matos, mestre entalhador, é contratado 

pelos religiosos do convento dos Paulistas a fim de lhes fazer o retábulo do 

Santíssimo Sacramento. ANTT, C.N.L., n.º 9A (actual n.º 7), Cx. 59, L.º 327, fls. 

10-11v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 22. 

 

1703- 21 de Dezembro- Manuel João de Matos dá quitação do pagamento da 

obra do altar do Santíssimo Sacramento que executou para a igreja do convento 

dos Paulistas. ANTT, C.N.L., n.º 9A (actual n.º 7), Cx. 59 L.º 329, fls. 50-51, publ. 

por Ayres de CARVALHO, ― Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 24. 

 

1703- 26 de Outubro- Manuel João de Matos, mestre entalhador, morador na 

Rua da Bica de Duarte Belo, é contratado por frei Pedro da Soledade Caldas, 

religioso paulista, a fim de lhe fazer o retábulo da invocação de S. Pedro. ANTT, 

C.N.L., n.º 9A (actual n.º 7), Cx. 40, L.º 329, fls. 2-3, publ. por Ayres de 

CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 23. 

 

1704 – 15 de Junho- O mestre entalhador Manuel João de Matos, morador na 

Rua da Bica de Duarte Belo, é contratado pela irmandade de Santo António 

localizada na igreja do convento do Santíssimo Sacramento dos religiosos 

paulistas, a fim de lhes fazer o retábulo do dito Santo, que ficaria no transepto 

da igreja do lado da Epístola. ANTT, C.N.L., n.º 9A (actual n.º 7), Cx. 60, L.º 330, 

fls. 70-71, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 

26. 

 

1705- 1 de Fevereiro- O mestre entalhador Manuel João de Matos, morador na 

Rua da Bica de Duarte Belo, é contratado por frei José dos Reis, religioso 

paulista, a fim de lhe fazer o retábulo da capela de N. S.ª da Piedade que estava 

situado no transepto da dita igreja do lado do Evangelho. ANTT, C.N.L., n.º 9A 

(actual n.º 7), Cx. 58, L.º 332, fls 9-10, publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 29. 

 

1710-16 de Fevereiro- O mestre entalhador Manuel João de Matos, morador na 

Rua da Bica de Duarte Belo, é contratado pela irmandade de N.ª S.ª da 

Lembrança da igreja do convento de N.ª S.ª de Jesus da ordem Terceira de S. 

Francisco, a fim de executar o retábulo da capela da mesma Senhora. ANTT, 
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C.N.L., n.º 9A (actual n.º 7), Cx. 62, L.º 346, fls. 46-47, publ. por Ayres de 

CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 39. 

 

1713- 2 de Março-  O entalhador Manuel João de Matos, morador na Bica de 

Duarte Belo, freguesia de Santa Catarina de Monte Sinai, é contratado por D. 

Maria Catarina da Silva a fim de fazer o retábulo da invocação de Jesus, Maria e 

José, localizado na nave da igreja do convento do Santíssimo Sacramento dos 

religiosos Paulistas. ANTT, C.N.L., n.º 9A (actual n.º 7), Cx. 63, L.º 352, fls. 46-47, 

publ. por Sílvia FERREIRA, ―A Talha Retabular da Igreja de Santa Catarina de 

Lisboa‖, Monumentos n.º 27, IHRU, 2008. 

 

 

MANUEL MACHADO 

 

1681- 7 de Janeiro – Casamento de Manuel Machado, natural da vila de Setúbal, 

morador na freguesia de Santa Catarina, com Clara Pereira, moradora na 

mesma freguesia. Como testemunha assina Belchior da Fonseca, mestre escultor 

morador na Travessa da Sequeira da mesma freguesia. ANTT, R.P.L., freguesia 

de Santa Catarina, casamentos, microfilme n.º 1072, L.º 6, fl. 200 v.º 

 

1697- 12 de Junho – Manuel Machado, mestre escultor, morador na Rua Nova 

do Almada, freguesia de Santa Catarina de Monte Sinai, passa procuração a 

André Martins, para que este possa cobrar dívida de empréstimo que ele tinha 

feito a João Martins. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 73, L.º 312, fls. 36-

36 v.º. Cota cedida por Vítor Serrão. 

 

1698- Março – o mestre assina como testemunha no assento de casamento de 

Manuel dos Reis com Antónia Maria. Nesta data é dado como morador na Rua 

do Cabral. Outra testemunha é João Manuel dos Santos, contratador de madeira 

e morador na Rua de Duarte Belo. ANTT, R.P.L., freguesia de Santa Catarina, 

casamentos, microfilme n.º 1073, l.º 8, fl. 69. 

 

1698- 1 de Abril- O mestre escultor Manuel Machado, morador à Rua Nova do 

Almada, assina como testemunha num contrato de empréstimo de dinheiro de 

João Manuel dos Santos a António Pereira. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), 

Cx. 73, L.º 314, fls. 72 v.º-73. 

 

1698- Setembro – O mestre Manuel Machado assina com testemunha no 

assento de casamento de Luís de Sousa de Carvalho e Teresa de Jesus. Nesta 

data é dado como morador na Rua do Almada. Assina igualmente, e à 
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semelhança do documento de Março deste ano, o contratador de madeira João 

Manuel dos Santos. ANTT, R.P.L. freguesia de Santa Catarina, casamentos, 

microfilme n.º 1073, l.º 8, fl. 79 v.º. 

 

1699- 21 de Setembro- O mestre escultor assina como testemunha no assento de 

casamento de Domingos da Costa com Maria Páscoa da Costa. Nesta data é 

dado como morador na Rua do Almada. ANTT, R.P.L., freguesia de Santa 

Catarina, casamentos, microfilme n.º 1073, l.º 8, fl. 113. 

 

1702-14 de Julho- O mestre escultor e entalhador, Manuel Machado é 

contratado para fazer o retábulo da capela-mor da igreja do convento do 

Carmo, em Moura, Alentejo. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 76, L.º 328, 

fls. 52 v.º-53 v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, ― Documentário Artístico‖ 

(...)‖, p. 20. 

 

1710- 3 de Novembro- Manuel Machado, António Martins Calheiros e José 

Rodrigues Ramalho pedem  200 mil réis emprestados a Inácia Maria. ANTT, 

C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 82, L.º 356, fl. 83, publ. por Ayres de 

CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 39. 

 

1711-16 de Dezembro- O mestre escultor e entalhador Manuel Machado, 

morador na Travessa do Cabral, freguesia de Santa Catarina de Monte Sinai, 

compromete-se com a irmandade de Santa Ana, sita na igreja do convento do 

Carmo, a assegurar a continuidade da obra da capela daquela irmandade que 

ele e o seu colega de profissão António Martins Calheiros tinham deixado 

incompleta. O anterior contrato feito nas notas do tabelião António Nogueira da 

Cruz, celebrado a 6 de Setembro de 1709, consistia na execução de um retábulo 

para a capela de Santa Ana. Neste novo ajuste só figura Manuel Machado, 

fazendo este expressa menção à desobrigação do seu colega. ANTT, C.N.L., n.º 

12A (actual n.º 1), Cx. 83, L.º 362, fls. 25 v.º-26, publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 41. 

 

1712- 24 de Março- O mestre entalhador Manuel Machado esteve presente no 

acto de medição e avaliação da talha executada por Matias Rodrigues de 

Carvalho para o altar-mor da igreja do convento de Santo Antão-o-Novo. 

ANTT, Jesuítas, Cx. 16, Mç. 67, n.º 66, publ. por Fausto Sanches MARTINS, op. 

cit., p. 829. 
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1713- 2 de Março- O mestre entalhador Manuel Machado, morador na Rua do 

Cabral, assina como testemunha no contrato de obra de retábulo da invocação 

de Jesus, Maria e José, realizado pelo entalhador Manuel João de Matos para a 

igreja do convento do Santíssimo Sacramento dos religiosos Paulistas. ANTT, 

C.N.L., n.º 9A (actual n.º 7), Cx. 63, L.º 352, fls. 46-47.  

 

1714- 21 de Novembro- O mestre escultor e entalhador Manuel Machado serve 

de fiador a José Lobato, negociante, num pedido de empréstimo de dinheiro. 

ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), L.º 373, fl. 95, publ. por Ayres de 

CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 47. 

 

 

MANUEL MATEUS 

 

1680-12 de Março- O mestre entalhador Manuel Mateus e o seu sogro Felipe 

Ramalho, ambos moradores na Rua da Condessa, são contratados pela 

irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja de S. Julião do Tojal, termo da 

cidade de Lisboa, a fim de executarem o retábulo para a capela-mor da dita 

igreja. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 84, L.º 320, fls. 76-77 v.º. 

 

1681-1700- O mestre entalhador figura num elenco de despesa com outros seus 

companheiros de ofício por obra de talha efectuada para a igreja de Nossa 

Senhora do Loreto em Lisboa. A data e a obra precisa não são referidas. O 

mestre recebeu quatro mil réis pelo trabalho de sete dias e três noites. APINSL, 

Avulsos, Mç. III, n.º 2. 

 

 

MANUEL QUARESMA 

 

1716- Janeiro- O mestre escultor Manuel Quaresma executa 8 figuras de 

meninos para o retábulo-mor da igreja de Nossa Senhora da Pena. APINSP, 

―Livro de Acórdãos‖, n.º 76, fl. 16, publ. por Robert SMITH, A Talha em Portugal 

(...), pp. 99 e 124, nota 19. 

 

 

MANUEL RAMALHO (I) 

 

1687- 26 de Dezembro - O mestre entalhador faz testamento. ANTT, R.G.T., L.º 

102, fls. 1 v.º-2 v.º, publ. por João SIMÕES, op. cit.,p. 216. 
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MANUEL RAMALHO (II) 

 

1673- 19 de Junho- O mestre marceneiro Manuel Ramalho é contratado para 

fazer o cadeiral do coro do convento das religiosas do convento do Crucifixo. 

ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 56, L.º 228, fls. 73-73 v.º.  

 

1687-26 de Dezembro– O mestre entalhador é referido no testamento do pai. 

ANTT, R.G.T., L.º 102, fls. 1 v.º-2 v.º, publ. por João SIMÕES, op. cit., p. 216. 

 

1690- 29 de Setembro-   O mestre entalhador, morador à Rua da Atalaia, assina 

como testemunha no testamento de Maria de Gouveia. ANTT, R.G.T., L.º 70, fls. 

3-6, publ. por João SIMÕES, op. cit., p. 216. 

 

 

MANUEL DOS REIS TOMÁS  

 

1705 - 1 de Julho - O mestre escultor Manuel dos Reis Tomás adere à irmandade 

de S. Miguel e Almas, sita na Igreja de Nossa Senhora das Mercês. Faleceu no 

Limoeiro em 1729. Livro dos Assentos dos Irmaons de S. Miguel & Almas, (...), fl.13. 

 

1712- 16 de Novembro- O mestre imaginário Manuel dos Reis Tomás, morador 

na Rua do Forno, freguesia de Nossa Senhora das Mercês, assina como 

testemunha do casamento de Manuel dos Santos Henriques com Isabel Maria. 

ANTT, R.P.L., freguesia de Santa Catarina, casamentos, microfilme n.º 1073, L.º 

9, fl. 145. 

 

 

MANUEL RIBEIRO 

 

1697- O mestre entalhador, morador na Travessa da Esperança, assina como 

testemunha no testamento de Maria de Gouveia. ANTT, R.G.T., L.º 70, fls. 3-6, 

publ. por João SIMÕES, op. cit., p. 216. 

 

 

MANUEL RODRIGUES 

 

1681- 2 de Outubro – O oficial de entalhador Manuel Rodrigues assina como 

testemunha num contrato de obra do seu mestre Francisco Marques, para a 

irmandade de Nossa senhora do Bom Despacho, situada na igreja do convento 
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de Santo Antão-o-Velho. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 62, L.º 259, fls. 

17-18.   

MANUEL DA SILVA 

 

1693- 28 de Agosto-  O mestre entalhador, morador a Valverde assina como 

testemunha no testamento de Maria de Gouveia. ANTT, R.G.T., L.º 70, fls. 3-6, 

publ. por João SIMÕES, op. cit., p. 217 

 

 

MATIAS RODRIGUES DE CARVALHO  

 

1677 - 29 de Setembro - Recebe parte do pagamento pelo retábulo que estava a 

executar para a capela da irmandade de Nossa Senhora de ―Agoa de Lupe‖, da 

invocação da mesma Senhora e de São Benedito de Palermo, sita no convento 

de S. Francisco da cidade de Lisboa. ANTT, C.N.L., n.º 1 (actual n.º 2), Cx. 56, L.º 

297, fls. 39 v.º-40 v.º. Cota cedida por Vítor Serrão. 

 

1682- 10 de Agosto - Contrata a feitura do retábulo da capela de São Francisco 

Xavier situado na igreja do colégio jesuíta de Coimbra, ARQUIVO DA 

UNIVERSIDADE DE COIMBRA, Fundo Documental Universitário, Depósito IV, 

Secção 1.ª E, Estante 25, Tabela 2, n.º 7, publ. por José António Neves FEITOR, 

―O Retábulo da Capela de S. Francisco Xavier do antigo colégio de Jesus de 

Coimbra e o Escultor Lisboeta Matias Rodrigues de Carvalho‖, Coimbra, 

Munda, 1995, pp. 11-25.  

 

1684 – É contratado pela irmandade dos Livreiros, sita na igreja de Santa 

Catarina de Monte Sinai, a fim de lhes executar o retábulo-mor da mesma 

igreja. ARQUIVO PAROQUIAL DA IGREJA DE SANTA CATARINA, 

Irmandade de Santa Catarina, ―Livro de Róes e recibos diversos das Casas 

pertencentes ás irmandades e despezas feitas com a Egreja 1661 a 1799‖, Cx. n.º 

6. 

  

 1684- Referência a pagamento ao mestre entalhador no montante 220 mil reis à 

conta da obra do retábulo-mor da igreja de Santa Catarina de Monte Sinai. 

APISC, Irmandade de Santa Catarina, Livro da receita e despeza da Irmandade de 

Santa Catherina de Monte Sinay que começou em Maio do Anno de 683 e ade acabar em 

outro tal mes do anno de 684. Cota cedida por Vítor Serrão. 

 

1684- 8 de Outubro- O mestre entalhador passa recibo de quitação de 270 mil 

réis à irmandade dos livreiros da igreja de Santa Catarina de Monte Sinai, custo 
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da obra do retábulo-mor da mesma igreja. APISC, Irmandade de Santa Catarina 

―Livro de Róes e recibos diversos das Casas pertencentes ás irmandades e 

despezas feitas com a Egreja 1661 a 1799‖, Cx. n.º6. 

 

1688 - 21 de Janeiro – Matias Rodrigues de Carvalho, referido como entalhador 

e emsamblador, e morador ―defronte dos padres caetanos da Diuina 

Prouidencia‖,  contrata com as Comendadeiras de Avis a obra de talha de dois 

retábulos na nave da igreja (Santa Teresa e São João Evangelista) e um no nicho 

que se encontra no coro. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 76, L.º 392, fls. 

29-30. Cota cedida por Vítor Serrão. 

 

1692- 15 de Outubro – Matias Rodrigues de Carvalho é contratado pelo vigário 

da igreja de Santiago de Santarém, a fim de executar a obra de talha para a 

capela-mor da dita igreja. ADSa, C.N.S., L.º 3 de notas de João Vaz de Paiva 

(1692-1693), fls. 40-41 v.º. Este contrato não se outorgou nesta data. Cota cedida 

por Vítor Serrão. 

 

1693- 9 de Fevereiro- O vigário da igreja de Santiago, de Santarém, contrata-se 

uma vez mais com Matias Rodrigues de Carvalho para este executar o retábulo-

mor da capela da sua igreja. O contrato é assinado pelo procurador de Matias 

Rodrigues de Carvalho, o padre Francisco Barreto, seu primo. ADS, C.N.S., L.º 3 

de notas de João Vaz de Paiva (1692-1693), fls. 93-96 v.º. Cota cedida por Vítor 

Serrão. 

 

1697- 22 de Agosto - Novo contrato com as comendadeiras do convento da 

Encarnação, desta feita afim de executar uma campanha de obra de molduras, 

ornatos de sobrejanelas e simalhas destinadas à nave da igreja. ANTT, C.N.L., 

n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 80, L.º 416, fls. 41 v.º-42. Cota cedida por Vítor Serrão. 

 

1698- O mestre entalhador é referido no testamento de terceiros. ANTT, R.G.T., 

L.º 90, fls. 29-30 v.º, publ. por João Simões, op. cit., p. 219. 

 

1699 - Recebe pagamentos por parte do Hospital Real de Todos os Santos pela 

obra que fez no coro da capela-mor da igreja. ANTT, A.H.C.L. – Secção de S. José, 

L.º 867, fl. 92, publ. por João SIMÕES, op. cit. 

 

1699 - 19 de Agosto - Contrata a execução do retábulo-mor da igreja de São João 

Baptista do Lumiar, em Lisboa. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 81, L.º 

427, fls. 44-45 v.º 
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1699 - O mestre recebe 20.000 réis da irmandade do Santíssimo Sacramento da 

Igreja de S. João Baptista do Lumiar para fazer as molduras destinadas à capela-

mor da mesma igreja. O custo total das mesmas era de 40.000 réis. AIPSJB, 

Irmandade do Santíssimo Sacramento, ―Contas das despesas feitas em obras na 

Igreja Parochial do Lumiar - 1696 a 1745‖, fls 48 v.º-49. 

 

1699-1700- O mestre passa vários recibos à irmandade do Santíssimo 

Sacramento da igreja de S. João Baptista do Lumiar pelas quantias que lhe vão 

dando, à conta do pagamento do retábulo-mor. AIPSJB, Irmandade do Santíssimo 

Sacramento, ―Despesas de Julho de 1699 a Novembro de 1700‖, fls. 43-50 

 

1701- Recebe pagamento pela obra de talha que fez nos arcazes da sacristia da 

igreja do Hospital Real de Todos os Santos. ANTT, A.H.S.L.- Secção de S. José, L.º 

867, publ. por João SIMÕES, op. cit. 

 

1702 – 2 de Abril – A irmandade de S. José cita na igreja homónima pede 400 

mil réis a António Ravasco, mestre pedreiro. Assina como membro da mesa 

Matias Rodrigues de Carvalho. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 82, L.º 

438, fls. 66 v.º-67.  

 

1702- 2 de Abril- A Irmandade de S. José pede 2 mil cruzados a Manuel 

Antunes, mestre pedreiro. Entre as testemunhas estava Matias Rodrigues de 

Carvalho como membro da mesa. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 82, 

L.º 438, fls. 67 v.º-68.  

 

1702- 30 de Julho- O mestre entalhador é padrinho de Caetano, filho do seu 

colega de profissão João Vicente e de sua mulher Francisca de Siqueira. ANTT, 

R.P.L., freguesia das Mercês, baptismos, microfilme n.º 1032, l.º 2B, fl. 99 v.º. 

 

1704 - 17 de Outubro – Ajusta em contrato notarial a execução do retábulo-mor 

da igreja de Santa Justa. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 83, L.º 449, fls. 

24-25, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 27. 

 

1705 -29 de Março- Matias Rodrigues de Carvalho, mestre entalhador, morador 

na Rua do Oratório, freguesia de Nossa Senhora das Mercês, é contratado pela 

irmandade de Nossa Senhora da Ajuda e Santos Fiéis de Deus para executar a 

obra do retábulo da capela da ermida da mesma invocação, em Lisboa. ANTT, 

C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 78, L.º 337, fls. 52-53. Cota cedida por Vítor 

Serrão. 
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1706 - 23 de Janeiro  – Emite recibo no valor de noventa reis aos padres jesuítas 

do colégio de Santo Antão, como quitação do pagamento efectuado pela 

execução do trono eucarístico destinado ao retábulo-mor da sua igreja. ANTT, 

Jesuítas, Cx. 16, Mç. 67, n.º 66, ref. por Ayres de CARVALHO, ―Novas 

Revelações‖ (...)‖, p. 23. 

 

1706- 27 de Maio- O mestre delega em Manuel da Silva a procuração que tinha 

de D. Francisca Rosária de Teive e Andrade, para que este possa tratar de todos 

os assuntos de negócios que a dita senhora tinha em Elvas. Como testemunhas 

presentes estavam António Vieira de Andrade, entalhador, morador ―defronte 

das Convertidas‖, freguesia do Alecrim e o também mestre entalhador João 

Vicente, morador ―defronte dos Ingrezinhos‖. ANTT., C.N.L., n.º 12A (actual n.º 

1), Cx. 79, L.º 341, fls. 15-15v.º. Cota cedida por Vìtor Serrão. 

 

1707- 9 de Maio- Matias Rodrigues de Carvalho assina como testemunha no 

assento de casamento de Baltasar Homem com Maria de Oliveira. O mestre é 

referido como sendo morador aos Caetanos. ANTT, R.P.L., freguesia de Santa 

Catarina, casamentos, microfilme n.º 1073, l.º 7, fl. 2 v.º. 

 

1709 - 3 de Outubro – Contrata a feitura do retábulo de N.ª S.ª da Glória sito na 

igreja do colégio da Companhia de Jesus, em Santarém. ANTT, C.N.L., n.º 7A 

(actual n.º 15), Cx. 85, L.º 469, fls. 93 v.º-94. 

 

1710 - 1 de Março – Elabora testamento. ANTT, R.G.T., L.º 128, fls. 88-91, publ. 

por João SIMÕES op. cit., pp. 175-177 e 219. 

 

1710 (Março) e segundo o texto do seu testamento – Obras com pagamentos a 

haver e em curso: 

 

 Cadeiral do coro da Sé de Lisboa  

 Altar de Nossa Senhora da Terra Solta na mesma sé 

 Obra na sacristia do convento da Graça, em Lisboa 

 Obra do altar de S. Miguel na igreja de Nossa Senhora da Encarnação, 

em Lisboa 

 Obra na igreja de São Miguel de Alfama 

 Obra na igreja de São João da Talha 

 Trono do altar-mor da igreja de Santo Antão 

 Altar de Nossa Senhora da Glória, do colégio jesuíta de Santarém 
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MIGUEL FRANCISCO DA SILVA 

 

1702- 11 de Novembro- O oficial de entalhador Miguel Francisco é testemunha 

do casamento de João da Costa com Isabel da Costa. Nesta data, o entalhador é 

referenciado como morador às Portas da Cruz. ANTT, R.P.L., freguesia de 

Santiago, casamentos, microfilme n.º 1133, l.º 2, fl. 51 v.º. 

 

1718- 16 de Janeiro- O mestre entalhador Miguel Francisco da Silva, morador 

junto ao Hospital dos terceiros de Nossa Senhora do Monte do Carmo, é 

contratado, a par do seu colega José da Costa, para executar a obra de talha do 

cadeiral do convento de N.ª S.ª do Paraíso, da ordem Dominicana, em Évora. 

ANTT, C.N.L., n.º 7 A (actual n.º 15), Cx. 89, L.º 490, fls. 16-17, publ. por Ayres 

de CARVALHO,  ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 52. 

 

1719- 14 de Julho- Miguel Francisco da Silva, mestre entalhador, morador em 

Alfama, no Beco da Goleta, freguesia de Santo Estêvão, é contratado pelas 

comendadeiras do mosteiro da Encarnação, para lhes executar o retábulo-mor 

da igreja do seu convento. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual n.º 15), Cx. 90, L.º 497, 

fls. 23 v.º-24 v.º, ref. por Vítor Serrão, O Barroco (...), pp. 200-201. 

 

 

PANTALEÃO ALVES MOREIRA 

 

1686- 21 de Novembro- O entalhador Pantaleão Alves Moreira assina como 

testemunha num contrato de adiamento de pagamento de obra de talha do 

altar-mor que o entalhador Manuel João da Fonseca, morador às Fangas da 

Farinha, executou para a igreja matriz da Azambuja, do qual lhe ficaram 

devendo sessenta mil réis, última parcela do pagamento. ANTT, C.N.L., n.º 11 

(actual n.º 3),  Cx. 87,  L.º 340, fls. 48-49, ref. por Vítor Serrão, O Barroco (...), pp. 

106-107. 

 

PANTALEÃO ANTUNES 
 

1707- 9 de Maio- O mestre marceneiro assina como testemunha no assento de 

casamento de Baltasar Homem com Maria de Oliveira. O mestre é referido 

como sendo morador na Rua da Rosa das Partilhas, freguesia das Mercês. 

ANTT, R.P.L,. freguesia de Santa Catarina, casamentos, microfilme n.º 1073, l.º 

7, fl. 2 v.º. 
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PEDRO ÁLVARES (PEREIRA) 

 

1668 – Julho- O mestre entalhador Pedro Álvares, morador às Portas da Cruz, 

ajusta com a irmandade de Nosso Senhor dos Passos da Graça, sita na igreja do 

convento dos Agostinhos da Graça, a execução do seu retábulo, que deveria ser 

semelhante ao que lhe era correspondente do lado do Evangelho, o qual tinha 

justamente por invocação Nossa Senhora da Graça. O custo da obra cifrou-se 

em 150 mil réis. Cf. Ernesto SALES, op. cit., pp. 27-28. 

 

1670- 13 de Agosto- O mestre marceneiro Pedro Álvares Pereira, morador às 

Portas da Cruz, é contratado pelo Marquês de Marialva, procurador da Casa da 

Santa Misericórdia, a fim de fazer um retábulo para a igreja da Santa Casa da 

Misericórdia. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx.  80, L.º 299, fls. 117-119, ref. 

por Vítor SERRÃO, O Barroco (...), p. 98. 

 

1672- 17 de Janeiro- O mestre marceneiro e entalhador, Pedro Álvares, morador 

junto à Porta da Cruz, é contratado pela irmandade do Santíssimo Sacramento 

da igreja de Santo Estêvão para executar o retábulo mor da mesma. ANTT, 

C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 55, L.º 223, fls. 70 v.º-71, publ. por Vítor 

SERRÃO, A Cripto-História (...) p. 98. 

 

1672 -22 de Janeiro- O mestre ajusta-se com a irmandade do Santíssimo 

Sacramento da igreja de Santo Estêvão a fim de lhe fazer o retábulo-mor da 

mesma igreja. Este ajuste é concomitante daquele do mestre pedreiro Francisco 

Pereira, que teria a seu cargo as obras de pedraria do mesmo retábulo. AIPSE, 

L.º de Receita e Despesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento de 1671-72, fls. 21 

v.º-22, publ. por Vítor SERRÃO, A Cripto-História (…), p. 81 e 233 nota 178. 

 

1674- 14 de Novembro- O mestre entalhador Pedro Álvares Pereira, morador às 

Portas da Cruz, é contratado pela irmandade do Santíssimo Sacramento da 

igreja de Nossa Senhora do Socorro, para fazer um trono para a capela-mor da 

mesma igreja. ANTT, C.N.L., n.º 11, (actual n.º 3), Cx. 82, L.º 310, fls. 30 v.º-31 

v.º, publ. por Vítor SERRÃO, A Cripto-História (...) p. 81 e 233, nota 177. 

 

1674- 6 de Dezembro- O mestre passa quitação à Irmandade do Santíssimo 

Sacramento da igreja de Santo Estêvão, em confirmação do cabal cumprimento 

do ajuste de obra do retábulo mor da mesma igreja. APISE, Cx. de Avulsos, 

“Recibos da fábrica da igreja‖, publ. por Vítor SERRÃO, A Cripto-História (...), p. 

81 e 233, nota 180. 
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1675- 19 de Janeiro- O mestre entalhador recebe 50.000 réis pelo trabalho de 

entalhe das molduras da capela-mor da igreja de Santo Estêvão e de sinal pela 

talha do tecto da mesma, que iria encetar. APISE, ―L.º de receita e despesa 1664-

1668‖, fls. 10-10 v.º e 14, publ. por Vítor SERRÃO, A Cripto-História (...), p. 85-86, 

99, 234, nota 197. 

 

1686-12 de Maio- O mestre entalhador Pedro Álvares, morador à Rua Direita 

das Portas da Cruz, é contratado pela irmandade de Santa Teresa, localizada na 

igreja de Santo Estêvão, para lhes fazer o retábulo da mesma invocação, na 

capela do lado da Epístola. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 66, L.º 277, 

fls. 19-20 v.º.  

 

1699- 8 de Julho- O mestre entalhador e marceneiro, Pedro Álvares, morador 

junto à Porta da Cruz, é contratado pela irmandade de Jesus e Passos de Cristo, 

sediada na igreja do convento de Nossa Senhora da Graça, em Lisboa, a fim de 

lhes executar o retábulo da sua capela. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 

53, L.º 215, fls. 63 v.º-64.  

 

 

PEDRO BERNARDES 

 

1687- O aprendiz de entalhador é referido no testamento de terceiros. ANTT, 

R.G.T., L.º 102, fls. 1 v.º-2 v.º, publ. por João SIMÕES, op. cit., p. 221. 

 

 

RODRIGO DA SILVA 

 

1694- 8 de Setembro- Rodrigo da Silva, mestre entalhador, e sua mulher Maria 

Manuel, moradores junto ao Jogo da Pela, pedem 60 mil réis emprestados a 

Manuel de Mendanha, escrivão da correição do civel. ANTT, C.N.L., n.º 7A 

(actual n.º 15), Cx. 78, L.º 409, fls. 54-55.  

 

1697- 16 de Novembro- Rodrigo da Silva assina como testemunha num contrato 

de empréstimo de dinheiro entre o mestre escultor Tomé dos Reis e o Padre 

Manuel Dias Soares. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 73, L.º 313, fls. 46 

v.º-47 v.º.  
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SANTOS PACHECO DE LIMA 

 

1684- 21 de Novembro- Assento de baptismo de Santos Pacheco, filho de 

Pascoal Rodrigues e de sua mulher Ana Maria da Fonseca, baptizado na 

freguesia de Nossa Senhora da Encarnação. ANTT, R.P.L. freguesia de Nossa 

Senhora da Encarnação Encarnação, baptismos, microfilme n.º 1001 (1684-1703), 

fl. 4.v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Novas Revelações‖, (...)‖,  p. 59. 

 

1712 – 23 de Abril – O mestre entalhador Santos Pacheco assina como 

testemunha num contrato de obra celebrado entre o comissário das obras da 

igreja do convento de S. Francisco da cidade e o mestre entalhador João Vicente, 

o qual foi contratado para executar dois retábulos colaterais ao retábulo-mor, 

segundo risco do mesmo Santos Pacheco. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 

99, L.º 516, fls. 71-71 v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Documentário 

Artístico‖ (...)‖, p. 42. 

 

1715 – 2 de Abril- O mestre entalhador Santos Pacheco casa com Maria Josefa 

da Piedade. ANTT, R.P.L., freguesia de Santa Catarina, casamentos, microfilme 

n.º 1073, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Novas Revelações‖, (...), pp. 59-60. 

 

1715- 18 de Novembro- Assento de baptismo de Quintina, filha de Santos 

Pacheco e de Maria da Piedade. ANTT, R.P.L. freguesia de Santa Catarina, 

baptismos, microflme n.º 1065, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Novas 

Revelações‖ (...), p. 60. 

 

1716 – O mestre entalhador é contratado para executar a obra de 

acrescentamento da tribuna da igreja de Nossa Senhora do Carmo, na cidade do 

Porto. ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO, Po 2, n.º 207, fls. 63-64, publ. por 

Domingos de Pinho BRANDÃO, Obra de Talha Dourada, Ensamblagem e Pintura 

na Cidade e na Diocese do Porto, Tomo II, Porto, Diocese do Porto, 1985, pp. 464-

467. 

 

1717- 1 de Abril- Assento de baptismo de Francisca, filha do mestre entalhador 

e de sua mulher Maria da Piedade. ANTT, R.P.L., freguesia de Santa Catarina, 

baptismos, microfilme 1065, L.º 8, fl. 215, publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Novas Revelações‖, (...)‖, p. 60. 

 

1719- 13 de Fevereiro- Assento de baptismo de Juliana, filha de Santos Pacheco 

e de sua mulher Maria Josefa da Piedade ANTT, R.P.L. freguesia de Santa 
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Catarina, baptismos, microfilme n.º 1065, L.º 8, fl. 249, publ. por Ayres de 

CARVALHO, ―Novas Revelações‖, (...)‖, p. 60. 

 

1720 - 13 de Junho- Assento de baptismo do filho do entalhador Santos Pacheco 

e de Maria Josefa da Piedade, Henrique. ANTT, R.P.L. freguesia de Santa 

Catarina, baptismos, microfilme n.º 1065, l.º 8, fl. 273 v.º, publ. por Ayres de 

CARVALHO, ―Novas Revelações‖, (...)‖, p. 60. 

 

1722- 20 de Janeiro – O mestre entalhador Santos Pacheco, morador aos Poiais 

de S. Bento pede emprestados 150 mil réis ao também entalhador Francisco 

Nunes, morador  na Rua do Carvalho ―defronte dos Inglesinhos‖. ANTT, 

C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 104, L.º 444, fls. 44-45, publ. por Ayres de 

CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 63. 

 

1724- Santos Pacheco executa o trono de talha da capela-mor da igreja de N. S.ª 

da Pena, publ. por Francisco LAMEIRA e Vítor SERRÃO, ―O Retábulo em 

Portugal: O Barroco Final (1713-1746)‖, Promontoria, Revista do Departamento 

de História, Arqueologia e Património da Universidade do Algarve, Faro, 2005, 

p. 304. 

 

1726 – 13 de Junho- Santos Pacheco é contratado pelo padre Reitor frei 

Henrique de Santo António e os restantes padres do Conselho para executar a 

obra do cadeiral do coro do convento dos Paulistas ANTT, C.N.L., n.º 12A 

(actual n.º 1), Cx 95, L.º 23,  fls. 69 vº -70,  publ. por Ayres de CARVALHO, 

―Novas Revelações‖, (...)‖, p. 66. 

 

1727 – Janeiro- Data do envio da planta executada por Santos Pacheco para o 

retábulo-mor da Sé do Porto, contratada por André Vaz Guimarães, 

representante e procurador do Cabido da Sé do Porto, publ. por Artur de 

Magalhães BASTO, A Sé do Porto – Documentos Inéditos Relativos à sua Igreja, 

Porto, Edições Marânus, 1940, pp. 24-36. 

 

1727- 18 de Novembro -  Santos Pacheco é contratado pela irmandade do 

Santíssimo Sacramento da igreja de São Miguel de Alfama, em Lisboa, com o 

propósito de refazer a obra de talha das ilhargas da igreja, para tal 

desmanchando a que lá se encontrava ao momento, realizada pelo entalhador 

Felix Adaucto. A par da obra de desmantelamento e execução de nova talha 

para as ilhargas, foi contratada a feitura de talha para o revestimento do tecto 

da capela-mor. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual nº 15), Cx. 94, L.º 537, fls. 54-55vº, 

publ. por Ayres de CARVALHO, ―Novas Revelações‖, (...)‖, p. 64. 
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1727- 29 de Dezembro - Santos Pacheco é contratado por frei Pedro da Soledade 

Caldas, religioso da ordem de S. Paulo 1.º Eremita, para executar o retábulo-

mor da igreja do convento dos religiosos Paulistas, obra que incluiria também o 

trono, a tribuna e as ilhargas da capela-mor. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), 

Cx. 111, L.º 478, fls. 478-479, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Novas 

Revelações‖, (...)‖, pp. 66-67. 

 

1728- 6 de Março- O mestre entalhador assina como testemunha do casamento 

de Francisco Carvalho com Margarida Josefa. Santos Pacheco morava à data na 

Rua dos Poiais de São Bento, freguesia de Santa Catarina. ANTT, R.P.L., 

freguesia de Santa Catarina, casamentos, microfilme n.º 1073, l.º 11, fl. 125 v.º. 

 

1728- 5 de Junho- Santos Pacheco testemunha o casamento de Manuel de 

Vasconcelos com Isabel Teodora de Jesus. A morada do mestre é a mesma supra 

citada. ANTT, R.P.L., freguesia de Santa Catarina, casamentos, microfilme n.º 

1073, l.º 11, fl. 132 v.º. 

 

1728- 5 de Setembro -  Celebra  contrato para execução de obra de talha, desta 

feita na igreja de Nossa Senhora da Pena, em Lisboa. Ornamentação das 

paredes da nave da igreja com dez molduras de talha e seis remates para as 

janelas, semelhantes às existentes na capela-mor. ANTT, C.N.L., n.º 7A (actual 

n.º 15), L.º 542, fl. 26 v.º, publ. por Ayres de CARVALHO, ―Novas Revelações‖, 

(...)‖, pp. 67-68. 

 

1729- 3 de Agosto- Santos Pacheco é testemunha do casamento de Manuel 

Álvares com Florencia Maria. O mestre é dado como morador nos Poiais de São 

Bento, freguesia de Santos-o-Velho. ANTT, R.P.L., freguesia de Santa Catarina, 

casamentos, microfilme n.º 1073, l.º 11, fl. 176. 

 

1729 – O cabido da Sé de Viseu encomenda ao mestre Santos Pacheco o risco 

para o retábulo-mor do mesmo templo, publ. por Alexandre ALVES, A Sé 

Catedral de Sta. Maria de Viseu, Viseu, Câmara Municipal de Viseu, 1995, pp. 39-

41. 

 

1730- 21 de Agosto- Casamento da filha de Santos Pacheco, Quintina Maria 

Gertrudes, com Manuel Vicente. Foi uma das testemunhas, o pai da noiva. 

ANTT, R.P.L., freguesia de Santa Catarina, casamentos, microfilme n.º 1073, l.º 

11, fl. 221 v.º. 
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1740- 4 de Maio-  A irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja de Sto. 

Estêvão de Alfama contrata o mestre entalhador Santos Pacheco para executar a 

talha dos dois altares colaterais da igreja. Refere-se que a igreja estava a ser 

reedificada e os dois altares seriam dedicados um a ―Cristo com a Cruz às 

Costas‖ e outro a ―Cristo Crucificado‖. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 

126, L.º 552, fls. 59-60. 

 

1743-44 - Santos Pacheco, a pedido de Frei João de Nossa Senhora, efectua 

medições na igreja do convento de N.ª S.ª de Jesus, em Xabregas, a fim de 

executar a capela de N.ª S.ª Mãe dos Homens, na capela-mor da igreja. Esta 

localização sugeria que a capela-mor tivesse de ser alargada para acolher o 

retábulo de talha idealizado pelo mestre. Recusada esta 1.ª escolha, Santos 

Pacheco sugere que se execute a capela no cruzeiro da igreja, solução também 

recusada, chegando-se a acordo em Janeiro de 1744 para se efectuar a dita 

capela sem introduzir alterações nas medidas da capela-mor, publ. por Sandra 

SALDANHA, ―Fr. João de Nossa Senhora (1701-1758) e as encomendas ao 

escultor José de Almeida: patronato e mediação artística‖, in Actas do colóquio 

Mecenas e Patronos: A Encomenda Artística e a Igreja em Portugal (no prelo). 

 

1743-44- Santos Pacheco, em parceria com Manuel Gomes, avalia a escultura de 

Nossa Senhora Mãe dos Homens, com anjos, trono e peanha, da autoria do escultor 

José de Almeida, publ. por Sandra SALDANHA, ―Fr. João de Nossa Senhora 

(1701-1758) e as encomendas ao escultor José de Almeida: patronato e mediação 

artística‖ (...)‖ (no prelo). 

 

1745 - 27 de Dezembro - Santos Pacheco participa nas ―Reais Obras de Mafra. O 

mestre passa certidão de medição ―do camboteado da caza da livraria‖. ANTT, 

Núcleos Extraídos do Conselho da Fazenda e do Erário Real, Cód. n.º 81, fl 73, publ. 

por Leonor FERRÃO, A Real Obra de Nossa Senhora das Necessidades,  Dissertação 

de Mestrado em História da Arte apresentada à Faculdade de Estudos Sociais e 

Humanos da Universidade Nova de Lisboa, 1992, p. 157 (texto policopiado). 

 

 1746 – O mestre entalhador Santos Pacheco executa o retábulo-mor da igreja de 

Santa Catarina de Monte Sinai, o qual não subsistirá ao megasismo de 1755, ref. 

por Vítor SERRÃO, O Barroco (...)” p. 198. 

 

1747- Santos Pacheco desenha planta para a reconstrução e ampliação do piso 

térreo do Palácio Sousa Alte e Espargosa ou do Marquês de Sá da Bandeira, em 

Lisboa, publ. por Francisco BERGER, Lisboa e os Arquitectos de D. João V - Manuel 
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da Costa Negreiros no Estudo Sistemático do Barroco Joanino na Região de Lisboa, 

Lisboa, Edições Cosmos, p. 277. 

 

1749-65 - Santos Pacheco passa certidões de medição do ofício de carpinteiro e 

de pedreiro das ―Reais Obras de Mafra‖. ANTT, Núcleos Extraídos do Conselho da 

Fazenda e do Erário Real, Cod. nº 81, fls. 28, 73 e 80, publ. por Leonor FERRÃO, 

op. cit., p. 157. 

 

1749 - 30 de Maio -  Santos Pacheco, em parceria com o sargento-mor José 

Sanchez da Silva, o capitão Rodrigo Franco, o ajudante Elias Sebastião Poppe e 

Francisco Xavier Botelho, mede e avalia as obras de pedreiro, das ―Reais Obras 

de Mafra‖, passando certidão para o efeito. ANTT, Núcleos Extraídos do Conselho 

da Fazenda e do Erário Real, Cod. n.º 81, fl 28, publ. por Leonor FERRÃO, op. cit., 

p. 157. 
 

1750- 1 de Junho - É chamado para, em equipa com Elias Sebastião Poppe e 

Rodrigo Franco, medir e avaliar a obra do ofício de carpinteiro das ―Reais Obras 

de Mafra‖. ANTT, Núcleos Extraídos do Conselho da Fazenda e do Erário Real, Cod. 

n.º 81, fl 73, publ. por Leonor FERRÃO, op. cit., p. 157. 

 

1756 - 4 de Outubro -  Santos Pacheco é intimado, em parceria com os 

arquitectos Eugénio dos Santos e Elias Sebastião Poppe, a tomarem 

providências no sentido dos mestres pedreiros e outros oficiais consertarem 

determinadas obras que fizeram no dito convento e palácio, que estariam à data 

deste documento a necessitar de reparação e intervenção dos mestres seus 

executantes. ANTT, Ministério do Reino, Decretamento de Serviços de Elias Sebastião 

Poppe, Mç. 84, Doc. 32, fls 23-23 v.º, publ. por Leonor FERRÃO, op. cit., apêndice 

documental, p. LXXVI. 

 

1752- O mestre recebe pagamento parcelar de 96 mil réis, pela execução de dois 

confessionários para a igreja de Santos-o-Velho, ARQUIVO PAROQUIAL DA 

IGREJA DE SANTOS-O-VELHO, Cartório da Paróquia de Santos-o-Velho, L.º III, 

1752, fl. 126, publ. por António Celso MANGUCCI, História da Igreja de Santos-o-

Velho, investigação sobre a história e arte da igreja de Santos-o-Velho, Lisboa, 

Igreja de Santos-o-Velho, s.d. (texto policopiado), p. 36. 

 

1757- Os arquitectos Santos Pacheco e Mateus Vicente são chamados para 

avaliarem a obra de  ―barraca de madeira‖ nos jardins do palácio de Queluz, 

publ. por António Caldeira PIRES, História do Palácio Nacional de Queluz, Vol. I, 

Coimbra, Imprensa da Universidade, 1924, p. 300 e cit. por Sandra 
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SALDANHA, “Da Patriarcal na Cotovia à Capela Real da Ajuda (1755-1833)”, A 

Igreja Patriarcal de Lisboa, Lisboa, Alêtheia, 2010 (no prelo). 

 

1757- 15 de Setembro - Santos Pacheco, em parceria com Mateus Vicente de 
Oliveira, avalia a obra de talha que Matias José de Faria, irmão do célebre 
mestre entalhador Silvestre Faria Lobo, fez para a igreja da nova patriarcal da 
Cotovia. Entre as peças avaliadas contavam-se um trono, uma banqueta, altar, 
supedâneo, degrau e conserto de cartelas para o altar-mor e altar do Santíssimo 
Sacramento e ainda dois altares para as capelas no corpo da igreja, entre outras 
obras. ANTT, Mitra Patriarcal de Lisboa - Igreja e Fábrica, Mç. 2, Docs. 66, 67, publ. 
por Sandra SALDANHA, ―Da Patriarcal na Cotovia à Capela Real da Ajuda (1755-
1833) (...)” 
 

1758- Nova parcela de pagamento dos dois confessionários executados pelo 

mestre para a igreja de Santos-o-Velho, APISV, C.P.S.V.  L.º III, fl. 129 v.º, publ. 

por António Celso MANGUCCI, op. cit., p. 36. 

 

1759- É paga a última parcela do preço dos dois confessionários que o mestre 

executou para a igreja de Santos-o-Velho, APISV, C.P.S.V.,  L.º III fl. 131 v.º, 

publ. por António Celso MANGUCCI, op. cit., p. 36. 

 

1768- 23 de Outubro- Assento de óbito do mestre entalhador Santos Pacheco, 

sepultado na igreja de Santos-o-Velho. ANTT, R.P.L., Freguesia de Santos-o-

Velho, óbitos, Microfilme 1167, publ. por Sílvia FERREIRA, A Igreja de Santa 

Catarina. A Talha da Capela-Mor, Lisboa, Livros Horizonte, 2008, p. 130, nota 119. 

 

 

TOMÉ DE SÁ 

 

1684- O mestre entalhador Tomé de Sá é contratado para executar o retábulo da 

capela- mor da igreja de Nossa Senhora do Monte Sião, localizada no lugar de 

Amora, termo da Vila de Almada. O risco da obra pertenceu ao arquitecto régio 

João Nunes Tinoco, ref. por Ayres de CARVALHO, D. João V e a Arte do seu 

Tempo (...), p. 86 e 109.  

 

 

TOMÉ DOS REIS 

 

1681-1700- O entalhador Tomé dos Reis é referenciado num rol de entalhadores 

dados a trabalhar em obra de talha na igreja de Nossa Senhora do Loreto de 

Lisboa. A data exacta da obra e o seu teor não são referidos. O mestre auferiu 
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sete mil e seiscentos réis pelo trabalho de quatro dias e meio e cinco noites. 

Comparativamente ao salário pago aos seus companheiros de obra, o deste 

mestre é o mais elevado. AIPNSL, Avulsos, Mç. III, n.º 2. 

 

1697- 16 de Novembro- O escultor Tomé dos Reis e Teodora Maria, sua mulher, 

moradores à Travessa da igreja de S. Pedro e S. Paulo dos Inglesinhos, freguesia 

de Nossa Senhora do Alecrim, pedem 120 mil réis a Manuel Dias Soares, 

presbítero do hábito de S. Pedro e coadjutor na igreja paroquial de Santa 

Catarina de Monte Sinai. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 73, L.º 313, fls. 

46 v.º-47 v.º. 

 

1697- 16 de Novembro- Maria da Gama trespassa negócios seus ao mestre 

escultor Tomé dos Reis. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 73, L.º 313, fls. 

47 v.º-49. 

 

1698- 18 de Setembro- O mestre entalhador Tomé dos Reis, morador à Travessa 

da igreja do colégio de São Pedro e São Paulo dos Inglesinhos, assina como 

testemunha num contrato de empréstimo de dinheiro do mestre entalhador José 

Rodrigues Ramalho. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 74, L.º 316, fls. 2-

2v.º 

 

1704- 5 de Março- O mestre escultor Tomé dos Reis executou seis pás e seis 

vassouras torneadas e entalhadas para servir na entrada do Arquiduque da 

Áustria, pelo preço de 23.697 réis. ANTT, Conselho da Fazenda, Casa das Obras e 

Paços Reais, L.º 108, fl. 29 v.º.  

 

 

VICENTE DE SOUSA 

 

1718- 5 de Fevereiro- O mestre entalhador Vicente de Sousa, morador em 

Lisboa (não refere rua), assina como testemunha do também mestre entalhador 

Domingos Tomé num contrato de empréstimo de dinheiro feito pelo mesmo. 

ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), Cx. 88, L.º 388, fls. 17-17 v.º, publ. por 

Ayres de CARVALHO, ―Documentário Artístico‖ (...)‖, p. 55. 

 

 

VICENTE DO COUTO NOBRE 

 

1684- 30 de Setembro- o mestre entalhador Vicente do Couto Nobre, morador 

na Rua da Metade, dentro das Portas de Santa Catarina, é contratado pela 
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irmandade de Nossa Senhora das Mercês, situada na igreja de S. Nicolau, a fim 

de lhe executar o retábulo da sua capela. ANTT, C.N.L., n.º 12A (actual n.º 1), 

Cx. 64, L.º 270, fls. 66 v.º- 67 v.º.  

 

1687-10 de Junho- O mestre entalhador Vicente do Couto Nobre, morador na 

Rua da Metade, é contratado pelos religiosos Capuchos Arrábidos da Rosa do 

Convento de Nossa Senhora da Conceição, a fim de lhes fazer um retábulo na 

capela-mor da igreja do seu convento. ANTT, C.N.L., n.º 11 (actual n.º 3), Cx. 87, 

L.º 342, fls. 2-3. 
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4. Quadros 

 

1. Direitos gerais dos encomendadores e executantes de obra de talha 

firmados em contrato notarial 

2. Deveres gerais dos encomendadores e executantes de obra de talha 

firmados em contrato notarial 

3. Obras de talha executadas por mestres de lisboa e deslocadas do seu 

local de origem 

4. Informação sobre retábulos retirada da obra História dos Mosteiros, 

Conventos e Casas Religiosas de Lisboa (1707) 

5. Notícias sobre talha recolhidas em Frei Agostinho de SANTA MARIA, 

Santuario Mariano, E Historia das Imagens Milagrosas de Nossa Senhora, 

Tomos I e II, Lisboa, Officina de Antonio Pedrozo Galrão, 1707 

6. Notícias sobre talha recolhidas em Francisco Luís Pereira de SOUSA, O 

Terramoto do 1.º de Novembro de 1755 em Portugal e um Estudo Demográfico, 

Vol. III – Distrito de Lisboa, Lisboa, Tipografia do Comércio, 1928 

7. Informações sobre talha localizadas em Alfredo de MATOS e Fernando 

PORTUGAL, Lisboa em 1758. Memórias Paroquiais, Lisboa, Câmara 

Municipal de Lisboa, 1974 

8. Obras de douramento 

9. Obras de talha  

10. Correspondência entalhe – douramento  
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QUADRO 1  

Direitos gerais dos encomendadores e executantes de obra de talha firmados em 

contrato notarial 

 

Direitos dos encomendadores Direitos dos artistas 

Exigir a conformidade da obra com o risco 
ou planta apresentada 

 

Fixar um prazo para a entrega da obra 
pronta e colocada no local de destino 

Receber uma parcela do pagamento da obra 
ao assinar da escritura e vários pagamentos 
pelo decurso do tempo que demorasse a 
execução da mesma 

Receber recibos das quantias pagas Ser compensado, no caso de incumprimento 
de pagamento da obra, recorrendo aos bens 
do encomendador 

Ser ressarcido, no caso de incumprimento 
do contrato por parte do artista, através dos 
bens deste 

Apresentar fiador para a obra que contrata 

Cobrar determinada quantia por cada dia de 
atraso por parte do artista, na entrega da 
obra 

Fazer-se representar por procurador ou pelo 
juiz do local onde contrata a obra 

Requerer a prisão do artista em caso de 
incumprimento das cláusulas do contrato 

Alojamento e alimentação quando se desloca 
para celebrar contrato em terra distante da 
sua, para tirar medidas para a obra, para a 
entalhar e para supervisionar a sua 
montagem 

Exigir fiador (es) para a obra que contrata No caso do seu falecimento, a família 
receberá os montantes devidos pelo trabalho 
efectuado 

Receber a obra pronta no prazo estipulado 
em contrato 

 

Fazer-se representar por procurador ou pelo 
juiz do lugar em que é contratada a obra 

 

Solicitar a avaliação da obra no final  
Nomear outro artista para acabar a obra em 
caso de incumprimento. As custas seriam 
pagas pelo mestre entalhador em falta. 

 

Ficar com as peças entalhadas já acabadas, 
em caso de incumprimento por parte do 
artista 

 

 

  



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

566 
 

 

QUADRO 2  

Deveres gerais dos encomendadores e executantes de obra de talha firmados 

em contrato notarial 

 

Deveres dos encomendadores Deveres dos artistas 

Respeitar inteiramente as cláusulas do 
contrato firmado e não usar de nenhum 
expediente para as alterar 

Respeitar inteiramente as cláusulas do 
contrato firmado e não usar de nenhum 
expediente para as alterar 

Pagar ao artista a primeira parcela do preço 
total da obra no momento da assinatura do 
contrato 

Entregar a obra pronta na data ajustada 

Assinar, a par do artista, a planta da obra 
apresentada no momento do contrato 

Manter-se fiel ao desenho escolhido para a 
obra, exceptuando indicação contrária do 
encomendador, bem como às indicações 
específicas estipuladas em contrato 

Cumprir nos prazos estabelecidos os 
pagamentos ajustados 

Assinar, a par do encomendador, a planta da 
obra apresentada em contrato 

Pagar o transporte da obra até ao seu local de 
colocação 

Executar a obra ―com toda a perfeição na 
forma da arte‖ 

Pagar ao artista os custos inerentes às 
deslocações ao local da obra 

Não exceder o preço ajustado em contrato, 
excepto se tiver a anuência do encomendador 

Apresentar os seus bens móveis e imóveis 
como garantia do cumprimento dos seus 
deveres 

Fornecer as madeiras, os oficiais e os materiais 
de fixação do retábulo (ferragens e pregos) 

Em caso de falecimento do artista, a família 
do mesmo receberia os pagamentos que se lhe 
deverem pela obra efectuada 

Executar a obra em madeira sã e na qualidade 
escolhida pelo encomendador 

 Não fazer aditamentos à obra com a 
finalidade de a encarecer 

 A obra e o preço ajustado devem ser 
proporcionais 

 Passar recibos das quantias que recebe no 
decurso da obra 

 Emendar as faltas que na obra o(s) avaliador 
(es) encontrarassem 

  Pagar multa em caso de atraso na entrega da 
obra 

 Apresentar os seus bens móveis e imóveis 
como garantia do cumprimento dos seus 
deveres 

 Prover o transporte da obra para o seu local 
de montagem 

 Providenciar e acompanhar o processo de 
montagem da obra no seu local de destino 

 No caso de incumprimento na finalização da 
obra, entrega das partes já executadas 
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QUADRO 3 

Obras de talha executadas por mestres de lisboa e deslocadas do seu local de 

origem 

 
Origem Data Destino 

   

Mosteiro de Sta. Joana 
Princesa 

Agosto de 1890 Igreja matriz de Belas 

Mosteiro de Sta. Mónica  Ano de 1898 Igreja de N.ª Sª da Purificação da Várzea de 
Alenquer (não chegou a ser colocada) 

Mosteiro de Agostinhas 
Descalças ou Grilas  

Novembro de 
1888 

Igreja paroquial de Alhandra 

Convento de N.ª S.ª da 
Piedade da Esperança 

Fevereiro de 
1889 

Igreja matriz de Alpiarça 

Convento de N.ª Sª da 
Soledade das Trinas do 
Mocambo 

Entre 1926 e 
1931 

Convento de S. Francisco e convento de Cristo, 
em Tomar, igreja matriz do Pombal e igreja de 
N.ª S.ª da Consolação, Agualva-Cacém 

Convento de Sta. Marta Ano de 1927 Igreja de Sto. António do Estoril 
Mosteiro de S. Domingos 
de Elvas 

Entre os anos 
de 1936 e 1943 

―Nau Portugal‖ e capela do Hospital dos Covões 
de Coimbra 

Mosteiro de Jesus de 
Setúbal 
 

Agosto de 1936 Colégio de S. Fiel, Guarda 
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QUADRO 4  

Informação sobre retábulos retirada da obra História dos Mosteiros, Conventos e 

Casas religiosas de Lisboa (1707) 

 

 Relato por local 

C
o

n
v

e
n

to
 d

e
 S

. 
F

ra
n

ci
sc

o
 d

a
 C

id
a
d

e
 Capela de São Diogo no cruzeiro da igreja, lado da Epístola: ―(...) tem de novo seo 

retabolo e tribuna dourada, e nos lados sanctuario. He esta capella jazigo que fundaram 
para si e seos herdeiros os ascendentes dos que hoje se intitulam condes da Ribeira Grande 
(...) À capela de Sam Diogo fica proxima a que se intitula do Bom Jesu de Portugal, jazigo 
proprio dos Monteyros-mores deste Reyno (...) tem tribuna nova dourada (...) os lados 
ornados com payneis da Payxam com suas molduras de talha dourada, e hum sanctuário no 
lado da parte do Evangelho (...)‖ Sobre a capela do Bom Jesus das Chagas: ―fica no 
meyo da frente do cruzeyro em que se termina o comprimento dele (...) na entrada pera ella 
se offerese aos olhos hum fermoso arco obrado de excellente talha, com tanta perfeyçam que 
nam lhe faz falta o ouro com que se ha-de revestir. Os lados desta capella, e o tecto della, 
retabolo e tribuna he tudo guarnecido de boa talha (...)‖ Sobre a capela de Nossa 

Senhora das Angustias: ―fronteyra e correspondente em tudo à do Bom Jesu das Chagas 
(...) no tamanho e obra de talha lhe he muy semelhante, tendo somente de mays (...) estar a 
talha dourada (...)‖ Sobre a capela da Madre de Deus que fica na nave do lado do 
Evangelho: ―Os lados da capela, pella parte mays bayxa, sam de muyto bom azolejo, por 
sima do qual vam payneis ornados de molduras de talha sobre dourada. O retabolo da 
capella he de muyto boa obra de talha, com duas columnas por banda. Toda esta obra esta 
dourada, e na tribuna sobre um magestoso throno se vê a fermosa imagem da Senhora, e 
sobre o altar tem sacrario de boa talha dourada (...) Fica mays debayxo do coro a capella de 
Nossa Senhora da Piedade, a qual tem retabolo novo e tribuna de talha dourada, que lhe 
fez seo dono (...)‖ Sobre as capelas da parte da Epístola: ―Nossa Senhora de 
Guadalupe e Sam Benedicto (...) tem com retabolo novo e tribuna de muyto boa talha 
dourada (...) se segue huma pequena dedicada a sancta Rosa de Viterbo. Tem retabolo e 
tribuna nova de talha dourada (...) tem seo lugar a do glorioso Sancto Antonio (...) tem a 
sua capela, cujo retabolo e tribuna he de boa talha dourada, com payneis de boa mam, da 
vida do Sancto (...) Nossa Senhora da Vista (...) tem retabolo e tribuna nova dourada (...) 
a ultima (...) a qual he consagrada à Immaculada Conceyçam da Virgem (...) tem 
retabolo e tribuna de talha dourada (...)‖ pp. 58-65 (negrito nosso). 
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s Altar de Nossa Senhora do Rosário na nave da igreja, do lado da Epístola: ―(...) O 
retabolo he huma grande arvore que contem os ascendentes da rainha dos anjos, cuja 
imagem de vulto está no mays alto da arvore, allegrando com a vista de sua bellesa aos que 

devotamente a ella recorrem (...)‖ p. 94 (negrito nosso). 
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s 2 capelas na nave têm seus retábulos ―ao moderno‖, Nossa Senhora da Conceição 

e Santo António ― nestas se tem feyto ha pouco tempo novos retabolos ao uzo moderno 
(...)‖ p. 115 (negrito nosso). 
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 Sobre o retábulo-mor: ―(...) E da ditta obra, que de novo se fes, (...) sam os pilares e arco 

de talha dourada, e por remate tem os pilares huns anjos estofados de ouro (...) cujo retabolo 
consta de duas grandiosas columnas por banda (...) E sobre este primeyro corpo do retabolo 
se segue outro em que fica a tribuna, obra toda de talha dourada com tambem o he o seo 
throno (...) he tambem collateral à capella-mor outra da invocaçam de Nossa Senhora da 
Conceyçam, a qual ha pouco tempo se ornou de novo, com bom retabolo de talha, dourado, 
feyto pello estillo com que hoje se costumam fazer (...)” Na Sacristia: “(...) franteyra à 
porta por onde se entra nella fica huma capella proporcionada com a nave, com seo retabolo 
dourado e seo sacrario (...)‖ pp. 169-181 (negrito nosso). 
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 Sobre a capela de Santa Luzia localizada na nave da parte do Evangelho: ―(...) 

Comprou ao Collegio no anno de 1701 a Irmandade da gloriosa virgem e martyr Sancta 
Luzia (...) a tem já ornada com hum bom retabolo de talha que no meyo tem hum fermoso 
nicho com a imagem da gloriosa Sancta colocada em seo throno (...) He finalmente a 
terceyra e ultima capela a do glorioso abade Sancto Antam (...) retabolo de talha com duas 
columnas por banda e com hum nicho no meyo, no qual sobre huma peanha tem a imagem 

do Sancto (...)‖ pp. 425-427 (negrito nosso). 

C
o

n
v

e
n

to
 d

e
 

N
.ª

 S
.ª

 d
e 

Je
su

s Sobre o ante-coro : ―(...) tem lugar huma capellinha bem ornada com seo retabolozinho 
dourado de tres colunas por banda com seos trossos (...)‖ pp. 14-15 
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 Sobre uma capela que ficava atrás do altar-mor: ― (...) retabolo lavrado em boa forma, 

e composto todo de rica madeyra do Brazil, que escusa bem o ouro (...)‖ p. 29 
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 Sobre o altar-mor: ―(...) de presente tem feyto retabolo novo com duas colunas por banda 

com seos trossos e boa obra de talha. E conforme a obra do retabolo será a da tribuna, que 
ainda nam está acabada (...)” No transepto da igreja encontram-se: “(...) A que fica à 
mam direita  he consagrada  ao mysterio da Conceyçam da Virgem Imaculada. O arco 
da capella posto que de pedraria está cuberto todo de talha dourada, como tambem o 
retabolo que he de duas colunas por banda, com seos trossos que seguem à volta do retabolo. 
Esta cappella nam tem tribuna, mas o fundo do retabolo he guarnecido de talha dourada 
que assenta na parede em que havia de ficar a tribuna se a tivesse, e em boa altura da 
banqueta tem lugar huma peanha com muytos serafins e sacada pera fora tambem de talha 
dourada. E logo sobre ella assenta outra com muytos serafins entre nuvens (...) fronteyra à 
capella da Senhora da conceyçam corresponde outra consagrada à mesma Senhora 
debayxo da invocaçam do Bom Despacho, a qual tem seo retabolo semelhante ao que 
lhe fica defronte, e no meyo do retabolo se vê huma tribuna e nella sobre huma peanha de 
talha dourada huma fermosa imagem da Senhora (...)‖ pp. 37-40 (negrito nosso). 
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s ―(...) com o titulo de Nossa Senhora da Graça he colateral no cruzeyro à capela mor (...) 
que se vê no retabolo, no qual tem lugar um sacrario muy perfeito de talha, que diz muyto 
bem com a mays obra (...) da outra parte da epistola corresponde à da Senhora da Graça 
outra dedicada a Christo Crucificado, a qual tem hum bom retabolo, que nam fez o 

padroeyro da capella mas hum Religioso da Companhia, morador na mesma casa (...) sobre 
a capela de Nossa Senhora da Conceição, segunda na nave do lado do Evangelho: 
“ (...) como obra que foy da magestade da Rainha Dona Maria Francisca de Sabóia, mulher 
do Serenissimo Rey Dom Pedro o segundo (...) mas sendo muyto pouco o que lhe falta, 
ainda se nam acha com a ultima perfeyçam por alguma omissam de quem tinha a obra à 
sua conta (...) da outra parte da epistola (...) a qual dedeicou ao grande Baptista a piedade 
de Joam Vieyra Mattoso, que a ornou muyto bem de retabolo de talha, dourado, aplicando 
lhe ornamentos (...)‖ pp. 54-56 (negrito nosso). 
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 Capela-mor: ―(...) o retabolo desta capella he de boa talha e bem dourado, com duas 
colunas por banda com a mays obra no retabolo que pede a arte. Entre as colunas tem lugar 
a boca da tribuna (...) do arco pera dentro se vê huma tribuna com muyta largueza e 
capacidade (...) E tudo quanto na ditta tribuna se vê he guarnecido de rica talha dourada, e 
no tecto se vem tarjas e no meyo dellas atributos da Senhora, e pellos lados da simalha pera 

bayxo pilares da mesma talha, tudo muyto bem dourado (...)‖ p. 73 
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 Sobre as capelas do lado do Evangelho. ―(...) tem já seos retabolos de talha ao 

moderno, dourados, e das tres que lhe correspondem à mam direyta, a huma só falta o 
retabolo dourado (...) Os lados da capella mor, do pavimento até à altura da banqueta, se 
reveste de hum muy galante azolejo (...) e delle pera sima da parte da epistola tem lugar 
huma grande tribuna muy larga e dezabafada (...) E pera perfeyçam da ditta tribuna a 
guarnece huma boa moldura de talha (...) o retabolo da ditta capella he de talha, com duas 
colunas por banda, ao moderno (...)‖ pp. 151-153 

C
o

n
v

e
n

to
 d

e
 S

. 
P

ed
ro

 d
e 

A
lc

â
n

ta
ra

 ―(...) e destas grades pera dentro se segue o cruzeyro, no qual tem lugar duas fermosas 
capellas oppostas huma à outra com seos retabolos de talha dourada, de duas columnas por 
banda, e os lizos que a talha faz sam de tinta encarnada, cuja cor faz a obra mays vistosa. 
Ha mays no cruzeyro duas capellas colaterais com seos retabolos de talha dourada, de 
duas colunas de cada parte, com huma imagem ao meyo, de hum sancto da Ordem Saráfica 
(...) O retabolo da cappela mor he de feytio moderno, de talha dourada com os mesmos 
lizos de encarnado, como dissemos terem as capellas do cruzeyro, de duas columnas por 
banda, e entre elas ha de cada parte dous nichos com imagens de Sanctos. Tem o retabolo 
sua tribuna muyto bem dourada, cuja boca cobre huma pintura (...) tem esta capella seo 
sacrario de talha dourada, obra muyto linda (...)‖ Sobre a sacristia: ― (...) fronteyra à 
porta della tem lugar huma capella com seo retabolo de duas colunas por banda (...) a 
banqueta e o retabolo he todo de talha bem dourado (...)‖ pp. 164-165 (negrito nosso). 
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e ―(...) O retabolo da capella-mor he grande, porque vay buscar o tecto da mesma capella. 

He de duas columnas por banda, com seos trossos que seguem à volta o arco do 
retabolo, em cujo meyo tem lugar huma desafogada boca da tribuna, e della pera 
dentro se ve huma fermosa casa com bastante grandesa e altura pera o throno que 
no meyo della tem seo lugar, o qual forma em cima huma charola com columnas à 
roda, de duas em duas, com seo tecto e quartelas nos lados que lhe servem de 
remate, e dentro huma boa peanha sobre a qual se ve a fermosa imagem da Virgem 
Senhora do Livamento (...) A tribuna toda assim no tecto como nos lados della he de boa 
talha, e do mesmo modo he o throno e charola, correpondendo à perfeyçam da ditta obra a 
que se ve no retabolo que tem duas columnas por banda, retrocidas, com seos trossos. Mas 
toda esta obra assim de retabolo como de tribuna nada ate agora tem dourado. Ao pé da 
entrada da tribuna tem huma boa forma de sacrario de columnas e quartelas, e aos lados 
deste sacrario se vem dous nichos, hum de cada parte, e em cada hum delles huma imagem 
bem estofada (....) p. 175 (negrito nosso). 
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 ―(...) a capella mor, fabricada de novo ha poucos annos com tanta grandesa e magestade 

que leva os olhos e applauso de todos os que entram na igreja, alegrando se de ver tam bella 
e fermosa capella (...) o arco da capella que he em tudo muy avultado, sendo guarnecido 
todo de talha dourada qual pede a obra da capella (...) o muyto que tem que ver nesta 
capella, que assim, nos lados como no tecto resplandece tudo cuberto de talha 
dourada, porque o retabolo tem altura e largura da capella que he muyta, com que 
fica de grande magestade. Tem por cada banda duas muy altas e grossas colunas de 
talha, obra corinthia, as quaes tem seo nascimento no primeyro corpo do retabolo e entre as 
colunas tem lugar tres nichos de talha dourada, vendose no do meyo hum sacrario de prata, 
ornado de columnas, quartelas, misolas, frizos, molduras, serafins, piramides, obra tudo de 
rebuco, na qual a perfeyçam do feytio parese se aposta a vencer o precioso da materia (...) 
Por cima destes nichos corre huma boa moldura de talha dourada, a que se segue a boca da 
tribuna, à qual servem de balaustres huns mininos de talha dourados metidos entre ramos, 
dando as mãos huns aos outros com galanteria (...)‖ Na nave da igreja: ―(...) se vem nelle 
quatro capellas de cada banda (...) estas capellas do corpo da igreja se vam reformando de 
novo e, acabada a obra dos novos retabolos, daram grande ornato à igreja e ficaram dizendo 

muyto bem com a magestosa obra do retabolo e tribuna da capella mor (...)‖ pp. 235-237 
(negrito nosso). 
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s Sobre a capela-mor: ―(...) de poucos annos a esta parte fizeram novo retabolo com duas 
columnas por banda, com boa talha que douraram, e na mesma forma lavraram a tribuna 
com seo throno pera nelle exporem o Veneravel Sacramento, e toda a obra assim do retabolo 
como da tribuna foy de grande custo (...) No corpo da igreja he unica da parte da Epistola a 
capella do Senhor Jesus (...) fica metida em hum nicho (a imagem), no meyo do retabolo, 
ao qual acompanham de cada parte duas columnas de talha douradas (...) e o retabolo se 
remata com a imagem do Padre Eterno, de vulto, que sobre o peyto tem a figura de huma 
pomba (...) e as imagens do Eterno Padre, com a que representa O Divino Spirito, ficam 

dentro de hum vam circular cercado de huma moldura dourada (...)‖ pp. 299-300 (negrito 
nosso). 
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por banda, com talha bem dourada, obra tambem muy asseada (...)‖ p. 312 
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 ―(...) começando a dar noticia da mayor (...) com seo retabolo de talha dourado de duas 
colunas por banda, em tal distancia huma da outra que entre ellas tem lugar dous nichos 
entre cada duas columnas, hum por cima do outro, e dentro dos nichos suas imagens. Tem 
sua tribuna acomodada ao retabolo. Pellos lados da capela corre, na altura que ella pede, 
sua simalha de madeyra dourada. (...)‖ p. 322 (negrito nosso). 
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 ―(...) A outra capella colateral que fica da parte da Epistola he consagrada a Jesus-Maria-

Jozeph. Tem seo retabolo de talha dourado, com duas colunas por banda, com sua 
tribunazinha com a mesma guarniçam que tem a capela da senhora da Natividade (...)‖ 
Sobre a capela-mor: ―(...) Tem esta capella seo retabolo de talha ao moderno, com duas 
columnas por banda. À volta do retabolo se vê huma boa obra de talha, em arco, e sobre as 
duas columnas, que de cada banda tem o retabolo, se vem sentados dous anjos estofados de 
ouro, com atributos nas mãos. Sobre a banqueta do altar tem seo sacrario muyto bem 
obrado (...) e assim o retabolo como a tribuna he obra de talha muy bem dourada (...)‖, pp. 
367-368 (negrito nosso). 
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 Sobre a capela-mor: ―(...) Tem o retabolo duas columnas corinthias por banda, e dos 

capyteis que vam sobre ellas nascem os trossos que acompanham a volta do retabolo. O arco 
que faz a boca e entrada da tribuna he de muyto boa obra, como he tambem o throno (...) 
Sobre a capela mais próxima da capela-mor do lado do Evangelho: ―(...) tem 
retabolo ao moderno, de huma columna por banda, com seo trosso, posto que lhe falta ainda 
a perfeiçam de estar dourado (...)‖ junto à capela de S. João Baptista encontra-se 
uma: “(...) cujo retabolo he ao moderno, com duas columnas por banda e seos trosso à 
volta, com sua tribunasinha (...) Do lado da Epístola: “(...) Adiante da capela do 
Evangelista tem lugar huma dedicada ao grande sancto português, o prodigiosissimo 
Sancto Antonio. Tem retabolo com seos trossos, e tribunasinha no meyo, em que tem 
lugar a imagem do sancto.(...)‖ pp. 387-388 (negrito nosso). 
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 Sobre as capelas da nave: “(...) as capelas constam de seos retabolos com duas columnas 
por banda, com seos trossos, que seguem à volta o retabolo com suas tribunas e tudo de boa 
obra dourada (...)‖ p. 434. 
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 ―(...) o retabolo da capela mor he de duas colunas por banda, e entre ellas tem lugar a 
imagem de hum sancto. O retabolo he bem dourado e do mesmo modo a tribuna, com dous 
anjos que acompanham em cima a custodia (...) A casa do Capitulo sobre ser grande está 
acabada com muyta perfeyçam, com huma capella, grande obra de talha, com hum paynel 
muy devoto que representa o Senhor atado à columna. (...)‖ pp. 447-448 (negrito nosso). 
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s Sobre as quatro capelas da nave: ―(...) com seos retabolos de talha dourada de duas 

columnas por banda, com seos trossos sobre o arco da capella, e em cada hum destes 
retabolos tem lugar huma peanha em que assenta a imagem a que o altar he dedicado (...)‖ 
p. 464. 
 
 
 

 
 
 
 

 

QUADRO 5  

Notícias sobre talha recolhidas em Frei Agostinho de SANTA MARIA, Santuario 

Mariano, E Historia das Imagens Milagrosas de Nossa Senhora, Tomos I e II, Lisboa, 

Officina de Antonio Pedrozo Galrão, 1707 

 

 Relato por imagem e local 
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 ―He a imagem da Senhora, de mais de seis palmos de alto, he de vestidos, & de roca ao 
que parece; tem as mãos postas na fórma que se costuma pintar a Imagem da Senhora 
da Conceição; está composta com toalha, & vestidos, que são de ricas tellas (...) está 
collocada em hum rico trono, dentro de hua grande e magestosa tribuna, que 
novamente se lhe fez em a Capella mayor, obra de grande custo, & de excellente 
architectura, que lhe fabricou o fervor dos seus devotos; em que foy o primeiro, (& com 
liberal mão) o Contador mòr Placido da Castanheira, a quem se deve atribuir 
verdadeiramente a obra toda (...)‖ p. 57 (negrito nosso). 
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  ―No adro da Parochia de S. Julião de Lisboa, para a parte do Sul, & sobre o chafaris que 
chamão dos Cavallos (...) está situada a Ermida, ou Igreja de Nossa Senhora da Oliveira 
(...) a imagem da Senhora he de grande fermosura; he de roca, & vestidos (...) terá sinco 
palmos de altura, & está com as mãos postas porque não tem Menino. Está em hua 
rica tribuna (na Capella principal) feita ao moderno, & muito bem dourada; & 
toda a sua igreja está cozida em ouro, & adornada de pinturas. Tem àlem do 
Altar mayor, duas Capellas metidas em as paredes da Igreja que fazem frente hua a 
outra; a da parte do Euangelho he dedicada a Christo crucificado, & a outra a Sam 
Gonçalo de Amarante. Ha muytos annos que administram esta casa os confeiteiros de 
Lisboa (...)‖ pp. 57- 63 (negrito nosso). 
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 ―A Capella he de tanta riqueza, que a não ha semelhante na Corte; porque não só o 

retabolo he dourado com hua magestosa tribuna; mas todo o corpo da Capella, 
& com excellentes pinturas, em que se vem dous Santuarios, que começam 
sobre as cadeiras do coro, de notavel traça, & grandeza, & com notaveis, & 
preciosas reliquias, em meyos corpos, outras em ambulas de cristaes, & 
muytas em custodias, & viris de grande preço e feitio. Na magnifica 
sumptuosidade da Igreja que he de tres naves (...) Tem nos topos do Cruzeiro duas 
Capellas muyto principaes, a da parte do Euangelho dedicada a Christo 
Crucificado, ou a nossa Senhora da Encarnação (...) e da parte da Epistola ao 
Divino Sacramento; ambas à competência revestidas de ouro, com riquissimas 
pinturas. Outras quatro lhe ficão servindo de collateraes à mayor; & todas estas são 
dedicadas à Virgem nossa Senhora debaixo de differentes titulos (...) que cada hua dellas 

podia acreditar a hua grande, & fermosa Igreja.‖ pp. 138-139 (negrito nosso). 
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 ―Na Parochial Igreja de Sam Martinho de Lisboa, que fica junto ao Limoeiro (...) he tida 

em grande veneração hua antiquissima Imagem da Mãy de Deos, com o titulo da 
Piedade, em cujos braços se vè ao Santissimo Filho morto (...) Está collocada em a 
segunda Capella da Igreja, da parte do Euangelho, com hua tribuna de talha 
dourada (...)‖ pp. 142-144 (negrito nosso). 
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  “(...) Está a Senhora collocada na tribuna da Capella mòr, dentro de hua rica 
charola de talha ricamente dourada. A santa Imagem he de madeira. Porèm a 
devoção dos que a servem a tem vestida de prata em chapa semeada de pedras ricas. Tem 
pouco mais de quatro palmos em alto, he estofada, no braço esquerdo tem o Menino 
Jesus, & na mão direita hum cetro, como Rainha que he do Ceo, & mais da terra (...) 
Está collocada sobre hua pianha de prata de altura de sinco palmos, primorosamente 
lavrada, & com algumas figuras do mesmo metal: a qual assenta sobre outra de jaspe, 
que se levanta de outro pedestal quadrado de jaspes brancos, & revestido de cores, que 
faz alguns dez palmos por cada face (...)‖ pp. 156-157 (negrito nosso). 
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  ―No convento de nossa Senhora da Graça (...) se venera com grande devoção, & culto 

hua Imagem da Mãy de Deos com o titulo de nossa Senhora da Persia (...) Collocou-a 
no Altar de Santa Anna sua gloriosa Mãy (no anno de 1645) (...) Esta Capella he a 
collateral da parte do Convento, que fica no meyo do topo do cruzeiro; he majestosa, & 
grande. Está a Santa Imagem da Senhora em hum tabernaculo dourado de talha 
muyto miuda feito na India (...)‖ pp. 157- 160 (negrito nosso). 
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   Da imagem milagrosa de nossa Senhora do Pé da Cruz do mesmo Convento 

“(...) da qual affirmão as Religiosas do mesmo Convento do Salvador, fora tambem 
achada com a do Senhor Jesus, & Rey Salvador, & com a Senhora dos Remedios. Esta 
Santa Imagem (...) tambem he da mesma materia de pasta como são as mais Imagens 
(...)” pp. 168-169. 
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  ―Na Caldeiraria, junto ao poço do chão, em a Parochia de Sam Nicolao, está hum 
sumptuoso Templo, em que he venerada hua devota Imagem da Virgem Maria (...) 
tratarão de dar principio à nova Igreja com o mesmo titulo de nossa Senhora da Vitoria 
(...) (1556) Está collocada a sagrada Imagem da Senhora da Vitoria em a 
Capella mòr, em hua rica tribuna, de boa talha dourada (como são as mais 
Capellas) he de vestidos, & tem de estatura quasi seis palmos, & está com as mãos 
postas (...) tambem se venera na mesma Casa da Senhora da Vitoria, outra 
devota Imagem da Rainha dos Anjos, com o titulo da Lembrança, que está 
collocada em a Capella collateral da parte da Epistola, em hua tribuna muyto 
perfeita, & de excellente talha (...)‖ pp. 175- 183 (negrito nosso). 
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  “(...) A vista do grande zelo com que os Irmãos desta Confraria servião a nossa 
Senhora, lhe fez doação o Convento da Capella em que a Senhora está (...) para o que se 
fez escritura em 3 de Abril do anno de 1672. A liberalidade com que os Religiosos 
offerecèram, & deram para sempre a Capella à Irmandade, a obrigou a que em seu 
adorno dispendesse nella quantidade de mil cruzados. Nem se póde achar cousa mais 
rica. He esta Capella muyto grande, & toda se vè cozida em ouro, & ornada de 
preciosas alfaias (...) Acompanhão tambem a Senhora dous Anjos de hum, & outro 
lado, de muyto rica escultura; & estofados com grande perfeição, que serve de ter luzes 
em castiçais de prata (...) & a Capella desde o interior atè o arco de fóra está 
cuberta de excellente talha dourada com ricas grades de evano caprichosamente 
torneadas (Escreve desta Santa Imagem o Padre D. Leonardo de Sam Joseph no livro, 
que intitulou, A Divina Aurora Nossa Senhora do Pilar, estampado em Lisboa no anno 
de 1677 (...)‖ pp. 222-224 (negrito nosso). 
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  ―A Senhora terá hum palmo de alto; a materia certamente não se sabe o que he, 

entendese ser de madeira. He estofada, mas muyto linda. Está collocada sobre o 
Sacrario sobre hum trono proporcionado à sua pequenhez debaixo de um docel 
tambem pequenino (...) E a Igreja em si está toda cuberta de ouro (...)‖ pp. 234-

235 (negrito nosso). 
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  “(...) sahio a Senhora da Igreja dos Meninos Orfãos em procissão (...) em Abril de 1662 
(...) Depois lhe fabricárão à Senhora os seus Irmãos hum rico retabolo com 
tribuna de talha dourada, em que a Senhora está collocada em hum trono 
debaixo de docel, cuberta com hua rica cortina (...)” p. 266 (negrito nosso). 
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  ―Está em hua tribuna, que fica no meyo do retabolo, que he de perfeitissima 

talha dourada, debaixo de hum sitial (...)” p. 296 (negrito nosso). 
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  ―Está collocada em hua rica Capella, com hum retabolo de muyto excellente 
talha dourada. Está em hum trono debaixo de hum rico docel (...)” p. 303 (negrito 

nosso). 
 
 
 
 
 
 
 



A Talha Barroca de Lisboa (1670 - 1720). Os Artistas e as Obras 

576 
 

Im
a
g

e
m

 d
e
 N

.ª
 S

.ª
 d

a
 

L
e
m

b
ra

n
ça

 n
o

 C
o

n
v

e
n

to
 d

a
 

O
rd

e
m

 T
e
rc

e
ir

a
 d

e
 N

.ª
 S

.ª
 d

e 

Je
su

s “Na sua Capella, & nas que ficão mysticas a ella, se vem muytos quadros de mercès, 
que a Senhora tem obrado, & muytas memorias de cera (...) Está hoje collocada em a 
segunda Capella do corpo da Igreja, quando se entra nella da parte da Epistola 
em hum nicho no meyo do retabolo, que he de muyto boa talha dourada, & 

guarnecida a Capella de ricos quadros de pinturas de Roma (...)”  p. 311 
(negrito nosso). 
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s  ―Na Parochia de nossa Senhora dos Anjos, extra muros da Cidade de Lisboa (que he 
hum dos mais lindos, & ornados Templos da Corte) Está esta milagrosa Senhora 
collocada em hua rica Capella, que he a collateral da parte da Epistola (porque 
da parte do Euangelho lhe fica em paralelo a Senhora dos Anjos) com hum 
perfeitissimo retabolo de talha dourada, & vese a Senhora em huma 

perfeitissima tribuna cuberta com preciosas cortinas (...)” p. 336 (negrito nosso). 
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  ―Este Agostinho Franco de Mesquita era homem muito pio, & devoto: & como era rico, 
luzia muito o seu fervor para com as obras de Deos (...) Tomou por sua conta a 
fabrica da Capella mòr, que he magnifica, & está toda cozida em ouro, com 
hum magestoso retabolo de arrogante architectura. & com huma tribuna das 
melhores da Corte, em que se expoem o Santissimo Sacramento (...)” p. 373 
(negrito nosso). 
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  ―Entrárão estes [os Trinos] na posse da Casa da Senhora do Livramento, no anno de 
1688 (...) foy hum chamado Fr. Hieronymo de Jesus (...) como tivesse alguns cabedaes, 
os gastou todos em obsequio da Rainha dos Anjos edificando-lhe outra nova, & 
mayor Igreja, de muy boa traça, & architectura, que tambem adornou de ricas 
pinturas, guarnecidas de muito boa talha, & com huma magestosa tribuna da 
mesma talha (...)” pp. 382-383 (negrito nosso). 
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  ―Na estrada que vay para o Santuario, & Casa da Senhora de Penha de França, edificou 
Lourenço Pires de Carvalho, Comissario da Bulla da Cruzada, huma Ermida, que 
dedicou a nossa Senhora, debaixo do titulo de Monte Agudo copia da milagrosa 
Imagem, senão he a propria que appareceo em Flandres junto à Cidade de Sichen, do 
Ducado de Brabante, em hum monte alto, que por sua iminência lhe derão o nome de 
Monte Agudo. Apparecceo esta Imagem da Mãy de Deos em o tronco de hum carvalho 
(...) Conservouse esta Sagrada Imagem na casa de Gonçalo Pires com toda a veneração 
(...) até que no anno de 1692 Lourenço Pires de Carvalho seu neto, lhe edificou huma 
pequena Ermida na sua quinta, junto ao Santuario de Penha de França (...) o mesmo 
Lourenço Pires de Carvalho lhe mandou edificar outra Igreja muito mayor, que dedicou 
à mesma Senhora do mesmo titulo do Monte Agudo, & São Lourenço, aonde ao 
presente se vé collocada (...) A Capella está ricamente ornada com hum 
caprichoso retabolo, em que se vé a Senhora collocada em o tronco de hua 
arvore, que representa o carvalho (...)‖ pp. 431- 433 (negrito nosso). 
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s  “(...) Começou Miguel de Sousa a reedificação daquella Casa em o anno de 1686. 
fabricando lhe nova Capella, que he muito ayrosa, & perfeita (...) Debaixo dos quadros 
das ilhargas, que descanção sobre as vergas das portas, & das janellas das tribunas, se 
vem os campos de azulejo, com hum pastoril tão galante, & perfeito, que o 
julguei pelo melhor que havia vindo de Olanda; mas desenganarãome, que fora 
obrado em Lisboa por Antonio de Oliveira (...) Muyto louvor merece Miguel de 
Sousa: mas muyto mayor seu filho Manoel de Sousa, pela generosa liberalidade com que 
a proseguio, & com que ainda vay continuando (...) A Imagem da Senhora (...) he de 
escultura de madeira. Tem cinco palmos de estatura, fóra o globo de nuvens, & 
Seraphins sobre que está posta, & collocada em hum trono de talha de bordo: 
ve-se dentro de huma tribuna no meyo de hum retabolo, que ainda está em 
preto, moderno de perfeitissima talha, boa architectura, & muita escultura; 
porque sobre as columnas se vem dous Anjos grandes, sentados sobre huns 
seguintes, ou quartões; estes se vem vestidos, & na valentia da escultura 
parecem que respirão. No meyo da volta se vê hum escudo em huma tarje, que 
sustentão outros dous, & no banco dos pedestaes debaixo do pavimento da 
tribuna, estão outros dous sustentando outra tarje, que parece como sacrario; 
tudo está rico, & vistoso. No meyo das columnas se vè à parte direita o 
Archanjo São Miguel, & à esquerda São Caytano (...) Em baixo no mesmo 
pavimento da tribuna estão dous Anjos grandes obrados com grande perfeição, 
& ricamente estofados, (como he tambem a Senhora) os quaes tem duas 

cirandelas, ou meyos castiçaes com velas (...)‖ pp. 469-472 (negrito nosso). 
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a  “(...) os circumvizinhos se afervorassem outra vez, & lhe concertassem novamente o seu 
lugar, reformando o com lhe fazerem outro novo nicho, ou tabernaculo com hum 
retabolo de dobradas columnas Salomonicas com seu altar, & banqueta, tudo 
revestido de cores, & dourado com ramos de flores artificiais, jarras douradas, 

castiçaes, & velas para as Ladainhas (...)‖ p. 497 (negrito nosso). 
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   “(...) Que se vè collocada em a tribuna da Capella mòr, com hum retabolo de myuto 

boa talha, feito ao moderno, & de perfeitissima traça, & architectura, que se 
acabou ha poucos annos, & por isso ainda não está dourado. He esta Capella 
mòr, em que está a Senhora grande, & espaçosa, fechada de abobada, revestida de 
azulejo, & o tecto, que he estucado, está pintado a oleo de brutescos excellentes de cores, 
& ouro (...)‖ Tomo II, p. 444 (negrito nosso). 
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QUADRO 6 

Notícias sobre talha recolhidas em Francisco Luís Pereira de SOUSA, O 

Terramoto do 1.º de Novembro de 1755 em Portugal e um Estudo Demográfico, Vol. III 

– Distrito de Lisboa, Lisboa, Tipografia do Comércio, 1928 
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 ―Esta importante vila possuia antigamente, na ocasião do terramoto, duas 
freguesias: Nossa Senhora da Assunção e Ressureição de Cristo. Hoje só existe a 
freguesia e a matriz de Nossa Senhora da Assunção, porque a outra igreja ficou 
destruída pelo terramoto e nunca mais foi reparada (...) A egreja de Nossa 
Senhora da Assumpção, está situada proximo ao convento dos carmelitas, no 
largo que alli se encontra. É a matriz da villa e a unica egreja parochial depois que 
o terramoto de 1755 arruinou a egreja da Resurreição que era a séde da outra 
freguesia da villa‖ p. 504 
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s  “Coleginho de Sto. Antão o Velho = Todo ficou arruinado e a sua Igreja ficou toda 

por terra excepto a capella mór‖ 
 ―N. Sr.ª da Graça = Cahio logo de improviso o Teto e depois o plano do Côro. A 
capella mór ficando livre toda a sua grande tribuna. O Teto do Cruzeiro e da 
Igreja a parede do Frontespicio da Igreja, as capelas colateraes do cruzeiro (...) 
Huma das grandes perdas foy a de tres Orgãos que nesta Igreja havia excelentes‖ 
“N. S. da Penha de França = Cahio primeiramente o côro e depois as abobadas da 

Igreja em que ficarão todos os que nella estavão, cahio a Capella mór e a sua 
Tribuna‖ 
“Colegio de Sto. Antão = Cahio o precioso zimborio logo em terra ficando a Igreja 
em muitas partes arruinadissima e huma das suas Torres: o mesmo estrago 
experimentou o convento para a parte das lages‖ 
“Desterro = Arruinou-se a Igreja cujas abobedas totalmente se abaterão, o 
Convento alguma coisa arruinado‖ 
“S. Pedro de Alcantara = Tudo o que se dis Mosteiro da fundação principiando 

do frontespicio da Igreja Dormitorio Portaria Screstia e Caza do Capitulo tudo se 
prostrou e destruio com todos os livros e cousas pertencentes ao côro‖ 
“N. Sr.ª de Jesus = Cahio primeiramente a parede do oculo que ficava ao Norte 
por sima da capella mór arruinando o teto que era de cantaria despedaçou todo o 
Retabolo e todo o Altar mór cahindo os arcos que devedião o Cruzeiro e o córo 
acabando de se aruinar tudo na noyte de 20 de janeiro de 1756 em que cahio o teto 
da Igreja cahio tambem o Refeitorio e Dormitorio da parte do Sul. A grandiosa 
capella dos Terceiros cujo teto hera de abobeda cahio ao primeiro tremos e 
tambem ficou destruida a casa do despacho‖ pp. 527-528 
“Bellem = Ainda que não cahio em o dia do Terremoto como ficou muito abalado 
no mes de Dezembro de 1756 cahio a abobeda da Igreja e aruinou muitas das suas 
partes‖ 
“N. S. da Divina Providencia = Todo este sagrado edificio padeceu bastante ruina 
com o Terremoto‖ 
“Corpo Santo = Padeceu a Igreja e Convento grande ruina com o Terramoto‖ 
“S. Camilo = Tudo se aruinou com o Terremoto‖ 
“S. Roque = Aruinouse parte do frontespicio da Igreja e Tôrre e se acha reparado‖ 
“Paulistas = Cahirão as piramides das duas Torres e baranda abrio a abobeda da 
Igreja pelo meyo quasi hum palmo cahirão athe o meyo as paredes das ultimas 
duas sellas que olhão para o Norte padeceu seu destroço as paredes do novo 
dormitorio‖ 
“Sto Antonio dos Capuxos = Cahio a abobeda do Corpo da Igreja aruinouse, 

tambem a capella chamada da Capella de Jesus Christo da cerca e a celebre 

 Descrição por local 
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capelinha do famozo prezepio‖ 
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s “Madre de Deus = Padeceu grande ruina e se susteve milagrosamente‖ 

“Stos Novo = Ficou incapaz de habitarse nele‖ 
“Sta. Clara = Pouco ficou deste Mosteiro e da igreja só a tribuna e costas da 
Capella Mór sendo hum dos mayores que recolhia mais de 600 molheres‖ 
“Sta. Monica = Arruinouse e destruise a porção mais moderna de seu edificio 
fundandose perto de 160 comodos que estava perfeitamente acabado e nelle se 
recolhião 300 pessoas‖ 
“Esperança = A Igreja padeceu bastante ruina nas abobedas que foi precizo apear 

as paredes por evitar mayor estrago o mesmo experimentou algumas porções do 
Mosteiro – El Rei N. S.or tem mandado edefficar hum  sumptioso Mosteiro ao pé 
delle para se encaluzurarem as duas comunidades do Calvario e S.ta Clara por 
ficarem totalmante dezacomodados‖ 
“Calvario = Ficou este Mosteiro totalmente aruinado e abatido‖ 
“Bernardas = Teve este Mosteiro inteira destruição. El rey lhe comprou huma 
quinta no campo pequeno po 20$ cruzados e forão para ella em 25 de Mayo de 
1756‖ 
“S.ta Anna = Cahio a Igreja com o Terremoto e do Mosteiro dous Dormitorios 
hum que ficava para a banda da portaria e outro para a calçada do Lavra cahirão 
mais tres varandas do Claustro e varias cazas e officinas. Recolherãose ao seu 
Mosteiro no S. João de 1756‖ 
“N. S. da Conceição = Carmelitas descalças teve grande ruina‖ 
“Roza = Cahio todo o Teto da Igreja e ficarão as paredes da Torre e do Côro e de 
alguns Dormitorios com as suas ruinas, cahirão os muros do Convento‖ 
“Salvador = A Igreja se aruinou inteiramente com o Terremoto de forma que será 
impossivel repararse sem se levantar por toda a parte desde os alicerces‖ 
“Encarnação = Cahio todo o Teto da Igreja o Terremoto fes abalar todo o 
convento de sorte que suposto o não percipitase lhe cauzou bastantes ruinas 
deixando-o incapás de se habitar, El Rey lhe mandou concertar o Convento e se 
recolherão em 12 de Março de 1758 pp. 527-528. 
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 “S. Julião = Veyo todo ao chão escapando só a Casa do Despacho da irmandade 

de N.S. das Candeas e a fabrica e capella da Confraria de S. Antonio‖ 
“S. Justa = Não cahio mas pegando-lhe o fôgo por 4 partes no dia seguinte‖ 
“S. Nicolau = Experimentou huma total destruição e o incendio a concluio‖ 
“N. S. da Conceição = Padeceu grande ruina, o côro se abateu e a frontaria da 

Igreja algum tanto se abrio pello meyo de entre as duas Torres ficando tudo o 
mais em pé‖ 
“S.ta Maria Magdalena = Escapou do Terremoto mas o incendio o consumiu‖ 
“S. João da Praça = O Terremoto e Incendio aruinou e queimou‖ 
“S.ta Cruz do Castelo = O Terremoto aruinou a Igreja‖ 
“S. Bartholomeu = O Terremoto lhe derubou o Teto e Frontaria e o incendio lhe 
destruiu as melhores tres capellas que tinha e levou a maior parte da sua prata e 
ornamentos‖ 
“S. Jorge = O Terremoto e incendio aruinou e queimou‖ p. 528 
“S. Maméde = O Incendio o reduziu a cinzas‖ 
“N.S. dos Martires = Esta Igreja se destruiu com o Terremoto‖ 
“SS.mo Sacramento = Com o Terremoto e Incendio padeceu huma total derota 
reputando-se a sua perda em mais de 200 mil cruzados‖ 
“N. S. da Encarnação = Padeceu esta Igreja a destruição do seo côro e aruinadas 

duas piramides da Torre que cahirão sobre o adro depois sobrevindo o fogo este 
consumio tudo menos o Cartorio. 
“Chagas de Christo = O Terramoto a destruio e o Incendio a abrazou pelas 2 
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horas da tarde do dia 1 de novembro. 
“S. Paulo = Aruinou se com o Terramoto e pegando lhe o fogo a acabou de 
destruir e tudo o que nella havia. 
“N. S. da Misericordia = Cahio do Cruzeiro da Igreja huma porção da Abodeda 
hum campanario que ficava por sima da parte da banda do Terreiro. Entrou o 
fôgo na dita Igreja pellas 9 horas da manhã do Domingo seguinte e abrazou tudo 
ficando desa a capella do Santissimo e o Retabulo do Santo Christo dos 
Padesentes e se não aproveitou mais que algumas alampadas durante o fogo nella 
5 ou 6 dias que a reduziu a cinzas. 
 

 “Hospital Real de Todos os Santos = O incendio reduzio tudo a cinzas que não 
ficou mais que a Emfermaria de S. Camilo‖ p. 529 
“Igreja das Chagas de Jesus : ficou esta igreja não só arruinada com o terremoto, 
mas destruida totalmente com o fogo que, pelas duas horas da tarde, d´aquele 
fatal dia do primeiro de novembro a devorou; (...)‖ p. 563. 
“Igreja de Nossa Senhora da Conceição: Foi começada a construir, embora já 

existisse a paroquia de que ela é séde, no ano de 1698, tendo sido inaugurada no 
ano seguinte. Em 1730, porem, recebeu varios melhoramentos, sendo, portanto, 
uma construção moderna, quando sucedeu o terremoto. ― (...) o coro se abateu, e a 
frontaria da igreja algum tanto se abriu pelo meio entre as duas torres, ficando 
tudo o mais em pé‖ p. 564 
“Convento de São Domingos – (...) Caiu logo a tribuna da capela da Senhora do 
Rosário, e a de São Domingos (...) consumiu o fogo na Igreja todas as sagradas 
Imagens (...) Com a mesma fatalidade se abrazaram no Côro junto á Capela mór 
os excelentes quadros com que se ornavam as paredes, e eram todos do punho do 
nosso insigne Bento Coelho (...)‖p. 581 
“Basilica de Santa Maria ou Igreja da Sé (...) Queimaram-se tambem todas as 

imagens sagradas, retabulos e ornamentos da mesma Igreja. Somente as 
chammas, que accommeteram o altar da Senhora chamada a Grande, refrearam a 
sua voracidade para com a veneranda imagem, e todo o seu ornato corporal, e 
sitial do seu nicho. (... ) o mesmo se observa em outras capellas interiores do 
claustro, experimentando total ruina (...)‖ p. 591 
 “Igreja de Nossa Senhora dos Mártires : ―Esta igreja existia antigamente no sítio, 
aonde está hoje o Palacio Iglesias, na esquina do Largo da Biblioteca Publica para 

a Rua do Ferragial de Cima. Era duma só nave, com altares guarnecidos de talha 
dourada. 
Ela era das igrejas mais antigas de Lisboa porque datava de 1147 e devia a sua 
origem aos cavaleiros estrangeiros, que auxiliaram D. Affonso Henriques na 
conquista de Lisboa. 
Sofreu, porém, grandes modificações e reparações: a primeira em 1598, a segunda 
em 1710 e a terceira no anno de 1750 (...)‖ p. 606 
“Igreja de São Nicolau -  A freguesia de S. Nicoláo cahio a metade do Templo 

para o lado dos Torneyros sepultando muita gente; e na verdade he digno de 
penna, que huma freguezia, e hum Templo todo apaynellado, e cosido em ouro 
em hum instante se visse enteyramente destruido (...)‖ p. 611 

 “Convento da Congregação do Oratório da Rua Nova do Almada – ―(...) Pouco 

tempo era passado, que eu ajustara uma imagem de hum Senhor Crucificado, 
obra excellente das mãos de Manuel Dias (...) O Oratorio do noviciado era uma 
caza sufficientemente grande (...) As paredes athé certa altura se cobrião de finos 
azulêjos, e nelles pintadas algumas acções de meu padre P. S. Fellippe Neri; a 
distancia, que restava athé ao této era de entalhado muito primoroso, obra que o 
Pe. Francisco Pedroso como tambem todo o mais noviciado tinha mandado fazer. 
O entalhado estava com repartimentos para reliquias, e todo dourado á custa do 
Pe. M.e dos Noviços Francisco de Lemos (...) toda a cappella era de entalhado 
dourado Na nave de S. Anna fora do Cruzeyro correspondente ao de S. pedro o 
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altar de Jesus Maria José com as trez Images.  
S. Pedro, Piedade, S. Anna, e Jesus, Maria, José todos nos espaldares tinhão 
sanctuarios de muitas reliquias, erão os sanctuarios de entalhado dourado (...)‖ 

pp. 614- 618 
“Convento de Nossa Senhora do Monte do Carmo – (...) quando o Senhor 
Condestavel levantou a Igreja só lhe formou seis capellas todas dedicadas a 
Santissima Virgem, a saber do Carmo, dos Prazeres, da bôa morte, da Encarnação, 
do Pranto e da Conceição, mas depois se formarão outras, as quais fazião o 
numaro de vinte e cinco, era esta toda fermozissima asim na figura como na 
magnicencia, na capella mor se achavão as mais excellentes pinturas, doze 
preciozissimos Santuarios todos excellentemente dourados, o seu Retabolo era 
antigo, mas bem mostrava, ser obra primoroza pela arquitetura, era de talha 
dourada e armada com altas colunas Salomonicas que muito formoziavão (...) A 
capella môr se consumiu uma custodia magnifica, que excedia a altura de hum 
homem; esta estava sobre um cofre que correspondia na grandeza e bojo à altura 
da Custodia, tudo de prata lavrada (...) Consumiram-se as cadeiras do coro feitas 

com bella architectura (...) A capella da Piedade com toda a sua talha; imagem da 
Senhora e dos quatro evangelistas, de esculptura (...) capella de Nossa Senhora da 
Conceição: a talha e imagem com sua corôa de prata (...) Capella do Sacramento : 
varios paineis que ornavam esta capella por ser magnifica na altura (...) A capella 
de S. Roque, a sua imagem e retabulo magnifico feito de novo (...) A capella de 
Santa Luzia e S. Braz e Santa Apolonia (...) e magnifico retabulo e painel acabado 
de pouco por um grande artifice (...) A capella de Nossa Senhora do Socorro e 
Santa Rita e Santa Quiteria, toda de talha dourada (...)‖ pp. 630-637.  

 “Convento de Nossa Senhora de Jesus – Este convento, um dos melhores de 

Lisboa, pertencia aos religiosos da Terceira Ordem de S. Francisco. Foi 
inaugurado em 1623, não sendo uma construção relativamente antiga, quando 
sucedeu o terremoto (...) Cahio primeiramente a parede do oculo, que ficava ao 
Norte por cima da capella mór, e arruinado o seu tecto, que era de cantaria 
almofadada, despedaçou não só todo o retabulo de talha dourada, e todo o altar 
mór, mas a preciosa capella do Santissimo, que lhe ficava contigua. Os arcos de 
pedra que sustentavam o tecto da igreja, e dividiam o cruzeiro, e o coro, se 
desfizeram, e levaram consigo parte do ornato do mesmo coro, e offenderam 
outras partes da igreja, acabando de se arruinar tudo em a anoite de 20 de Janeiro 

de 1756, em que cahio o tecto da igreja, e se perdeu o coro, que conforme os 
arquitectos de bom gosto, era o mais formoso, e regular, que havia na corte‖ p. 
668 
“Igreja de S. Lourenço – Esta igreja é das mais antigas de Lisboa (...) refere 
Bautista de Castro o seguinte ― Padeceo esta igreja com o terremoto 
bastantemente, porque ao seu abalo cahiu o coro e quasi metade do tecto da igreja 
desde a porta principal, deixando todavia ilesa a capella-mór (...)‖ p. 673 
“Igreja de Nossa Senhora das Mercês –  Nesta paroquial igreja com o memoravel 

terremoto se arruinou a tribuna da capella-mór, a frontaria da igreja, a torre dos 
sinos, quebrando-se todos os que nella estavam, e com o seu precipicio ficou 
destruido o coro, e uma nobilissima casa da tribuna, que alli tem o padroeiro‖ 
“Igreja de S. Miguel – Não ficou esta igreja isenta dos estragos, que lhe causou o 
grande e repentino terremoto, porque arruinando-se o tecto, que ficava sobre o 
coro, o prostrou, com tudo o que o comprehendia (...)‖ p. 680. 
“Igreja de S. Pedro –  Experimentou com o soberbo terremoto esta igreja a sua 

total ruina, ficando sómente em pé a parede da parte do Evangelho ao Norte, com 
a capela da irmandade da Santa Cruz, e Almas (...)‖ p. 681 
“Igreja de Nossa Senhora da Pena –  Ficou esta igreja totalmente derrotada com o 

espantoso terremoto, porque aos seus primeiros impulsos cahiram logo os 
remates das torres do frontespicio, que sepultaram algumas pessoas, que vinham 
fugindo para o adro; e abatendo-se immediatamente o tecto pintado de admiravel 
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arquitectura pelo nosso portuguez Antonio Lobo (...)‖ p. 683 
 “Convento de S. Salvador- este convento, que era de religiosas dominicas, foi 

fundado no ano de 1391, tendo sido concluido em 1478. Era, portanto, um edificio 
antigo, quando sucedeu o terremoto.  
O corpo da igreja d`este mosteiro, onde está estabelecida a paroquia inteiramente 
se arruinou com o terremoto de fórma que será impossivel reparar-se, sem a 
levantarem por toda a parte desde os alicerces. Retirou-se o Santissimo para a 
igreja do menino de Deus, onde esteve douz mezes, e se recolheu para a casa, que 
era da grade das religiosas onde inteiramente está ainda (...) Das religiosas 
morreram doze professas, uma noviça leiga, duas seculares, e uma criada. As 
mais que ficaram, sahiram da clausura, e umas foram para o Cardal da graça, e se 
aposentaram na quinta do alcaide fidalgo, outras estiveram no Campo Grande em 
casa do desembargador Francisco Lopes de Carvalho, Passados alguns mezes, se 
foram recolhendo para o mosteiro, onde se acham já mais de oitenta exercendo os 
actos da communidade. Moreira de Mendonça, que diz que o mosteiro do 
Salvador ficou pouco arruinado, mas a sua igreja caiu por terra‖ pp. 685-686 
“Igreja de Nossa Senhora do Socorro – (...) se arruinou, e ficou por terra a 

cappela-mór, e o cruzeiro da igreja, como tambem as capellas do Santo Christo, 
Nossa Senhora do Socorro a velha, e a de Santo Antonio, e o mais que 
permaneceu em pé ficou summamente estremecido e arruinado (...) p. 687 
“Convento de Santo Antão o Velho – (...) Padeceu este colegio grande estrago no 
dia do terremoto, pois todo elle ficou arruinado, e a sua igreja cahio toda por 
terra, excepto a capella-mór (...)‖ p. 688 
“Convento de Santa Clara - D´este mosteiro amplissimo, exceptuando o 

dormitorio chamado de benção, e os dos corredores, duas varandas, e algumas 
capellas, tudo mais, que em dormitorios e casas particulares recolhia mais de 
seiscentas mulheres entre religiosas educandas, recolhidas e criadas, ficou, ou de 
todo abatido, ou irreparavelmente arruinado com o terremoto. O seu famoso 
templo, que era um monte de ouro, e na grandeza excedia a todos os dos mais 
mosteiros da côrte, ficou totalmente prostrado, excepto a tribuna e costas da 
capella-mór (...) o côro de cima, que era um paraiso na terra, tambem se abateo‖ 
p. 706 
“Convento de Santos-o-Novo - Com o terremoto ficou este grande edificio 
arruinado por dentro e incapaz de habitarem nelle as religiosas (...) O convento 
das Comendadeyras de Santos ficou arruinado, e a sua illustre Comendadeyra 
com as mais Religiosas assistem em barracas‖ p. 707 
“Convento de Santa Maria de Jesus de Xabregas – Na geral destruição do 
terremoto padeceu este convento uma total ruina, assim na igreja, como nos seus 
dormitorios e claustros (...)‖ p. 707 

 “Quinta do Vale do Pereiro da Congregação de S. Felipe Neri –  O seu edificio era 

designado por patio dos Geraldes ou Giraldes, por ter sido um dos seus 
possuidores a família Geraldes. Nele tambem habitou o duque de Saldanha e, por 
isso, tambem chamaram o Patio do Saldanha. (...) A entrada para estas quintas he 
pella estrada do Rato, que vay sahir a Campolide (...) A Ermida tem suficiente 
comprimento e á proporção a largura, he de boveda de tumba de estuque he toda 
azulejada. Tem côro. No corpo dois altares de entalhado dourado, hum de S. 
Antonio, que fica da parte direyta, outro da esquerda, de Nossa Senhora. A 
Cappella Mór está toda entalhada priomorosamente obra do padre José Pinto, 
porem ainda não está dourada. Tem Sacrario aonde se guarda o Santissimo 
Sacramento (...) Tem á proporção Sacristia com o paynel de Nossa Senhora da 
Soledáde: com seus cayxões muito bem feytos (...) O Convento não he 
perfeitamente quadrado tem mais de comprido que de largo (...) os corredores 
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todos nos tétos engessados pintadas as portas dos cubiculos, obra quanto a 
pintura do Padre José Pinto. Á roda dos corredores está a via Sacra em payneis, 
que de Roma mandou o Padre Antonio de Ataide (...) Esta quinta depois da 
extinção das ordens religiosas, pertenceu ao Marquês da Graciosa; morou nela o 
duque de Saldanha. (...)‖ pp. 721- 725 
“Convento de Nossa Senhora da Anunciada – Foi primeiramente de religiosos de 
Santo Antão em 1400, passando em 1539, para as religiosas dominicanas, 
chamadas da Anunciada, que lá se achavam quando sucedeu o terremoto. Com o 
terremoto se arruinou bastantemente não só o mosteiro, mas a igreja, ficando 
nesta toda a sua abobada aberta pelo meio até ao arco da capela-mór (...)‖ p. 731 
“Convento de Santa Marta – Este convento de religiosas de S. Francisco foi 
fundado em 1580; padeceu alguma cousa com o terremoto, o que obrigou as 
religiosas a abarracarem-se na sua cerca até se achar reparado (...) O P.e Manuel 
Portal informa o seguinte: O Convento de S. Matha padeceo alguma ruina, mas 
remediavel‖, p. 731. 
“Convento de Nossa Senhora da Soledade -  De religiosas trinas recoletas ou 

trinas do Mocambo, como são hoje chamadas. Este mosteiro (...) não sofreu ruina 
consideravel com o terremoto (...)‖ p. 736. 
―Convento de nossa Senhora da Porciuncula – Era de religiosos capuchos 
francezes da Bretanha, chamados vulgarmente os barbadinhos francezes e nada 
sofreu com o terremoto. (...)‖ p. 736 
“Convento do Santo Crucifixo - Pertencia ás religiosas capuchas, chamadas 
francezinhas. Tambem neste mosteiro os abalos do terremoto não causaram ruina 
consideravel (...)‖ p. 736 

 “Convento de Nossa Senhora do Livramento – Com o terremoto este edificio, que 

era de religiosos da Santissima Trindade, sofreu pouca ruina. Contudo, foi 
mandado apontoar (... ) Foi fundado em 1679, mas recebeu grandes 
melhoramentos em 1698, não sendo, portanto, uma construção antiga, quando 
sucedeu o terremoto. Esteve até á pouco reduzido á pequena igreja do 
Livramento, que já não existe‖ p. 737 
“Convento de Nossa Senhora da Nazaré – De religiosas recoletas de S. Bernardo, 
vulgarmente chamadas as bernardas. Este mosteiro ficou inteiramente destruido 
com o terremoto (...)‖ p. 737 
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 ―O memoravel terremoto do 1.º de Novembro de 1755 deitou abaxo o choro da 

Igreja, o frontespicio e metade da Torre dos sinos com tal vay, e vem que tangerão 
com o impulso; as paredes da Capella mór, Tribuna, e Sanchristia, padecerão 
grande ruina (...) p. 787 
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QUADRO 7 

Informações sobre talha localizadas em Fernando PORTUGAL e Alfredo de 

MATOS, Lisboa em 1758. Memórias Paroquiais, Lisboa, Câmara Municipal de 

Lisboa, 1974 

 

 

Por Local 
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“Esta é a paróquia de São Nicolau desta cidade de Lisboa, denominada por alguns a do coração 
da mesma cidade por causa do sítio em que se achava, no plano da mesma entre as praças do 
Terreiro do Paço e Rossio (…) é a dita paróquia do Padroado Real, e tem Prior, que apresentam 
as Senhoras Rainhas deste Reino (…) Entre as igrejas da capital, a de São Nicolau era, sem 
dúvida, uma das mais sumptuosas, quer pela arquitectura, quer pelos materiais; e uma das 
mais ricas pelo seu precioso e variado recheio (…) O que acima se escreve diz respeito ao 
templo resultante da transformação do primeiro, cujas obras principiaram em 1616 com o 
lançamento da primeira pedra (…) Desde os primeiros fundamentos até ao último remate deste 
sumptuoso edifício se via a grandeza e magnificência com que fora edificado (…) tinha a igreja 
onze capelas: em primeiro lugar a capela-mor com um grande pé direito à proporção da 
altura grande da igreja: excelente tribuna e belo retábulo (…) junto à capela-mor havia 
duas capelas colaterais; da parte do Evangelho era a capela do Santíssimo Sacramento (…) A 
primeira capela da parte do Evangelho no corpo da igreja era a dos Apóstolos São Pedro e São 
Paulo (…) Seguia-se a capela da Irmandade das Almas, onde estava superiormente Santa 
Catarina, como Padroeira (…) a quarta e última deste lado era a do Apóstolo São Bartolomeu 
(…) da parte da Epístola a primeira capela era a do mártir São Sebastião (…) a segunda capela 
era a de Nossa Senhora da Caridade (…) A terceira capela era a de Nossa Senhora das Mercês, 
e a última junto ao coro era de Santo António (…) pela parte de dentro da igreja, sobre a 
cantaria, que tinha sido pintada ou dourada com vários emblemas, estava por cima 
desta ornada com talha dourada apainelada nos vãos proporcionados, ficando 
somente descobertos de pedraria os arcos das capelas, e os dois imediatos às colaterais, 
por cima das quais estava a cimalha real, e acima desta de cada parte havia por cima dos tais 
arcos três janelas e dois painéis, e nos intervalos nichos com os Evangelistas e Doutores da 
igreja, e por cima de tudo, junto ao tecto, havia uma varanda por forma de cimalha com suas 
grades continuadas de sorte que rodeava toda a igreja, e por esta se dava culto ao Senhor 
Ressuscitado, que estava colocado por cima do arco da capela-mor em imagem grande de 
estátua; e para esta varanda se ia pela escada do coro e torre, e enobrecia muito este sumptuoso 
templo. 
A capela-mor e todos os mais altares eram assim mesmo revestidos de excelente 
talha dourada, e todos os altares com quatro colunas e seu trono de sorte que sendo 
fundos, ainda que na grossura da parede, ficavam todos à face tapando-se com esta 
arquitectura, e ficando inútil a serventia que havia nas capelas do corpo da igreja de umas para 

outras (...)” pp. 32-33 (negrito nosso). 
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“(…) tinha esta igreja do Santíssimo Sacramento antes do terramoto altar-mor, que este estava 
formado sobre o carneiro da Irmandade do Santíssimo Sacramento, que era todo o vão da 
capela-mor, e uma sacristia, que estava detrás do dito altar, que era de abóboda (…) tinha esta 
igreja dois altares colaterais, um da parte direita da vocação de Santo António e o da parte 
esquerda da vocação de São Francisco; tinha esta igreja mais cinco altares (…)Teve esta igreja 
no dia primeiro de Novembro de mil setecentos e cinquenta e cinco anos a perda de se arruinar 
o frontispício, duas torres que tinha, e o coro, que tudo se arruinou no dito dia do primeiro de 
Novembro, e no incêndio sucessivo ao terramoto se queimou a dita igreja e se reduziu a cinzas 
(...)” p. 51 
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“(…) quando o Senhor Condestável levantou a igreja só lhe formou seis capelas todas 
dedicadas à Santíssima Virgem, a saber do Carmo, dos Prazeres, da Boa Morte, da 
Encarnação, do Pranto, e da Conceição, mas depois se formaram outras, as quais faziam o 
número de vinte e cinco; era esta toda formosíssima, assim na figura como na 
magnificência, na capela-mor se achavam as mais excelentes pinturas, doze 
preciosíssimos santuários todos excelentemente dourados, o seu retábulo era antigo, 
mas bem mostrava ser obra primorosa pela arquitectura, era de talha dourada e ornada com 
altas colunas salomónicas que muito aformoseavam (…)” p. 69 (negrito nosso). 
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“(…) havia onze altares nesta igreja (…) era de uma só nave, e os altares acima ditos eram 
guarnecidos de talha dourada, a capela-mor e cruzeiro eram guarnecidos de primorosos 

embutidos (…) p. 84. (negrito nosso). 
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“(…) esta igreja sempre foi do Padroado Real, o que consta do Arquivo da Torre do Tombo, e 
Censual da Mitra, hoje é do Padroado das Sereníssimas Senhoras Rainhas (…) este formoso 
templo era de três naves, a do meio sustentada de grossas colunas de pedra cobertas 
de talha dourada como todo o mais corpo desta nave, com admiráveis pinturas, as naves 
das ilhargas e o frontispício eram de mármore tudo nobre (…) tinha esta igreja onze 
capelas, a maior era de perfeitíssima arquitectura. São seus padroeiros os Irmãos do 
Santíssimo era toda de talha dourada, e foi a primeira que nesta cidade se dourou 
(…) o trono em que se expunha o Santíssimo era majestoso, no mais alto estava uma 
charola toda de prata dourada com céus relevados e figuras, e no meio uma custódia 
sustentada por quatro anjos na qual se expunha o Santíssimo (…)”, pp. 151-152 

(negrito nosso). 
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 “(...) somente experimentou ruina em as duas torres, e alguns remates do frontespicio, 
conservando se as mesmas torres com tal separação das pedras de cantaria de que se 
compunhão, que foy preciso apeálas para evitar o prejuízo (…) ficando todo o templo com 
perfeyção interior e no mesmo estado existe” p. 88 
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“(…) no coro de sima havia sinco cappellas duas de sumptuozo edifício, com as costas e 
frontaes de pratta (…) no altar mor do mesmo coro, composto todo de colunas douradas com 
sinco nixos de varias imagens se adorava em hum sacrário todo de pratta o augustissimo 
Sacramento (…) e não havia convento nesta corte que para o culto divino fosse mais 
abundante de pratta do que o Convento de Sta Clara (…) ficou este Convento 
excessivamente damnificado com o terramoto, a Igreja padeceo total ruína (…) 
arruinou-se o coro de sima, que na sua fabrica de excelente talha dourada, e pinturas, 
hoje delle se não conserva memoria (...)”, pp. 105-106 (negrito nosso). 
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“(…) esta tambem no destrito desta parochia [Nossa Senhora das Mercês] e a ella anexa a 
Ermida de Nossa Senhora da Ajuda e Santos Fieis de Deos, com hum so altar, e na tribuna 
delle se venera a imagem da mesma Senhora, he toda de talha dourada e apainelada 
(…)” p. 199 (negrito nosso). 
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“(…) João da Guarda Munis, terceiro vigário desta Igreja, que tambem foy colado pelo 
Pontifice, e logo nos seus princípios de vigário se acabou a construção desta Igreja, e se erigio a 
Irmandade do Santíssimo Sacramento, a qual fundou de novo a capela mayor, e tribuna, e 
acabou de dourar na forma que ao prezente existe; e falecendo o dito vigário em 6 de Junho de 
1700 (…) em o ano de 1718 se principiarão nesta Igreja varias obras de pedra, e cal, e 
pedraria fazendo se lhe correspondências, que não tinha, levantou se o tecto, e 
guarnecerão se as paredes e coro de talha dourada, e apaynelada, sendo os payneis do 
corpo da Igreja os doze Apostolos da Companhia de Christo Senhor nosso (…) esta o sacrário 
no altar mayor preciozamente ornado, tem hum nicho de cada parte; no da parte do Evangelho 
esta (…) Maria Santissima com o titulo da Senhora da Saúde (…) no da Epístola está a 
imagem de São Sebastião chamado da Pedreira (…)” pp. 252-253 (negrito nosso). 
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QUADRO 8 

Obras de douramento 

  

Contrato Local Encomendador Obra Autor  Preço Fiador  Entrega Referência Observações 

14/11/1674 Igreja de N.ª 
S.ª do Socorro 
– Lisboa 

Irmandade de 
N.ª S.ª da 
Conceição 

Arco do altar 
de N.ª S.ª da 
Conceição 

Domingos 
Nogueira, 
pintor de 
têmpera 

60 mil 
réis 

 Mês de 
Outubro 
do mesmo 
ano 

ANTT, 
C.N.L., n.º 
11 (actual 
n.º 3), Cx. 
83, L.º 315, 
fls. 104 v.º.-
105 

Obra 
desaparecida. O 
mestre teria de 
dourar o arco da 
capela e estofar 
dois anjos. O 
contrato não se 
outorgou. 

17/4/1675 Desconhecido 
– Lisboa 

Desembargador 
José Galvão de 
Lacerda 

Altar do 
Senhor Atado 
à Coluna 

João da 
Mota, 
pintor de 
têmpera e 
João 
Correia 
mestre 
bate-folha 

da Casa 
Real 

140 mil 
réis para 
o pintor 
e 40 mil 
réis para 
o mestre 
bate-
folha 

 Dia de 
Espírito 
Santo 
próximo 

ANTT, 
C.N.L., n.º 

11 (actual 
n.º 3), Cx. 
82, L.º 310, 
fls. 132-133 

A obra consistia 
em pintar os 
campos do 
retábulo a preto 
imitando ébano e 
dourar o resto da 
obra. 

17/5/1676 Igreja de Sto. 
Estêvão – 
Lisboa 

Irmandade do 
Santísssimo 
Sacramento 

Altar-mor Amaro 
Pinheiro e 
Nicolau 
Antunes 

950 mil 
réis 

Manuel de 
Abreu, 
livreiro e 
irmão de 
Amaro 
Pinheiro 

Mês de 
Outubro 
do mesmo 
ano 

ANTT, 
C.N.L. n.º 
12A (actual 
n.º 1), Cx. 
58, L.º 240, 
fls. 2-2 v.º 

Obra 
desaparecida. Os 
mestres teriam de 
dourar o retábulo 
e pintar uma 
cortina fingida no 
painel do fundo 
do mesmo, visto 
este ser liso. 
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Contrato Local Encomendador Obra Autor  Preço Fiador  Entrega Referência Observações 

8/5/1677 Igreja de N.ª 
S.ª do Socorro 
– Lisboa 

Irmandade do 
Santísssimo 
Sacramento 

Altar-mor João da 
Mota, 
pintor de 
têmpera  

750 mil 
réis 

 ―ate com 
efeito a 
acabar‖ 

ANTT, 
C.N.L., n.º 
11 (actual 
n.º 3), Cx. 
83, L.º 315, 
fls. 22-22 v.º 

Obra 
desaparecida. O 
trabalho consistia 
em dourar o 
retábulo e 
encarnar e estofar 
as suas figuras. 

5/6/1679 Igreja do 
convento de S. 
Francisco de 
Xabregas – 
Lisboa 

Irmandade de 
N.ª S.ª do 
Desamparo 

Altar de N.ª S.ª 
do Desamparo 

António 
Rodrigues e 
José de 
Matos 

210 mil 
réis 

 Mês de 
Novembro 
do mesmo 
ano 

ANTT, 
C.N.L., n.º 
12A (actual 
n.º 1), Cx. 
60, L.º 250, 
fls. 75-76 

Obra 
desaparecida. O 
contrato consistia 
em dourar o 
retábulo e estofar 
e encarnar 
meninos, serafins 
e pássaros do 
mesmo. Refere-se 
ainda que os 
mestres deviam 
raspar as armas 
constantes no 
remate da capela e 
colocar as dos 
actuais 
encomendadores. 
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Contrato Local Encomendador Obra Autor  Preço Fiador  Entrega Referência Observações 

1/10/1683 Igreja do 
convento de S. 
Bernardo - 
Portalegre 

Religiosos 
bernardos 

Altar-mor Pedro 
Coelho 
Taborda, 
Domingos 
Nogueira, 
pintores e 
Gaspar 
Silva, bate-
folha da 
Casa Real. 

-  - ANTT, 
C.N.L., n.º 1 
(actual n.º 
2), Cx. 59, 
L.º 295, fls. 
100 v.º-102 

Obra 
desaparecida. 

22/1/1684 Igreja do 
convento de S. 
Bernardo  - 
Cós 

Religiosas 
Bernardas 

Altar-mor João Mota, 
pintor de 
ouro da 
Casa Real 

800 mil 
réis 

 Páscoa 
desse 
mesmo 
ano 

ANTT, 
C.N.L., n.º 
7A (actual 
n.º 15), Cx. 
74, L.º 378, 
fls. 55-55 v.º 

Obra existente. 

20/12/1684 Igreja da 
Quinta de 
Valbom – 
Évora 

Jesuítas 3 altares Pascoal da 
Silva e Luís 
Andrade 

380 mil 
réis 

 Omisso ANTT, 
C.N.L., n.º 
11 (actual 
n.º 3), Cx. 
86, L.º 335, 
fls. 31-32 v.º 

Obra 
desaparecida? 
Testemunha o 
entalhador João 
Rodrigues. 

28/4/1687 Igreja do 
convento de 
Sto. Elói - 
Lisboa 

Irmandade de 
N.ª S.ª do Vale 

Altar de N.ª S.ª 
do Vale 

Amaro 
Pinheiro, 
pintor de 
têmpera 

490 mil 
réis 

 20 de 
Agosto do 
mesmo 
ano 

ANTT, 
C.N.L., n.º 
12A (actual 
n.º 1), Cx. 
66, L.º 280, 
fls.54-54 v.º 

Obra 
desaparecida. 
Como uma das 
testemunhas, o 
pintor João de 
Oliveira. 
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Contrato Local Encomendador Obra Autor  Preço Fiador  Entrega Referência Observações 

23/4/1694 Igreja do 
convento de S. 
João de Deus – 
Lisboa 

Frei Manuel da 
Nazaré, prior do 
convento 

Altar-mor João de 
Sousa, 
pintor e 
dourador 

440 mil 
réis 

Domingos 
Rodrigues 

15 de 
Agosto do 
mesmo 
ano 

ANTT, 
C.N.L., n.º 
12B (actual 
n.º 1), Cx. 
29, L.º 466, 
fls. 19-20 v.º 

Obra 
desaparecida.  

19/4/1697 Igreja de N. 
S..ª de  
Alenquer 

Omisso Omisso Sousa de 
Figueiredo, 
o coxo, João 
Carneiro e 
Jerónimo 
da Costa 

Omisso   ANTT, 
C.N.L., n.º 

7A (actual 
n.º 15), Cx. 
79, L.º 414, 
fls. 77 v.º-78 
v.º 

Obra 
desaparecida? 

9/2/1698 Igreja de S. 

José – Lisboa 

Manuel  Luís 

contratador do 
consulado do 
paço da madeira 

Altar de N.ª S.ª 

da Fé 

Manuel 

Henriques 

170 mil 

réis 

António 

Pinheiro, 
mercador 
na capela 
real 

Mês de 

Maio do 
mesmo 
ano 

ANTT, 
C.N.L., n.º 
9A (actual 
n.º 7), Cx. 
57, L.º 311, 
fls. 52-53 

Obra existente. O 

pintor estava 
contratado para 
dourar toda a 
obra de talha 
constante da 
capela e pintar a 
banqueta do altar 
fingindo pedra. 

7/5/1700 Igreja de S. 
Lourenço – 
Lisboa 

D. Tomás de 
Lima e 
Vasconcelos, 
visconde de 
Ponte de Lima 

Altar-mor Francisco 
Rodrigues, 
Marcos da 
Silva e 
Manuel do 
Monte, 
pintores de 
têmpera 

450 mil 
réis 

Manuel 
Soares 
Barbosa, 
mercador 

Mês de 
Agosto do 
mesmo 
ano 

ANTT, 
C.N.L., n.º 
7A (actual 
n.º 15), Cx. 
81, L.º 431, 
fls. 23 v.º-24 
v.º 

Obra 
recentemente 
desaparecida. 
Todo o altar-mor 
deveria ser 
dourado e os 
anjos encarnados 
e estofados. 
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Contrato Local Encomendador Obra Autor  Preço Fiador  Entrega Referência Observações 

17/1/1701 Igreja do 
mosteiro de 
N.ª S.ª da 
Anunciada - 
Lisboa 

Roque Monteiro 
Paim 

Coro Damião 
Matoso, 
pintor 

280 mil 
réis 

  ANTT, 
C.N.L., n.º 
7A (actual 
n.º 15), Cx. 
81, L.º 434, 
fls. 44 v.º-45 
v.º 

Obra 
desaparecida. 

22/5/1701 Igreja dos 
Santos Reis 
Magos - 
Lisboa 

Irmandade do 
Santísssimo 
Sacramento 

Altar-mor Francisco 
de Sousa, 
Manuel 
Soares e 
José de 
Campos 

350 mil 
réis 

 Mês de 
Agosto do 
mesmo 
ano 

ANTT, 
C.N.L., n.º 
7A (actual 
n.º 15), Cx. 
82, L.º 435, 
fls. 84 v.º-85 
v.º 

Obra 
desaparecida. Os 
mestres são 
contratados para 
dourar a tribuna e 
os caixilhos dos 
painéis, pintarem 
o tecto da capela 
de brutesco, 
estofar a glória da 
tribuna  e estofar e 
encarnar os  anjos. 
Teriam ainda de 
pintar o 
embasamento da 
capela fingido de 
pedra. 
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Contrato Local Encomendador Obra Autor  Preço Fiador  Entrega Referência Observações 

7/8/1702 Igreja de S. 
José - Lisboa 

Diogo Lette, 
cavaleiro da 
ordem de Cristo 

Altar do Santo 
Cristo do 
Bonfim 

Manuel 
Henriques, 
pintor de 
têmpera 

170 mil 
réis 

Manuel 
Nunes 
Coelho, 
procurador 
do juízo 
dos 
resíduos da 
cidade de 
Lisboa 

15 de 
Outubro 
do mesmo 
ano 

ANTT, 
C.N.L., n.º 
9A (actual 
n.º 7), Cx. 
59, L.º 325, 
fls. 35 v.º-37 
v.º 

Obra existente. 
Dourar toda a 
talha e pintar a 
banqueta fingindo 
pedra. Pede-se a 
mesma perfeição 
com que dourou o 
altar de N.ª S.ª da 
Fé, fronteiro ao do 
Santo Cristo do 
Bonfim. 

13/4/1704 Igreja do 
Santíssimo 
Sacramento 
dos padres 
paulistas - 
Lisboa 

Irmandade de 
N.ª S.ª da Atocha 

Altar de N.ª S.ª 
da Atocha 

Manuel da 
Silva Costa 

  Mês de 
Maio do 
mesmo 
ano 

ANTT, 
C.N.L., n.º 
9A (actual 
n.º 7), Cx. 
60, L.º 330, 
fls. 15-16 

Obra 
desaparecida. A 
obra constava do 
douramento do 
altar, encarnar os 
anjos e serafins, 
dourar 18 jarras e 
pintar a banqueta 
do altar fingindo 
embutidos. 

29/6/1704 Igreja de S. 
Pedro de 
Alfama - 
Lisboa 

Irmandade das 
Almas 

Capela das 
Almas 

Amaro 
Pinheiro e 
José de 
Campos, 
mestres 
douradores 

470 mil 
réis 

 Mês de 
Outubro 
do mesmo 
ano 

ANTT, 
C.N.L., 
n.º12B 
(actual n.º 
1), Cx. 33, 
L.º 488, fls. 
24-24 v.º 

Obra 
desaparecida. 
Dourar a talha da 
capela e pintar o 
embasamento do 
altar e as portas 
do mesmo. 
Documento 
incompleto, mas 
assinado pelos 
intervenientes. 
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Contrato Local Encomendador Obra Autor  Preço Fiador  Entrega Referência Observações 

4/1/1705 Igreja de S. 
Pedro de 
Alfama - 
Lisboa 

Irmandade do 
Santísssimo 
Sacramento 

Capela-mor Amaro 
Pinheiro e 
José de 
Campos, 
mestres 
douradores 

220 mil 
réis 

 1.ª semana 
da 
quaresma 
do mesmo 
ano 

ANTT, 
C.N.L., n.º 
12B (actual 
n.º 1), Cx. 
33, L.º 488, 
fls. 
Penúltimos. 

Obra 
desaparecida. A 
obra consistia no 
douramento do 
arco da capela-
mor, simalha, 12 
painéis e duas 
portas. Banqueta e 
credencias seriam 
pintadas fingindo 
embutidos de 
mármore. 

10/6/1706 Igreja de S. 
João Baptista 
do Lumiar - 
Lumiar 

Irmandade do 
Santísssimo 
Sacramento 

Altar-mor José 
Ferreira de 
Araújo 

1 conto 
de réis 

  ANTT, 
C.N.L., n.º 

7A (actual 
n.º 15), Cx. 
84, L.º 456, 
fls. 14-15 

Obra 
desaparecida. O 
mestre teria de 
dourar a obra de 
talha da capela-
mor e pintar o 
tecto de brutesco e 
de "arquitectura". 

12/9/1713 Capela de N.ª 
S.ª da 
Assunção - 
Lisboa 

Irmandade de 
N.ª S.ª da 
Assunção 

Altar-mor Lourenço 
da Silva 
Paz, pintor 

400 mil 
réis 

  ANTT, 
C.N.L., n.º 
11 (actual 
n.º 3), Cx. 
99, L.º 420, 
fls. 52-53 

Obra 
desaparecida. O 
mestre teria de 
dourar o retábulo 
e pintar o tecto da 
capela de 
"arquitectura". 
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Contrato Local Encomendador Obra Autor  Preço Fiador  Entrega Referência Observações 

28/9/1715 Igreja do 
convento N.ª 
S.ª do Carmo - 
Lisboa 

Irmandade de 
Santa Ana e S. 
Joaquim 

Altar de Santa 
Ana e S. 
Joaquim 

Manuel 
Nunes, 
pintor de 
óleo 

350 mil 
réis 

 Fevereiro 
de 1716 

ANTT, 
C.N.L., n.º1 
(actual n.º 
2), Cx. 74, 
L.º 359, fls. 
75-76 

Obra 
desaparecida. O 
mestre teria de 
dourar e encarnar 
todas as figuras 
da capela. 

6/9/1716 Igreja do 
convento de 
N.ª S.ª de Jesus 
- Lisboa 

Religiosos 
franciscanos 

Coro, caixilhos 
e cadeiras 

Manuel dos 
Reis, pintor 

   ANTT, 
C.N.L., n.º 

12A (actual 
n.º 1), Cx. 
87, L.º 381, 
fls. 68-69 

Obra 
desaparecida. 

17/11/1721 Igreja da Casa 
Professa de S. 

Roque - Lisboa 

Irmandade de 
Sto. António 

Altar de Sto. 
António 

Francisco 
Paulo Abrl 

300 mil 
réis 

 Maio de 
1722 

ANTT, 
C.N.L., n.º 

11 (actual 
n.º 3), Cx. 
104, L.º 443, 
fls.85-86 

Obra existente. 
Pede-se ao pintor 

que remova a 
camada de ouro 
antigo e doure de 
novo o retábulo. 
A escultura 
deveria ser 
estofada e 
encarnada e o 
tecto ser pintado à 
imitação do da 
capela de N.ª S.ª 
da Boa-Morte da 
mesma igreja. 
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QUADRO 9  
Obras de talha 
 
Contrato Local Encomendador Obra Autor  Preço Fiador  Entrega Referência Observações 

8/7/1669 Igreja do 
Convento de 
N.ª S.ª da Graça 
- Lisboa 

Irmandade de 
Jesus e Passos da 
Cruz 

Altar de Jesus 
e Passos da 
Cruz 

Pedro 
Álvares 

150 mil 
réis 

 Dezembro 
de 1669 

ANTT, C.N.L., n.º 12 
A (actual n.º 1), Cx. 
53, L.º 215, fls. 63 v.º-
64 

Obra desaparecida. 

6/8/1669 Igreja do 
Convento de 
N.ª S.ª do 
Carmo - Lisboa 

Ordem 3.ª de N.ª 
S.ª do Carmo 

Arco e tecto da 
capela da 
ordem 3.ª do 
convento de 
N.ª S.ª do 
Carmo 

Fracisco 
Lopes 

400 mil 
réis 

 Agosto de 
1670 

ANTT, C.N.L., n.º 12 
A (actual n.º 1), Cx. 
53, L.º 215, fls. 94-95 

Obra desaparecida. 

13/8/1670 Igreja da 
Conceição 
Velha - Lisboa 

Santa Casa da 
Misericórdia de 
Lisboa 

Altar-mor Pedro 
Álvares 

1 conto de 
réis 

Paulo da 
Fonseca, 
Alfaiate e 
José 
Gonçalves, 
mercador 
de vinhos 

Maio de 
1671 

ANTT, CN.L., n.º 11 
(actual n.º 3), Cx. 80, 
L.º 299, fls. 117-119 

Obra desaparecida. 

3/12/1670 Ermida de N.ª 
S.ª da Saúde - 
Lisboa 

Irmandade de 
N.ª S.ª da Saúde 

Altar-mor Manuel 
Fernandes 
Valadão 

200 mil 
réis 

 Junho de 
1671 

ANTT, C.N.L., n.º 11 
(actual 3), Cx. 84, L.º 
300, fls. 69-69 v.º. 

Obra desaparecida. 
Referência a uma 
charola para albergar a 
imagem da Virgem. 

17/1/1672 Igreja de Sto. 
Estêvão - 
Lisboa 

Irmandade do 
Santíssimo 
Sacramento 

Altar-mor Pedro 
Álvares 

480 mil 
réis 

António 
Vieira, 
mercador 
de vinhos 
e João 
Ribeiro 

Páscoa de 
1672 

ANTT, C.N.L., n.º 12 
A (actual n.º 1), Cx. 
55, L.º 223, fls. 70 v.º-
71 

Obra desaparecida. 
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Contrato Local Encomendador Obra Autor  Preço Fiador  Entrega Referência Observações 

19/6/1673 Igreja do 
convento do 
Crucifixo, 
Lisboa 

Religiosas 
Capuchinhas 
Francesas 

Cadeiral do 
coro 

Manuel 
Ramalho 

132 mil 
réis 

Francisco 
da Silva, 
mestre 
marceneiro 

Setembro 
de 1673 

ANTT, C.N.L., n.º 12 

A (actual n.º 1), Cx. 
56, L.º 228, fls. 73-73 
v.º. 

Obra desaparecida. 

12/8/1674 Igreja do 
convento de S. 
Bernardo  - 
Portalegre 

Religiosas 
Bernardas 

Altar-mor Manuel 
Barreto 

260 mil 
réis 

 Fevereiro 
de 1674 

ANTT, C.N.L., n.º 11 
(actual n.º 3), Cx. 82, 
L.º 309, fls. 100 v.º-
102 v.º. 

Obra desaparecida. 
Descrição da obra no 
texto contratual. 
Contrato sem efeito, 
pois esta mesma obra 
será mais tarde 
encomendada a 
Domingos Lopes. 

14/11/1674 Igreja de N.ª S.ª 
do Socorro - 
Lisboa 

Irmandade do 
Santíssimo 
Sacramento 

Trono do altar-
mor 

Pedro 
Álvares 

110 mil 
réis 

 Junho de 
1675 

ANTT, C.N.L., n.º 11 
(actual n.º 3), Cx. 82, 
L.º 310, fls. 30-30 v.º. 

Obra desaparecida. 

9/3/1676 Igreja do 
convento de S. 
Bernardo  - Cós 

Abadessa do 
convento 

Altar-mor Domingos 
Lopes 

880 mil 
réis 

 Agosto de 
1677 

ANTT, C.N.L., n.º 11 
(actual n.º 3), Cx. 83, 
L.º 312, fls. 139-140 
v.º. 

Obra existente. No 
contrato é referido que 
o autor do risco é o 
padre frei João Peixoto. 

29/6/1676 Igreja de Santa 
Maria da Feira  
- Beja 

Irmandade de 
N.ª S.ª do 
Rosário 

Altar de N.ª S.ª 
do Rosário 

Manuel 
João da 
Fonseca 

390 mil 
réis 

Jerónimo 
Nunes, 
carpinteiro 
e 
Domingos 
Carvalho 
dourador 
régio 

Junho de 
1678 

ANTT, C.N.L., n.º 1 

(actual n.º 2), Cx. 55, 
L.º 277, fls. 8 v.º-9 v.º. 

Obra existente. Altar 
que incorpora uma 
Árvore de Jessé. 

5/5/1677 Igreja de Santa 
Maria  - Serpa 

Pedro de Melo, 
comendador da 
ordem de Cristo 

Altar-mor Francisco 
Marques 

500 mil 
réis 

 Maio de 
1677 

ANTT, C.N.L., n.º 1 
(actual n.º 2), Cx. 56, 
L.º 278, fls. 76 v.º-77 
v.º. 

Obra existente. Risco 
do arquitecto régio 
Mateus do Couto 
(sobrinho). 
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Contrato Local Encomendador Obra Autor  Preço Fiador  Entrega Referência Observações 

30/5/1677 Igreja do 
convento de S. 
Bernardo  - 
Portalegre 

Religiosas 
Bernardas 

Altar-mor Domingos 
Lopes 

325 mil 
réis 

Francisco 
Gonçalves, 
mestre 
carpinteiro 
de navios 

Março de 
1678 

ANTT, C.N.L., n.º 11 

(actual n.º 3), Cx. 83, 
L.º 315, fls. 44 v.º-46. 

Obra desaparecida. 
Houve contrato 
anterior destinado à 
mesma obra, com o 
mestre entalhador 
Manuel Barreto, mas 
que não teve efeito. 

29/9/1677 Igreja do 
Convento de S. 
Francisco da 
Cidade - Lisboa 

Irmandade de 
N.ª S.ª de 
Guadalupe e de 
S. Benedito 

Altar de N.ª S.ª 
de Guadalupe 
e de S. 
Benedito 

Matias 
Rodrigues 
de 
Carvalho 

   ANTT, C.N.L., n.º 1 
(actual n.º 2), Cx. 56, 
L.º 297, fls. 39 v.º-40 
v.º 

Obra desaparecida. 
Este contrato é de 
pedido de empréstimo 
de dinheiro por parte 
da irmandade a fim de 
conseguir pagar ao 
mestre entalhador para 

prosseguir a obra. 

25/1/1679 Igreja de N.ª S.ª 
da Assunção - 
"termo da 
cidade de 
Lisboa" 

Irmandade do 
Santíssimo 
Sacramento 

Altar-mor Felipe 
Ramalho 

200 mil 
réis 

Manuel do 
Couto, 
mestre 
pedreiro 

 Véspera 
de Natal 
de 1679 

ANTT, C.N.L., n.º 7 
A (actual n.º 15), Cx. 
73, L.º 360, fls. 64-65 

Obra desaparecida? 
No contrato não é 
especificado o local 
para onde a obra se 
destina. 

12/3/1680 Igreja matriz de 
S. Julião do 
Tojal - S. Julião 
do Tojal 

Irmandade do 
Santíssimo 
Sacramento 

Altar-mor Felipe 
Ramalho e 
Manuel 
Mateus, 
seu genro 

150 mil 
réis 

Manuel 
João, 
mestre 
entalhador 

Páscoa de 
1680 

ANTT, C.N.L., n.º 11 

(actual n.º 3), Cx. 84, 
L.º 320, fls. 76-77 v.º. 

Obra desaparecida. O 
mestre fiador deverá 
ser Manuel João da 
Fonseca, pois a morada 
é a mesma deste 
mestre. 

17/3/1681 Igreja do 
convento de 
N.ª S.ª da 
Esperança - 
Beja 

Religiosas Altar-mor Manuel 
João da 
Fonseca 

410 mil 
réis 

Jerónimo 
Nunes, 
carpinteiro  

Novembro 
de 1681 

ANTT, C.N.L., n.º 11 

(actual n.º 3), Cx. 84, 
L.º 323, fls. 24-25 

Obra desaparecida. 
Risco do mestre 
entalhador. Descrição 
de obra no contrato. 
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Contrato Local Encomendador Obra Autor  Preço Fiador  Entrega Referência Observações 

2/10/1681 Igreja de Sto. 
Antão-o-Velho 
- Lisboa 

Irmandade de 
N.ª S.ª do Bom 
Despacho 

Altar de N.ª S.ª 
do Bom 
Despacho 

Francisco 
Marques 

60 mil réis Francisco 
Freitas, 
pintor 

Páscoa de 
1682 

ANTT, C.N.L.,  n.º 12 

A (actual n.º 1), Cx. 
62, L.º 259, fls. 17-18 

Obra desaparecida. 
Descrição de obra no 
contrato. 

6/10/1682 Igreja do 
convento de S. 
Francisco da 
Cidade - Lisboa 

religiosos 
franciscanos 

Altar-mor Manuel da 
Silva 

900 mil 
réis 

 Dia de S. 
João 
Baptista 
de 1684 

ANTT, C.N.L., n.º 9 
(actual n.º 3), Cx. 85, 
L.º 327, fls. 14 v.º-16. 

Obra desaparecida. 
Risco do mestre. A 
obra do  trono não 
entrou neste ajuste de 
obra. 

5/11/1682 Igreja do 
convento do 
Sobral dos 
Frades 
Capuchos - 
Sobral 

Religiosos 
Capuchos 

Altar-mor José 
Antunes 

115 mil 
réis 

 Fim da 1.ª 
semana da 
Quaresma 
de 1683 

ANTT, C.N.L., n.º 7 
(actual n.º 15), Cx. 
74, L.º 375, fls. 19 v.º-
20 v.º. 

Obra desaparecida? 
Alguma descrição de 
obra no contrato. 

5/7/1683 Igreja do 
mosteiro de S. 
João - Setúbal 

Religiosas do 
mosteiro 

Altar-mor José 
Antunes 

300 mil 
réis 

António 
Ferreira, 
entalhador 

Endoenças 
de 1684 

Arquivo Distrital de 
Setúbal, Cartório 
Notarial de Setúbal, 
L.º 55 do tabelião 
Julião de Arouche 
Vidal, fls. 37-39 v.º. 

Obra desaparecida. 
Risco do mestre. 
Alguma descrição de 
obra no contrato. 
Como uma das 
testemunhas Manuel 
da Silva, entalhador. 

10/8/1683 Igreja de Santa 
Justa - Lisboa 

Irmandade do 
Santíssimo 
Sacramento 

Caixilhos da 
nave e outra 
obra de 
revestimento 

Manuel 
João da 
Fonseca 

50 mil réis  Entre o 
Natal de 
1683 e a 
Semana 
Santa de 
1684 

ANTT, C.N.L., n.º 12 
B (actual n.º 1), Cx. 
21, L.º 428, fls. 97-98 

Obra desaparecida. 
Alguma descrição de 
obra no contrato. 
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Contrato Local Encomendador Obra Autor  Preço Fiador  Entrega Referência Observações 

22/6/1684  Igreja de Santa 
Catarina - 
Lisboa 

Irmandade de 
Santa Catarina 

Altar-mor Matias 
Rodrigues 
de 
Carvalho 

270 mil 
réis 

Manuel 
Nunes e 
Azevedo 

Maio de 
1684 

Arquivo Paroquial 
da Igreja de Santa  
Catarina, Irmandade 
de Santa Catarina, 
―Livro de róes e 
recibos diversos das 
casas pertencentes ás 
irmandades e 
despezas com a 
Egreja 1661 a 1799‖, 
Cx. n.º VI, doc. 
avulso. 
 

Obra desaparecida. O 
documento é uma 
notificação feita ao 
entalhador por este 
não ter cumprido os 
prazos estabelecidos 
para entrega da obra. 
 

29/6/1684  Igreja de N.ª 

S.ª dos Prazeres 
- Beja   

 Irmandade de 

N.ª S.ª dos 
Prazeres  

Dois altares 

colaterais e 
arco da capela-
mor  

Manuel 

João da 
Fonseca 

170 mil 

réis 

 Páscoa de 

1685 

Arquivo Distrital de 
Beja, Cartório Notarial 
de Beja, CNBJA 
1/001//Cx. 5/L.º 28, 
L.º de Notas de Luís 
de Gusmão, fls. 80 
v.º- 82 v.º. 

Obra existente. Manuel 

João da Fonseca não 
consegue acabar a obra 
no prazo previsto e é 
Francisco da Silva que 
a vem finalizar. 

30/7/1684 Igreja de S. 
Nicolau - 
Lisboa 

Irmandade de 
Santo António 

Altar de Santo 
António 

Domingos 
de 
Sampaio 

125 mil 
réis 

Miguel 
Francisco, 
cabeiro 

Páscoa de 
Flores de 
1685 

ANTT, C.N.L., n.º 11 
(actual n.º 3), Cx. 86, 
L.º 333, fls. 89 v.º-90 
v.º. 

Obra 
desaparecida.Descrição 
de obra no contrato. 

30/9/1684 Igreja de S. 
Nicolau - 
Lisboa 

Irmandade de 
N.ª S.ª das 
Mercês 

Altar de N.ª S.ª 
das Mercês 

Vicente do 
Couto 
Nobre 

130 mil 
réis 

Diogo 
Afonso, 
mercador 
de 
mercearia 

Maio de 
1685 

ANTT, C.N.L., n.º 12 
A (actual n.º 1), Cx. 
64, L.º 270, fls. 66 v.º-
67 v.º. 

Obra desaparecida. 
Encomenda de uma 
casa de presépio para 
constar no dito altar. 
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Contrato Local Encomendador Obra Autor  Preço Fiador  Entrega Referência Observações 

27/6/1685 Sé  - Lisboa Irmandade do 
Rei Salvador do 
Mundo 

Altar do Rei 
Salvador do 
Mundo 

Domingos 
de 
Sampaio 

180 mil 
réis 

Francisco 
de Freitas, 
pintor 

Dia de N.ª 
S.ª da 
Conceição 
do mesmo 
ano 

ANTT, C.N.L., n.º 7A 

(actual n.º 15), Cx. 
75, L.º 384, fls. 48 v.º-
49 v.º. 

Altar desaparecido. 
Refere-se no contrato 
que os 
encomendadores 
querem que a obra seja 
idêntica à do altar de 
Santo António da 
igreja de S. Nicolau. 
Posteriormente, 
António Rodrigues e 
João da Costa são 
indicados por 
Domingos de Sampaio 
para finalizarem o 
retábulo, pois o mestre 
estava preso por 
incumprimento de 
prazos. 

19/9/1685 Igreja do 
convento de S. 
Felipe Néri - 
Lisboa. 

Irmandade do 
Espírito Santo da 
Pedreira 

Altar-mor Manuel 
João da 
Fonseca 

500 mil 
réis 

 Setembro 
de 1686 

ANTT, C.N.L., n.º 11 
(actual n.º 3), Cx. 86, 
L.º 336, fls. 19 v.º-21. 

Este altar não foi 
executado, pois existe 
descrição posterior a 
esta data que define 
este altar-mor como 
sendo de embutidos de 
mármore. 

19/11/1685 Desconhecido - 
Desconhecida 

Bispo da Guarda, 
D. Luís da Silva 

Túmulo de 
talha para o 
bispo da 
Guarda D.  
Luís da Silva 

José 
Antunes 

100 mil 
réis 

 10/2/1686 ANTT, C.N.L., n.º 1 
(actual n.º 2), Cx. 60, 
L.º 299, fls. 28-29 v.º. 

Risco do mestre. Obra 
desaparecida? 
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21/11/1685 Sé - Lisboa Irmandade do 
Rei Salvador do 
Mundo 

Altar do Rei 
Salvador do 
Mundo 

António 
Rodrigues 
e João da 
Costa 

180 mil 
réis 

Domingos 
de 
Carvalho, 
tabelião 

Endoenças 
de 1686 

ANTT, C.N.L., n.º 7A 

(actual n.º 15), Cx. 
75, L.º 384, fls. 48 v.º-
49 v.º. 

Altar desaparecido. 
Este contrato vem na 
esteira de outro 
celebrado com 
Domingos de Sampaio. 
Este mestre, por se 
encontrar preso, delega 
nestes seus dois 
colegas a execução 
desta obra. 

12/5/1686 Igreja de Sto. 
Estêvão - 
Lisboa 

Irmandade de 
Santa Teresa 

Altar de Santa 
Teresa, 
colateral do 
lado da 

Epístola 

Pedro 
Álvares 

100 mil 
réis 

Domingos 
da Silva, 
carpinteiro 

Natal do 
mesmo 
ano 

ANTT, C.N.L., n.º 12 
A (actual n.º 1), Cx. 
66, L.º 277, fls. 19-20 
v.º. 

Altar desaparecido.  

21/11/1686 Igreja matriz da 
Azambuja - 
Azambuja 

Manuel Álvares 
Palavra 

Altar-mor Manuel 
João da 
Fonseca 

   ANTT, C.N.L., n.º 11 
(actual n.º 3), Cx. 87, 
L.º 340, fls. 48-49 

O encomendador da 
obra solicita ao mestre  
pagar o resto da 
quantia (60 mil réis) 
que lhe estava 
devendo, pela obra 
referida, no dia de 
Páscoa do ano seguinte 
à feitura deste 
contrato. 

21/5/1687 Igreja da 
Ressurreição - 
Cascais 

Irmandade do 
Santíssimo 
Sacramento 

Altar-mor Estêvão da 
Silva 

450 mil 
réis 

Luís 
Arnão, 
mercador 
de fitas 

Semana 
Santa de 
1688 

ANTT, C.N.L., n.º 7 
A (actual n.º 15), Cx. 
76, L.º 390, fls. 22-23 

Risco de João Nunes 
Tinoco. Alguma 
descrição de obra. 
Obra desaparecida? 
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10/6/1687 Igreja do 
convento de 
N.ª  S.ª da 
Conceição dos 
religiosos 
Arrábidos da 
Rosa - 
Alferrara-
Palmela 

Religiosos 
Arrábidos da 
Rosa 

Altar-mor Vicente do 
Couto 
Nobre 

155 mil 
réis 

 Dezembro 
de 1688 

ANTT, C.N.L., n.º 11 

(actual n.º 3), Cx. 87, 
L.º 342, fls. 2-3 

Obra desaparecida. 
Alguma descrição de 
obra. 

21/1/1688 Igreja do 
mosteiro das 
Comendadeiras 
de Avis - 
Lisboa 

Comendadeiras 
de Avis 

Altar de Santa 
Teresa e de S. 
João 
Evangelista, na 
nave da igreja 

e um no nicho 
situado no 
coro 

Matias 
Rodrigues 
de 
Carvalho 

300 mil 
réis 

 Julho do 
mesmo 
ano 

ANTT, C.N.L., n.º 7 
A (actual n.º 15), Cx. 
76, L.º 392, fls. 29-30 

Dois altares na nave, 
existentes. 
Desaparecido o do 
nicho do coro. 

1/6/1688 Igreja de Santa 
Maria  - Loures 

Irmandade do 
Santíssimo 
Sacramento 

Arco triunfal 
da capela-mor 

António 
Álvares 

180 mil 
réis 

João de 
Araújo, 
pintor 

Agosto de 
1688 

ANTT, C.N.L., n.º 
12A (actual n.º 1), 
Cx. 67, L.º 285, fls. 
56-57 

Risco do mestre. Obra 
existente. Alguma 
descrição de obra. 
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24/7/1688 Igreja de S. 
Roque - Lisboa 

Irmandade de Nª 
S.ª da Doutrina 

Altar de N.ª S.ª 
da Doutrina 

José 
Rodrigues 
Ramalho 

400 mil 
réis 

 Semana 
de Ramos 
da 
Quaresma 
de 1689 

ANTT, Arquivo 
Histórico dos Hospitais 
Civis de Lisboa- Secção 
de S. José, Lº 1949, 
fls.218-220 V.º 

Obra existente. 
Descrição de obra no 
contrato. Junto à cópia 
do contrato existe 
recibo passado pelo 
mestre que atesta ter 
recebido 500 mil réis 
pela obra. 400 mil que 
foram acordados à 
partida, mais o 
retábulo antigo da 
capela e mais 100 mil 
pela pontualidade e 
qualidade com que 
realizou a obra. 

16/11/1689 Igreja do 
convento de 
N.ª S.ª do 
Livramento - 
Lisboa 

Ordem da 
Santíssima 
Trindade 

Altar-mor, os 
dois colaterais, 
painéis e mais 
obra de talha 
não 
especificada 

José 
Rodrigues 
Ramalho 

650 mil 
réis 

 Agosto de 
1690 

ANTT, C.N.L., n.º 
12B (actual n.º 1), Cx. 
25, L.º 450, fls. 87-88 

Obra desaparecida. 
Como uma das 
testemunhas assina 
Francisco Lopes 
Ramalho, irmão de 
José Rodrigues 
Ramalho  e dado como 
morador na casa de 
seu irmão. 

25/7/1690 Igreja do 
convento de 
Santa Clara  - 
Elvas 

Religiosas do 
convento de 
Santa Clara 

Altar-mor Domingos 
de 
Sampaio 

140 mil 
réis 

Geraldo 
Pereira, 
entalhador 
e abonador 
ao fiador 
Domingos 
Fernandes, 
ferreiro 

15 de 
Novembro 
de 1690 

Arquivo Distrital de 
Portalegre, Cartório 
Notarial de Elvas, 

CNELV04/001/-143, 
fls. 32-34 v.º 

Obra existente. Risco 
do mestre entalhador. 
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23/09/1690  
a 
1/12/1690 

Igreja de Santa 
Catarina - 
Lisboa 

Irmandade dos 
Livreiros 

Altar-mor Belchior da 
Fonseca 

75 mil réis  Dia de 
Santa 
Catarina 

Arquivo Paroquial 
da Igreja de Santa  
Catarina, Irmandade 
de Santa Catarina, 
―Livro de róes e 
recibos diversos das 
casas pertencentes ás 
irmandades e 
despezas com a 
Egreja 1661 a 1799‖, 
Cx. n.º VI, doc. 
avulso. 

Obra desaparecida. O 
mestre Belchior da 
Fonseca  declara ter 
ajustado com a 
irmandade dos 
livreiros acabar a obra 
da capela-mor da 
igreja de Santa 
Catarina. Descrição de 
obra no documento. 

1/7/1691 Igreja do 
Hospital do 

mosteiro da 
Anunciada - 
Setúbal 

Irmandade de 
Nossa Senhora e 

Irmandade do 
Santíssimo 
Sacramento 

Altar-mor José 
Rodrigues 

Ramalho 

   Arquivo do Museu 
Municipal de 
Setúbal- Confraria de 
Nª Srª da Anunciada, 
003, L.º 1 (1680-1744) 
fls. 56vº-57.  

Obra desaparecida. 
Consta de vários 

pagamentos feitos 
relativos às obras do 
referido altar, 
nomeadamente com a 
obra de talha e os 
pagamentos feitos ao 
mestre. 

15/10/1692 Igreja de 
Santiago - 
Santarém 

Pároco da igreja 
de Santiago, frei 
Manuel da Costa 
Mendana 

Altar-mor Matias 
Rodrigues 
de 
Carvalho 

250 mil 
réis 

 Dia de S. 
João 
Baptista 
de 1693 

Arquivo Distrital de 
Santarém, Cartório 
Notarial, L.º 3 de 
notas de João Vaz 
Paiva, fls. 40-41 v.º 

Obra desaparecida. 
Risco do mestre 
entalhador. O contrato 
não teve efeito. 
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9/2/1693 Igreja de 
Santiago - 
Santarém 

Pároco da igreja 
de Santiago, frei 
Manuel da Costa 
Mendana 

Altar-mor Matias 
Rodrigues 
de 
Carvalho 

250 mil 
réis 

 Natal do 
mesmo 
ano 

ADSa , C.N. , L.º de 

notas de João Vaz de 
Paiva de 1692-93, fls. 
93-93 v.º. 

Contrato que efectiva a 
obra referida supra. 
Como procurador de 
Matias Rodrigues de 
Carvalho apresenta-se 
o seu primo Francisco 
Barreto. 

9/4/1693 Igreja do 
Santíssimo 
Sacramento - 
Lisboa 

Irmandade do 
Santíssimo 
Sacramento 

Altar-mor José 
Rodrigues 
Ramalho 

1.450. mil 
réis 

  ANTT, C.N.L., n.º 9A 
(actual n.º 7), Cx. 55, 
L.º 292, fls. 31-32 

Obra desaparecida. 
Este contrato é de 
pedido de empréstimo 
de dinheiro por parte 
do mestre entalhador à 
irmandade do 
Santíssimo Sacramento 

e nele se referem os 
elementos elencados 
sobre a obra que o 
mestre lhes estava 
fazendo. 

4/6/1694 Igreja matriz de 
Baleizão - 
Baleizão 

Irmandade de 
N.ª S.ª da Graça 

Altar-mor José 
Rodrigues 
Ramalho 

530 mil 
réis 

 Dia de S. 
João 
Baptista 
de 1695 

ADB, CNBJA 

3/001/Cx 0 10 /L.º 
055, fls. 179-179 v.º. 

Altar muito alterado 
apresentando poucos 
vestígios do original. 

5/6/1694 Desconhecido - 
Beja 

Irmandade de 
N.ª S.ª do Ó 

Capela de N.ª 
S.ª do Ó 

José 
Rodrigues 
Ramalho 

500 mil 
réis 

 Setembro 
de 1695 

ADB, CNBJA 
1/001//Cx. 006 L.º 
035, fls. 198 v.º-200 

Obra desaparecida? 
Risco do mestre. 
Alguma descrição de 
obra no contrato. 
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1694/1695 Sé - Lisboa Irmandade do 
Santíssimo 
Sacramento 

Capela do 
Santíssimo 
Sacramento 

José 
Ribeiro da 
Silva  

12.700 
réis 

  Sé de Lisboa, 
Arquivo da 
Irmandade do 
Santíssimo 
Sacramento da Sé de 
Lisboa, ―Livro de 
Receita e Despeza da 
Irmandade do 
Santíssimo 
Sacramento (1694-
1695)‖ 

Obra desaparecida. 
"Obra nos pes das 
colunas da capela (…)". 

1695-96 Igreja de 
Santiago - 
Camarate 

Irmandade do 
Santíssimo 
Sacramento 

Altar-mor José 
Antunes 

   Arquivo Paroquial 
da  Igreja de 
Santiago de 

Camarate 

Obra existente. Mau 
estado de conservação. 

20/5/1695 Igreja do 
convento de 
N.ª S.ª do 
Monte do 
Carmo - Lisboa 

Sebastião Moniz 
de Araújo 

Altar de N.ª S.ª 
da Conceição 

José 
Rodrigues 
Ramalho 

250 mil 
réis 

 Outubro 
de 1695 

ANTT, C.N.L., n.º 
12A (actual 1), Cx.71, 
L.º 305, fls. 78-79. 

Obra desaparecida. No 
mesmo documento é 
contratado o mestre 
pedreiro João Franco 
para executar a obra de 
pedraria do altar. 
Descrição de obra no 
contrato. 

20/5/1695 Igreja do 
mosteiro de 
Santa Maria de 
Bélem - Lisboa 

Irmandade dos 
Passos de Cristo 

Altar dos 
Passos de 
Cristo 

José 
Rodrigues 
Ramalho 

320 mil 
réis 

 6 de 
Março de 
1696 

ANTT, C.N.L, n.º 
12A (actual n.º 1), 
Cx. 71, L.º 305, fls. 76 
v.º-78. 

Obra existente com 
alterações. Risco do 
mestre e de Duarte de 
Sousa Coutinho, 
provedor da 
irmandade. Descrição 
de obra no contrato. 
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1696 Igreja do 
convento de 
N.ª S.ª da 
Conceição - 
Beja 

Freiras da ordem 
do Carmo de 
Beja 

Altar-mor José 
Rodrigues 
Ramalho 

  1696? ANTT, Ordem dos 
Frades Menores, 
Província dos 
Algarves, Nossa 
Senhora da 
Conceição de Beja, 
L.º 5, fl. 215 

Obra existente. Este 
documento refere-se a 
pagamentos que as 
freiras carmelitas 
efectuaram ao mestre 
entalhador e tem a 
data de 1696. 

29/3/1696 Igreja do 
convento de S. 
Bento - Avis 

Freires da ordem 
de Avis 

Altar-mor José 
Antunes 

700 mil 
réis 

 1696 ANTT, Mesa da 
Consciência e Ordens, 
L.º 62 (1608-1778), 
fls. 290-293.  

Obra existente. Este 
documento refere-se a 
uma petição que os 
freires de Avis fizeram 
a D. Pedro II para que 
este os auxiliasse com 
o custo da finalização 

da obra de talha. 

20/7/1696 Igreja matriz de 
Tancos - 
Tancos 

Vicente 
Lourenço de 
Azevedo 

Altar-mor José 
Ramalho 

220 mil 
réis 

Francisco 
Pires, 
mercador 
de 
madeiras 

Páscoa de 
1697 

ANTT, C.N.L., 12A 
(actual 1), Cx. 72,  L.º 
309, fls. 29-30 v.º 

Obra existente. Refere-
se no contrato que este 
retábulo deveria seguir 
a traça daqueles mores 
das igrejas de Santa 
Catarina e dos Santos 
Reis Magos, de Lisboa. 

3/2/1697 Igreja Santa 
Maria da Graça 
(actual sé) - 
Setúbal 

Irmandade do 
Santíssimo 
Sacramento 

Altar-mor José 
Rodrigues 
Ramalho 

2 contos e 
300 mil 
réis 

 Páscoa de 
1699 

ADS, C.N.S., L.º 55 
do Tabelião 
Francisco Ferreira 
Nabo, fls. 146-147 v.º 

Obra existente. A obra 
de pedraria da capela-
mor é igualmente 
adjudicada a este 
mestre. Descrição de 
obra. 

22/8/1697 Igreja do 
mosteiro da 
Encarnação - 
Lisboa 

D. Isabel Teresa 
de Meneses, 
comendadeira 

Caixilhos  de 
talha e simalha 

Matias 
Rodrigues 
de 
Carvalho 

330 mil 
réis 

 Natal do 
mesmo 
ano 

ANTT, C.N.L., n.º 7A 
(actual n.º 15), Cx. 
80, L.º 416, fls. 41 v.º-
42 

Obra existente. 
Descrição de obra no 
contrato.  
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28/9/1697 Igreja de Santa 
Catarina - 
Lisboa 

Irmandade dos 
Livreiros 

Ilhargas da 
capela-mor 

Manuel 
Francisco 

190 mil 
réis 

 Domingo 
de S. 
Lázaro de 
1698 

ANTT, C.N.L., n.º 

12A (actual n.º 1), 
Cx. 73, L.º 312, fls. 
97-98 

Obra desaparecida. 

1698 Hospital Real 
de Todos-os-
Santos - Lisboa 

Hospital Real de 
Todos-os-Santos 

Obras no coro 
da igreja e 
arcazes da 
sacristia 

Matias 
Rodrigues 
de 
Carvalho 

  1699 ANTT, Hospitais 
Civis de Lisboa, Secção 

de S. José, L.º 865, fl. 
91 v.º. 

Obra desaparecida. 
Este documento refere-
se a pagamentos ao 
mestre pela obra 
efectuada. Os 
pagamentos vão até 
1701. 

10/4/1698 Igreja dos 
Santos Reis 
Magos - Lisboa 

Irmandade do 
Santíssimo 
Sacramento 

Finalizar a 
obra do altar-
mor 

Manuel 
Francisco 

30 mil réis  Junho do 
mesmo 
ano 

ANTT, C.N.L., n.º 
12A (actual n.º 1), 
Cx. 73, L.º 314, fls. 
78-79 

Obra desaparecida. 
Este mestre é 
contratado para 
finalizar a obra que 
José Ramalho deixou 
incompleta. 

6/7/1698 Mosteiro dos 
Jerónimos - 
Lisboa 

Religiosos 
hieronimitas 

Obras nas 
portas do 
mosteiro 

José 
Rodrigues 
Ramalho e 
outros 

4 contos 
de réis 

 Março de 
1699 

ANTT, C.N.L., n.º 7A 
(actual n.º 15), Cx. 
80, L.º 421, fls. 26-27 
v.º. 

Obra existente. 

19/7/1698 Igreja do 
Mosteiro do 
Salvador - 
Lisboa 

Religiosas 
Dominicanas 

Altar-mor Domingos 
Martins 

600 mil 
réis 

Francisco 
Lopes 
Ribeiro 

Endoenças 
do mesmo 
ano 

ANTT, C.N.L., n.º 1 
(actual n.º 2), Cx. 64, 
L.º 322, fls. 110 v.º-
112 

Obra desaparecida. O 
mestre 
responsabilizou-se 
também pela obra de 
pedraria que fosse 
necessária para 
assentar a obra de 
talha. 
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19/8/1699 Igreja de S. 
João Baptista 
do Lumiar - 
Lumiar 

Irmandade do 
Santíssimo 
Sacramento 

Altar-mor Matias 
Rodrigues 
de 
Carvalho 

600 mil 
réis 

 Julho de 
1700 

ANTT, C.N.L., n.º 7A 

(actual n.º 15), Cx. 
81, L.º 427, fls. 44-45 
v.º. 

Obra desaparecida. 

7/1/1700 Igreja do 
mosteiro de S. 
João da 
Penitência - 
Estremoz 

Religiosas da 
ordem de Malta 

Altar-mor José 
Antunes 

300 mil 
réis 

  Bibilioteca Pública 
de Évora, Conventos, 

Convento de S. João 
da Penitência de 
Estremoz, L.º 105, 
Mç. 85. 

Obra desaparecida. 
Registo de pagamentos 
ao mestre. 

22/4/1700 Igreja do 
mosteiro de S. 
João da 
Penitência - 
Estremoz 

Religiosas da 
ordem de Malta 

2 anjos e um 
serafim de 6 
asas para 
encerrar e 
descerrar o 
sacrário 

José 
Antunes 

50 mil réis   Bibilioteca Pública 
de Évora, Conventos, 
Convento de S. João 
da Penitência de 
Estremoz, L.º 105, 
Mç. 85. 

Obra desaparecida. 
Recibo passado pelo 
mestre. 

25/5/1700 Mosteiro de 
Santa Maria de 
Belém - Lsboa 

Religiosos 
jerónimos 

Obras no 
mosteiro  

José 
Rodrigues 
Ramalho e 
Francisco 
Lopes 
Ramalho 

   ANTT, C.N.L., n.º 
12A (actual n.º 1), 
Cx. 75, L.º 321, fls. 
23-23 v.º. 

Obra desaparecida? 
Este documento refere-
se a uma procuração 
passada  por vários 
artistas que 
trabalharam no 
mosteiro e ainda não 
tinham recebido 
pagamento. Os 
procuradores são um 
advogado e um 
homem de negócios 
que ficam de resolver 
esta questão. 
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12/9/1700 Sé - Lisboa Irmandade de 
Santo Ildefonso 

Capela de 
Santo 
Ildefonso 

António 
Rodrigues 

cerca de 
200 mil 
réis 

 1700? ANTT, Mesa da 
Consciência e Ordens, 

Mç n.º 3, doc. n.º 28. 

Obra desaparecida? 
Este documento é uma 
petição que a dita 
irmandade fez ao rei 
D. Pedro II para que 
este ajudasse a custear 
a finalização do dito 
retábulo.  

24/2/1701 Igreja matriz 
do Montijo - 
Montijo 

Irmandade de S. 
Pedro 

Altar de S. 
Pedro 

António 
Martins 
Calheiros 

180 mil 
réis 

Santos 
Marques, 
dourador 

Antes do 
Natal do 
mesmo 
ano 

ADS, Cartório 
Notarial do Montijo 
(Aldeia Galega), L.º de 
notas de Francisco 
Cardoso, n.º 13, 1.º 
ofício, fls. 242-243. 

Obra existente, mas 
muito alterada No 
contrato refere-se que 
este altar deverá ser 
semelhante ao de N.ª 
S.ª da Piedade da 

mesma igreja. 

30/9/1701 Igreja matriz de 
Colares - 
Colares 

Irmandade do 
Santíssimo 
Sacramento 

Altar-mor António 
Lourenço 

250 mil 
réis 

 Páscoa do 
mesmo 
ano 

ANTT, C.N.L., n.º 
12A (actual n.º 1), 
Cx. 75, L.º 325, fls. 
62-63. 

Obra existente. Obra 
de madeira imitando 
mármores. Desenho do 
arquitecto João 
Antunes. 

11/7/1702 Igreja do 
Salvador, de 
Elvas 

Colégio da 
Companhia de 
Jesus de Elvas 

Altar-mor Manuel 
Francisco 

- - - Arquivo Distrital de 
Portalegre, Cartório 
Notarial de Elvas, 
CNELV07/001/0002, 
fls. 86 v.º-87 

Obra existente. Este 
documento respeita ao 
comprometimento do 
mestre em acabar a 
obra que já tinha 
começado naquela 
capela-mor. 
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12/7/1702 Convento  do 
Carmo - Moura 

Manuel 
Rodrigues 
Pedroso 

Altar-mor Manuel 
Machado 

700 mil 
réis 

- Novembro 
do mesmo 
ano 

ANTT, C.N.L., n.º 

12A (actual n.º 1), 
Cx. 76, L.º 328, fls. 52 
v.º-53 v.º. 

Obra existente, mas 
alterada. Como 
testemunhas, os 
mestres entalhadores 
Brás Ribeiro e António 
Luís . 

21/4/1703 Igreja do 
colégio de 
Santarém - 
Santarém 

João Henriques Altar de S. 
Estanislao 
Kostka 

Manuel 
Álvares 

310 mil 
réis 

Manuel 
Valente, 
entalhador 
e Gervásio 
Barroso, 
calceteiro 

Março de 
1704 

ADSa, C. N., l.º 14 de 

notas de Manuel 
Andrade Moreira, 
fls. 129-131. 

Obra existente. Uma 
das cláusulas do 
contrato estipula que 
se o mestre morrer no 
decorrer da obra, será 
o seu fiador Manuel 
Valente, da mesma 
profissão, a terminar a 

obra. 

12/5/1703 Igreja do 
Santíssimo 
Sacramento 
dos padres 
paulistas - 
Lisboa 

Frei José dos 
Reis, reitor do 
convento 

Altar do 
Santíssimo 
Sacramento 

Manuel 
João de 
Matos 

180 mil 
réis 

 14 de 
Agosto do 
mesmo 
ano 

ANTT, C.N.L., n.º 9A 
(actual n,º 7), Cx. 59, 
L.º 327, fls. 10 v.º-11 
v.º. 

Obra desaparecida? 

8/10/1703 Igreja do 
convento de S. 
João 
Evangelista- 
Arraiolos 

Religiosos da 
ordem de S. João 
Evangelista 

Dois altares 
colaterais para 
a igreja do 
convento 

Bartolomeu 
de Sá 

310 mil 
réis 

José 
Martins, 
carpinteiro 

Abril de 
1704 

ANTT, C.N.L., n.º 
12B (actual n.º 1), Cx. 
33, L.º 486, fls. 99-
100. 

Obra desaparecida.  
Os retábulos deveriam 
seguir o modelo do 
altar da capela de N.ª 
S.ª da Conceição do 
convento de N.ª S.ª de 
Xabregas. 

25/10/1703 Igreja de N.ª S.ª 
de ao Pé da 
Cruz - Beja 

Irmandade de 
N.ª S.ª de ao Pé 
da Cruz 

Altar-mor Manuel 
João da 
Fonseca 

650 mil 
réis 

 Março de 
1705 

ADB , CNBJA02/001, 
Cx. 05, L.º 24, fls. 85-
86. 

Obra existente. Risco 
do mestre entalhador. 
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Contrato Local Encomendador Obra Autor  Preço Fiador  Entrega Referência Observações 

26/10/1703 Igreja do 
Santíssimo 
Sacramento 
dos padres 
paulistas - 
Lisboa 

Frei Pedro da 
Soledade Caldas 

Altar de S. 
Pedro 

Manuel 
João de 
Matos 

131 mil 
réis 

 Endoenças 
de 1704 

ANTT, C.N.L., n.º 9A 

(actual n.º 7),  Cx. 40, 
L.º 329, fls. 2-3 

Obra existente. O 
mestre obriga-se a 
executar este retábulo 
à semelhança do da 
capela de S. Miguel da 
mesma igreja 

19/12/1703 
a 
12/4/1704 

Paço da Ribeira  
- Lisboa 

Casa Real Talha diversa 
para a sala dos 
Tudescos, para 
a tribuna do 
rei e para a 
ponte 
destinada à 
entrada do 

Arquiduque 
da Áustria 

Francisco 
Lopes 
Ramalho 

   ANTT, Conselho da 
Fazenda, Casa das 
Obras e Paços Reais, 
L.º 108 

Obra desaparecida. O 
documento consta de 
vários pagamentos que 
se fizeram ao mestre 
por diversa obra de 
talha para a casa real.  

18/1/1704 Igreja matriz de 
Benavente - 
Benavente 

Manuel 
Monteiro 

Altar de Santo 
António 

Manuel 
Francisco 

140 mil 
réis 

Inácio 
Francisco, 
carpinteiro 
de seges 

Fim de 
Maio do 
mesmo 
ano 

ANTT, C.N.L., n.º 

12A (actual n.º 1), 
Cx. 77, L.º, 334, fls. 
42 v.º-43 v.º. 

Obra desaparecida. 

24/4/1704 Igreja do 
Convento de 
Sto. Antão-o-
Novo - Lisboa 

Irmandade de 
Santa Luzia 

Altar de Santa 
Luzia 

António da 
Costa 

235 mil 
réis 

João da 
Costa 

Outubro 
do mesmo 
ano 

ANTT, C.N.L., n.º  

7A  (actual n.º 15), 
Cx. 83, L.º 447, fls. 27 
v.º-28 v.º. 

Obra desaparecida. 
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Contrato Local Encomendador Obra Autor  Preço Fiador  Entrega Referência Observações 

15/6/1704 Igreja do 
Santíssimo 
Sacramento 
dos padres 
paulistas - 
Lisboa 

Irmandade de 
Santo António 

Altar de Santo 
António 

Manuel 
João de 
Matos 

   ANTT, C.N.L., n.º 9A 

(actual n.º 7), Cx. 60, 
L.º 330, fls. 70-71 

Obra desaparecida? 
No contrato refere-se 
que o mestre deverá 
executar este retábulo 
à semelhança daquele 
de pedra que se estava 
a fazer na capela do 
Santo Cristo da mesma 
igreja. 

17/10/1704 Igreja de Santa 
Justa - Lisboa 

Irmandade do 
Santíssimo 
Sacramento 

Altar-mor Matias 
Rodrigues 
de 
Carvalho 

Dado 
omisso no 
contrato. 
Refere-se 
100 mil 

réis pagos 
a cada 
mestre no 
acto do 
contrato e 
que irão 
dando 
dinheiro 
aos 
mestres à 
medida 
que a 
obra 
progrida. 

 Dado 
omisso no 
contrato 

ANTT, C.N.L., n.º 7A 
(actual n.º 15), Cx. 
83, L.º 449, fls. 24-25 
v.º. 

Obra desaparecida. O 
risco da obra de talha e 
dos embutidos do 
embasamento são da 
autoria do mestre 

entalhador. 

9/1/1705 Capela de N.ª 
S.ª da 
Assunção - 
Lisboa 

Irmandade de 
N.ª S.ª da 
Assunção 

Altar-mor António 
Martins 
Calheiros 

180 mil 
réis 

 Páscoa 
desse ano 

ANTT, C.N.L., n.º 11 
(actual n.º 3), Cx. 95, 
L.º 392, fls. 81 v.º-82 

Obra desaparecida. 
Risco do mestre. 
Alguma descrição de 
obra no contrato. 
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Contrato Local Encomendador Obra Autor  Preço Fiador  Entrega Referência Observações 

1/2/1705 Igreja do 
Santíssimo 
Sacramento 
dos padres 
paulistas - 
Lisboa 

Frei José dos 
Reis, definidor 
do convento 

Altar de N.ª S.ª 
da Piedade 

Manuel 
João de 
Matos 

160 mil 
réis 

 25 de 
Julho 
desse ano 

ANTT, C.N.L., n.º 9A 

(actual n.º 7), Cx. 58, 
L.º 332, fls. 9-10 

Obra desaparecida? 
Alguma descrição de 
obra no contrato. 

29/3/1705 Ermida dos 
Fiéis de Deus - 
Lisboa 

Irmandade de 
N.ª S.ª da Ajuda 
e dos Santos 
Fiéis de Deus 

Altar-mor Matias 
Rodrigues 
de 
Carvalho 

300 mil 
réis 

 Agosto 
desse ano 

ANTT, C.N.L., n.º 

12A (actual n.º 1), 
Cx. 78, L.º 337, fls. 
52-53 

Obra desaparecida.  

15/6/1705 Igreja do 
colégio de 
Santarém - 
Santarém 

Padre Bernardo 
Brandão 

Altar de N.ª S.ª 
da Glória 

António 
Martins 
Calheiros e 
António 
Luís 

360 mil 
réis 

 Junho de 
1706 

ANTT, C.N.L., n.º 
12A (actual n.º 1), 
Cx. 78, L.º 338, fls. 
26-27 

Obra existente. Esta 
obra terá sido 
parcialmente 
executada, pois há 
novo contrato para a 
mesma com o mestre 
Matias R. de Carvalho. 
Descrição de obra no 
contrato 

15/12/1705 Igreja do 
Convento da 
Santíssima 
Trindade - 
Lisboa 

Roque Monteiro 
Paim 

Altar-mor José 
Rodrigues 
Ramalho 

1 conto e 
700 mil 
réis 

 Dezembro 
de 1706 

ANTT, C.N.L., n.º 

12A (actual n.º1), Cx. 
78, L.º 339, fls. 70 
v.º.71 v.º. 

Obra desaparecida. O 
risco da obra era da 
autoria do arquitecto 
João Antunes, também 
responsável pela 
vistoria final à mesma. 
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Contrato Local Encomendador Obra Autor  Preço Fiador  Entrega Referência Observações 

22/12/1705 Sé - Cabo 
Verde 

Bispo da Sé de 
Cabo Verde 

Altar-mor José 
Rodrigues 
Ramalho 

900 mil 
réis, mais 
o que 
fosse 
necessário 
no 
decurso 
da obra 

Francisco 
Lopes 
Ramalho 

O contrato 
é omisso a 
este 
respeito, 
referindo 
porém que 
a obra 
deveria 
embarcar 
na 
próxima 
frota que 
partisse 
para Cabo 
Verde 

ANTT, C.N.L., 

n.º12A (actual n.º 1), 
Cx. 78, L.º 339, fls. 
74-75 

Obra desaparecida. 
Risco do mestre. 

2/12/1707 Ourique Irmandade de 
N.ª S.ª da 
Assunção 

Altar-mor António 
Luís 
Ramalho 

400 mil 
réis 

João de 
Mira e 
Sequeira 

Dia de S. 
João de 
Janeiro de 
1708 

ANTT, Cartório 
Notarial de Ourique, 
Cx. 2, L.º 8, fls. 110-
111 v.º.  

Risco do mestre. 
“obriguaua de fazer a 
dita Trebuna e capella de 
obra de emtalhado como 
se costuma na corte e por 
hum rjsco que 
aprezentou”. 

20/1/1709 Hospital dos 
Capuchos  - Rio 
de Janeiro 

Religiosos 
Capuchos 

Altar-mor da 
enfermaria 

José da 
Costa 

450 mil 
réis 

António de 
Melo, 
carpinteiro 

25 de 
Março de 
1710 

ANTT, C.N.L., n.º 
12A (actual n.º 1), 
Cx. 80, L.º 349, fls. 40 
v.º-41. 

Obra desaparecida? 
Este contrato repete o 
conteúdo de um 
anterior que não se 
outorgou. É referido 
que a planta para o 
retábulo vinha feita do 
Rio de Janeiro. 
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Contrato Local Encomendador Obra Autor  Preço Fiador  Entrega Referência Observações 

3/10/1709 Igreja do 
colégio de 
Santarém - 
Santarém 

Padre Manuel 
Caldas 

Altar de N.ª S.ª 
da Glória 

Matias 
Rodrigues 
de 
Carvalho 

120 mil 
réis 

 Janeiro de 
1710 

ANTT, C.N.L., n.º 7A 

(actual n.º 15), Cx. 
85, L.º 469, fls. 93 v.º-
94 

Obra existente. Esta 
obra vem completar 
aquela que António 
Martins Calheiros 
deixou inacabada. 
Refere-se que deverá 
ser executada à 
semelhança daquela 
que o mestre fez na 
capela dos 
Agonizantes da igreja 
da casa professa de S. 
Roque. 

16/2/1710 Igreja do 

Convento de 
N.ª S.ª de Jesus 
- Lisboa 

Irmandade de 

N.ª S.ª da 
Lembrança 

Altar de N.ª S.ª 

da Lembrança 

Manuel 

João de 
Matos 

300 mil 

réis 

Manuel da 

Paz, pintor 
e retratista 

Agosto 

desse ano 

ANTT, C.N.L., n.º 9A 

(actual n.º 7), Cx. 62, 
L.º 346, fls. 46-47 

Obra existente? 

Referência no contrato 
ao facto de a obra 
incorporar relicários 
nas ilhargas da capela. 

6/8/1711 Igreja de N.ª S.ª 
da Encarnação 
- Lisboa 

Irmandade de S. 
Gonçalo 

Altar de S. 
Gonçalo 

José Nunes 
Monteiro e 
José 
Antunes 

180 mil 
réis 

 Omissa no 
contrato 

ANTT, C.N.L., n.º 
12A (actual n.º 1), 
Cx. 82, L.º 360, fls. 92 
v.º-93 v.º. 

Obra desaparecida. 
Este contrato é 
efectuado com o fiador 
de José Nunes 
Monteiro, o seu sogro 
José Antunes, que se 
obriga a acabar a obra 
pelo seu genro. 

16/12/1711 Igreja do 
Convento de 
N.ª S.ª do 
Carmo - Lisboa 

Irmandade de 
Santa Ana 

Altar de Santa 
Ana e S. 
Joaquim 

Manuel 
Machado  

  Abril de 
1712 

ANTT, C.N.L., n.º 

12A (actual n.º 1), 
Cx. 83, L.º 362, fls. 25 
v.º-26 

Obra desaparecida.  
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Contrato Local Encomendador Obra Autor  Preço Fiador  Entrega Referência Observações 

23/4/1712 Igreja do 
Convento de S. 
Francisco da 
Cidade - Lisboa 

Frei Francisco do 
Espírito Santo 

2 altares 
colaterais 
destinados ao 
transepto da 
igreja 

João 
Vicente 

400 mil 
réis 

 Setembro 
do mesmo 
ano 

ANTT, C.N.L., n.º 11 

(actual n.º 3), Cx. 99, 
L.º 416, fls. 71-71 v.º. 

Obra desaparecida. 
Risco do arquitecto 
Santos Pacheco. 

2/3/1713 Igreja do 
Santíssimo 
Sacramento 
dos padres 
paulistas - 
Lisboa 

Maria Catarina 
da Silva 

Altar de Jesus, 
Maria e José 

Manuel 
João de 
Matos 

130 mil 
réis 

 Agosto do 
mesmo 
ano 

ANTT, C.N.L., n.º 9A 

(actual n.º 7), Cx. 63, 
L.º 352, fls. 46-47 

Obra existente. Actual 
altar de S. José. Como 
testemunha Manuel 
Machado, entalhador e 
escultor 

31/5/1713 Igreja do 
colégio de 
Santarém - 
Santarém 

Irmandade de S. 
Francisco Xavier 

Altar de S. 
Francisco 
Xavier 

Manuel 
Álvares 

430 mil 
réis 

 Dia de S. 
Miguel de 
1714 

ADSa, C.N, Ofício 3, 
L.º 19 de notas de 
Alexandre Pereira da 
Costa, fls. 61 v.º-63 

Obra existente. 
Indicação que a obra 
deveria seguir a da 
capela de S. Estanislau 
Kostka. Alguma 
descrição de obra no 
contrato. 

2/11/1714 Claustro do 
convento de 
N.ª S.ª de Jesus 
- Lisboa 

Ordem 3.ª de S. 
Francisco 

4 passos da 
vida de Cristo 

Baltazar 
dos Reis 
Couto e 
José Freire 

220 mil 
réis 

 Quarta-
feira de 
cinzas de 
1715 

ANTT, C.N.L., n.º 
12A (actual n.º 1), 
Cx. 85, L.º 373, fls. 
27-28 

Obra desaparecida. 

16/12/1715 Capela de N.ª 
S.ª da Porta da 
Erva - Setúbal 

Irmandade de 
N.ª S.ª da Porta 
da Erva 

Altar-mor José 
Rodrigues 
Ramalho 

280 mil 
réis 

 Agosto de 
1716 

ADS, C.N.S., Cx. 
5048, L.º 111, fls. 111-
112 v.º. 

Obra desaparecida. 

20/4/1716 Igreja do 
Convento de 
N.ª S.ª da Graça 
- Lisboa 

Irmandade de 
N.ª S.ª da 
Conceição 

Arco da capela 
de N.ª S.ª da 
Graça 

Francisco 
Gomes 

150 mil 
réis 

Felipe 
Ferreira, 
dourador 

Novembro 
do mesmo 
ano 

ANTT, C.N.L., n.º 1 
(actual n.º 2), CX. 74, 
L.º 361, fls. 53 v.º-55 

Obra desaparecida. 
Alguma descrição de 
obra no contrato. 
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Contrato Local Encomendador Obra Autor  Preço Fiador  Entrega Referência Observações 

17/1/1718 Igreja do 
convento de 
N.ª S.ª do 
Paraíso - Évora 

Religiosas 
Dominicanas 

Cadeiral do 
coro 

Miguel 
Francisco 
da Silva e 
José da 
Costa 

700 mil 
réis 

José de 
Matos 
Falcão, 
entalhador 

Maio do 
mesmo 
ano 

ANTT, C.N.L., n.º 7A 

(actual n.º 15), Cx. 
89, L.º 490, fls. 16-17 

Obra desaparecida. 
Como testemunhas 
Pedro Ferreira Cruz, 
ensamblador e 
António de Brotes, 
entalhador. 

22/3/1718 Igreja do 
Convento de S. 
Domingos - 
Elvas 

Irmandade de 
N.ª S.ª da 
Conceição 

Altar de N.ª S.ª 
da Conceição 

Manuel 
Francisco 

300 mil 
réis 

 15 de 
Agosto do 
mesmo 
ano 

ADP, 
CNELV04/001/0186, 
fls. 88-89 

Obra desaparecida? 

26/3/1718 Igreja do 
Santíssimo 
Sacramento 
dos padres 
paulistas - 
Lisboa 

Irmandade de S. 
Vicente Mártir 

Altar de S. 
Vicente Mártir 

José Freire 140 mil 
réis 

Baltazar 
dos Reis 
Couto, 
entalhador 

Julho do 
mesmo 
ano 

ANTT, C.N.L., n.º 9A 
(actual n.º 7), CX. 65, 
L.º 368, fls. 42 v.º-43 
v.º. 

Obra desaparecida. 
Alguma descrição de 
obra no contrato. 

8/11/1718 Igreja do 
Convento de 
N.ª S.ª de Jesus 
- Lisboa 

Irmandade de 
N.ª S.ª da 
Conceição 

Altar de N.ª S.ª 
da Conceição 

Baltazar 
dos Reis 
Couto e 
José Freire 

415.600 
réis 

 Janeiro de 
1719 

ANTT, C.N.L., n.º 
12A (actual n.º 1), 
CX. 89, L.º 391, fls. 7 
v.º-8 v.º. 

Obra existente? 
Referência no contrato 
ao facto de a obra 
poder vir a incorporar 
relicários. 

14/12/1718 Igreja do 
convento de 
N.ª S.ª da 
Conceição - 
Beja 

Religiosas 
carmelitas 

Altar de S. 
João 
Evangelista 

José 
Rodrigues 
Ramalho 

500 mil 
réis 

 Março de 
1720 

ADB, CNBJA03/001, 
Cx. 14, L.º 83, fls. 
107-108 v.º. 

Obra existente. 

14/7/1719 Igreja do 
convento de 
N.ª S.ª da 
Encarnação - 
Lisboa 

Comendadeiras 
de Avis 

Altar-mor Miguel 
Francisco 
da Silva 

1 conto e 
800 mil 
réis 

José de 
Matos 
Falcão, 
entalhador 

Páscoa de 
Flores de 
1720 

ANTT, C.N.L., n.º 7A 

(actual n.º 15), Cx. 
90, L.º 497, fls. 23 
v.º.-24 v.º. 

Obra existente com 
alterações. Alguma 
descrição de obra. 
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Contrato Local Encomendador Obra Autor  Preço Fiador  Entrega Referência Observações 

13/7/1721 Igreja do 
convento de 
Jesus - Setúbal 

Religiosas do 
convento de 
Jesus 

Altar-mor José da 
Costa 

1 conto e 
100 mil 
réis 

António 
Aguilar 
Osório, 
pintor 

Dia de S. 
João de 
1722 

ADS, C.N.L .,º 122 de 

notas de Francisco 
Ribeiro Pereira, fls. 
123 v.º-125. 

Obra deslocada. 

9/5/1722 Igreja de S. 
Francisco - 
Évora 

Ordem 3.ª de S. 
Francisco 

Altar da capela 
da ordem 3.ª 
de S. Francisco 

Bento da 
Fonseca 
Azevedo 

540 mil 
réis 

José de 
Oliveira 

15 de 
Novembro 
do mesmo 
ano 

Arquivo Distrital de 
Évora, Cartório 

Notarial de Évora, 

Tabelião Manuel 
Pinheiro de 
Carvalho, L.º 1136, 
fls. 76 v.º-125. 

Obra existente. Risco 
do mestre entalhador. 
Posteriormente 
celebrou-se outro 
contrato com outro 
mestre entalhador que, 
ou terá finalizado esta 
obra, ou a terá 
executado de raiz. 
Descrição de obra no 

contrato. 
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QUADRO 10  

Correspondência entalhe – douramento  

 
Local Localidade Obra Entalhe Douramento 

Preço Data Preço Data 

       
Igreja de Sto. 
Estêvão 

Lisboa Altar-mor 480 17/1/1672 950 17/5/1676 

Igreja do convento 
de S. Bernardo  

Cós Altar-mor 880 9/3/1676 800 22/1/1684 

Igreja do mosteiro 
de Santa Maria de 
Belém 

Lisboa Altar do Sr. dos 
Passos 

320 20/5/1695 292.500 15/9/1704 

Igreja dos Stos. Reis 
Magos 

Lisboa Altar-mor 30* 10/4/1698 350 22/5/1701 

Igreja de S. João 
Baptista 

Lumiar Altar-mor 600 19/8/1699 1000 10/6/1706 

Ermida de N.ª S.ª da 
Assunção 

Lisboa Altar-mor 180 9/1/1705 400 12/9/1713 

Convento de N.ª S.ª 
do Carmo  

Lisboa Capela de 
Santa Ana e S. 
Joaquim 

 ?** 16/12/1711 350 28/9/1715 

Igreja do mosteiro 
da Encarnação  
 

Lisboa Altar-mor 1800 14/7/1719 1000 12/10/1727 

* Preço para finalizar a obra. Todos os preços em mil reis. Informação retirada de contratos de obra. 
** Segundo contrato de obra no qual o mestre se compromete a cumprir com os prazos aos quais faltou no ajuste 
anterior. 
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5. Gráficos 

 

1. Distribuição de mestres entalhadores, marceneiros, escultores e 

ensambladores nas freguesias de Lisboa (sécs. XVII-XVIII) 

2. Encomendadores de obra de talha 

3. Invocações de altares de talha executados por mestres de Lisboa 

4. Fiadores de obra de talha 
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GRÁFICO 1  

Distribuição de mestres entalhadores, marceneiros, escultores e ensambladores 

nas freguesias de lisboa (sécs. XVII e XVIII) 
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GRÁFICO 2  

Encomendadores de obra de talha 
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GRÁFICO 3  

Invocações de altares de talha executados por mestres de Lisboa 
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GRÁFICO 4  

Fiadores de obra de talha 
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Informação retirada de várias fontes documentais
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6. Mapas 

 

1. Obras de talha executadas por mestres de lisboa para fora da capital 

2. Mapa de Portugal, publ. por  Pe. João Bautista de Castro, Mappa de 

Portugal, Tomo I, Lisboa, Officina de Miguel Manescal da Costa, 1745  

3. Mapa da Estremadura, idem, ibidem 

4. Mapa do Alentejo e Algarve, idem, ibidem 
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MAPA 1  

 

 
  

1. Ameixoeira: igreja matriz. Lumiar: igreja de 

S. João Baptista

2. Arraiolos: igreja do convento de N.ª S.ª da 

Assunção

3. Avis: igreja do mosteiro de S. Bento
4. Azambuja: igreja matriz

5. Azeitão: igreja do convento dos 

dominicanos. Sesimbra: igreja de Santiago

6. Beja: igreja de Sta. Maria; igreja do 

mosteiro da Esperança; igreja de N.ª S.ª dos 
Prazeres, igreja de N.ª S.ª de ao Pé da Cruz; 

igreja matriz de Baleizão; irmandade de N.ª 

S.ª do Ó; igreja do mosteiro de N.ª S.ª da 

Conceição (2)

7. Benavente: igreja matriz 
8. Camarate: igreja matriz. Loures: igreja 

matriz. Tojal: igreja matriz

9. Cascais: igreja da Ressurreição de Cristo

10. Coimbra: igreja do colégio jesuíta

11. Cós: igreja do mosteiro de S. Bernardo
12. Elvas: igreja do convento de religiosos 

dominicanos; igreja do colégio jesuíta; 

igreja do mosteiro de Sta. Clara

13. Estremoz: igreja do convento de S. João da 

Penitência 
14. Évora: igreja do mosteiro de N.ª S.ª do 

Paraíso; igreja de S. Francisco

15. Montemor-o-Novo: igreja da Misericórdia 

16. Montijo: igreja matriz 

17. Moura: igreja do convento dos carmelitas
18. Ourique: igreja da Misericórdia

19. Portalegre: igreja do convento de S. 

Bernardo

20. Santarém: igreja  do colégio jesuíta; igreja 

de Santiago 
21. Serpa: igreja de Sta. Maria 

22. Setúbal: igreja do convento de S. João 

Baptista; capela do hospital de N.ª S.ª da 

Anunciada; igreja de Santa Maria; igreja de 

N.ª S.ª da Porta da Erva; igreja de S. Julião. 
Palmela-Alferrara: igreja dos franciscanos  

capuchos arrábidos da Rosa

23. Sobral: igreja do convento dos franciscanos 

capuchos

24. Tancos: igreja  matriz
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MAPA 2 
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MAPA 3 
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MAPA 4 
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7. PLANTAS 

 

1. Planta de Lisboa de gravura copiada e adaptada da segunda gravura de 

Lisboa, publ. por Georg Braunius, c. 1598 e impressa por Pieter van de 

Berge em Theatrum Hispaniae, Amesterdão, c. 1700, Museu da Cidade, 

Lisboa, (GRA 410), publ. por José Manuel GARCIA (coord. de), Lisboa do 

Século XVII. “A Mais Deliciosa Terra do Mundo”, Lisboa, Gabinete de 

Estudos Olisiponenses e Direcção Municipal de Cultura, 2008, p. 104. 

2. Planta de Lisboa da autoria de João Nunes Tinoco. Desenho aguarelado 

feito em 1850 com base no original, entretanto desaparecido, Museu da 

Cidade, Lisboa, (DES 1084), publ. por José Manuel GARCIA (coord. de), 

op. cit., p. 105. 

3. Pormenor da planta de Lisboa da autoria de João Nunes Tinoco. Museu da 

Cidade, Lisboa, (DES 1084), publ. por José Manuel GARCIA (coord. de), 

op. cit., p. 106. 

4. Pormenor da planta de Lisboa da autoria de João Nunes Tinoco. Museu da 

Cidade, Lisboa, (DES 1084), publ. por José Manuel GARCIA (coord. de), 

op. cit., p. 108. 

5. Pormenor da planta de Lisboa da autoria de João Nunes Tinoco. Museu da 

Cidade, Lisboa, (DES 1084), publ. por José Manuel GARCIA (coord. de), 

op. cit., p. 110. 

6. Pormenor da planta de Lisboa da autoria de João Nunes Tinoco. Museu da 

Cidade, Lisboa, (DES 1084), publ. por José Manuel GARCIA (coord. de), 

op. cit., p. 112. 

7. Pormenor da planta de Lisboa da autoria de João Nunes Tinoco. Museu da 

Cidade, Lisboa, (DES 1084), publ. por José Manuel GARCIA (coord. de), 

op. cit., p. 114. 

8. Pormenor da planta de Lisboa da autoria de João Nunes Tinoco. Museu da 

Cidade, Lisboa, (DES 1084), publ. por José Manuel GARCIA (coord. de), 

op. cit., p. 116. 

9. ―Planta de Lisboa arruinada pelo terremoto de 1755 e com o novo plano 

de reconstrução dos architectos Eugenio dos Santos de Carvalho e Carlos 

Mardel‖, Lisboa, 1909, (separata da revista de Obras Públicas e Minas), 

1909, em http://purl.pt/3999. 
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10. Planta das freguesias de Lisboa, publ. por Maria CALADO e Vítor Matias 

FERREIRA, Lisboa, Freguesia de S. Miguel (Alfama), Lisboa, Contexto 

Editora, 1992.  
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PLANTA 2 
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PLANTA 3 

 

 

PLANTA 4 
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PLANTA 5 

 

 

PLANTA 6 
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PLANTA 7 

 

 

PLANTA 8 
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PLANTA 9 
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PLANTA 10 

 
 


