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Estatutos da Universidade de Évora, ordenados

Pelo Cardeal Infante D. Henrique, (com autoridade do Santo Padre Paulo 4.º

revistos e reformados por ordem do Reverendo Padre Mutio Vitelleschi prepósito 

geral da Companhia de Jesus)

FONTE: B.N.L., Cód. 8014 (Microfilme F. 1465)

Liuro primeiro

Capitulo terceiro

Do Reitor da Universidade

1. O Reitor da Uniuersidade será sempre o Reitor ou Superior do collegio do Esperito 

Santo da companhia de Iesu, e tanto que for eleito conforme as constituiçoẽs da 

companhia, ipso facto, será o Reitor da Uniuersidade, ao qual todos os officiaẽs, e 

estudantes, e pessoas della eclesiasticas, e seculares, reconhecerão por Reitor, e serão 

obrigados a cumprir seus mandados, in licites e honestis conforme a estes estatutos. 

2. Todo o gouerno e administração das escolas, liçoẽs officiaẽs e estudantes da 

Uniuersidade pera boa direcção e ordem della pertense ao Reitor do collegio do 

Esperito Santo, da dita cidade de Euora, o qual conforme estes estatutos, por mim 

ordenados, e pela companhia aceitados, e as constituiçoẽs, da mesma companhia, 

regerá e gouernará a dita Uniuersidade, e neste gouerno se encerra o castigo dos 

estudantes, escholastico e lançalos fora da Uniuersidade, quando iulgar ser assi, 

necessario, e porlhes penas pecuniarias, e multar os officiaẽs e mais pessoas que 

não cumprirem com suas obrigaçoẽs conforme ao que bem lhe parecer. 

3. Ao Reitor pertence mandar chamar a conselho, e a iuntar as faculdades quando lhe 

parecer necessario, e nos ditos conselhos, e aiuntamentos, e a elle pertence propor as 

cousas que se ouuerem de tratar, e mandar dizer seu parecer a cada hum, e ouuidos, 

detriminar, e resoluer, o que se há de fazer, e assi ao Reitor tambem pertence tomar 

a proua dos cursos, como se dirá no capitulo da proua delles. 

DOCUMENTO ANEXO N.º 1
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4. Quando o Reitor da Uniuersidade iulgar que algum estudante he escandaloso, e que 

nem as admoestaçoẽs dos mestres, ou castigo basta, e que o tal não se aproueita 

assi, ou periudica aos outros, o lancará fora da Uniuersidade, e uendo que he 

necessario mais castigo, ou que em algum caso particular, será conueniente, em 

lugar de castigo escholastico prendersse, mandará recado ao conseruador secular, 

que o lance fora da cidade, sendo da sua iurdição, ou o faça leuar à cadea, na qual 

o metará, os dias que pello Reitor for auisado, e acabados o fará soltar, e tudo isto 

se fará a modo de castigo escholastico, sem processo, nem figura de iuizo nem se 

correrá a folha, nem se farão alguns autos iudiciaes que nas prisoẽs e execução da 

iustiça se costumão fazer, e porem não se entenderá per isso que o conseruador o 

não possa prender per rezão de seu officio, se o delito for de calidade que mereça 

ser preso per bem das ordenaçoẽs, e sendo o estudante eclesiastico, a que o Reitor 

pareça deuerse dar o dito castigo, mandará auisar o conseruador eclesiastico pera 

que execute o mesmo que do conseruador secular fica dito. 

5. Ao Reitor pertence fazer guardar os estatutos e priuilegios da Uniuersidade conforme 

ao modo de proceder da companhia, e todas as maes cousas, que cumprirem ao bem 

da dita Uniuersidade, quanto nelle for, trabalhando pera que se conserue. E nos 

ditos estatutos poderá o Reitor dispensar em algum caso particular, com causa iusta, 

e urgente.

6. O Reitor procurará acharse prezente, quando boamente puder, a todos os Actos, e 

disputas publicas que nas escollas se fizerem; E ainda que ao presidente das disputas, 

por ordinario pertença endereçar as mesmas disputas, e fazer argumẽtar e acabar os 

argumentos, quando toda uia parecesse necessario ao Reitor poderá fazer isto per 

si; ou pello cancellario, e assi mandar calar os argumentantes. E auendose de notar 

com alguñs dos ditos Actos sobre a sufficiencia do sustentante o Reitor com ajuda do 

cancellario, e do Presidente, ou do Doutor mais antiguo da dita faculdade regulará 

os uotos, e atentando muito bem que nisso não aia erro nem falta. 

7. O Reitor frequente mente Uisitará todas as classes pera uer se se procede nellas 

conforme a ordem que estiuer dada e pera todo o maẽs que uir que he necessario.

8. Procure o Reitor com muita diligencia que o conseruador secular, cumpra a 

obrigação que tem per razão de seu officio, como nelle se dirá de tirar deuaça pello 

menos huã ues no anno dos estudantes e officiaẽs da Uniuersidade, e o mesmo fará o 

conseruador eclesiastico, uisitando, e inquerindo dos costumes assi dos eclesiasticos, 

como dos seculares que pertencem à iurdição da Uniuersidade.
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9. O Reitor fará o officio de Cancellario, quando pella companhia não for nomeado 

propio official. 

10. O Reitor fará dar acada hum dos conseruadores, e syndico da Uniuersidade hum 

extracto dos capitulos dos estatutos da mesma Uniuersidade, que lhes pode e 

deue seruir pera melhor procedimento das cousas da Uniuersidade, estudantes, e 

preuiligiados della. 

11. Poderá o Reitor nomear Iuiz as suspeiçoẽs, quando se puzerem aos conseruadores, 

ou a outros Iuizes ordinarios da Uniuersidade, ou a seus officiaẽs, pera que iulgue 

se procedem, e unicamente elegerá substitutos pera os taes officios. 

12. Todos os annos no principio das liçoẽs em o primeiro de Outubro o Reitor fará 

aiuntar, o Cancellario, e todos os Lentes de Humanidade, Artes, casos de consciencia, 

e Theologia e os substitutos de todas as faculdades, e depois de ouuida missa do 

Esperito Santo, todos os sobreditos mestres e substitutos farão publicamente na 

Igreia o iuramento que manda o consilio Tridentino Sess. 25. cap. 2 De Reformatio 

cuia forma he a seguinte. Fgs N. canones, et decreta Santae Synodi Tridentina 

integre (sic) ad (sic) normam (sic) catholica fidei sunt polliceor me docturum, et 

interprecaturum ita me Deus adiuuet. Et hoc Santa Dei Euangelia. Mas antes deste 

iuramento os que começão de nouo a ler, ou substituir farão o iuramento grande de 

Pio Quarto precedendo a aprouação de Religione, et fide catholica como mais se 

declarará no capitulo dos Prestitos. 

13. Quando da primeira porta da Uniuersidade pera dentro entre os estudantes 

officiaẽs, ou quaes quer outras pessoas da Uniuersidade, ou fora della, socederem 

alguãs contendas, brigas, ou quaes quer outros casos, nenhuã iustiça eclesiastica, 

ou secular, entenderá nos taẽs casos, nem per alguã uia nelles se intrometerá, nem 

entrará das portas do pateo pera dentro, a prender, ou tomar armas a pessoa alguã, 

ou a fazer auto algum iudicial, sem mandado, ou consentimento do Reitor. Com tudo 

se o caso que acontecer for crime que mereça pena de degredo, ou sangue, ou por 

outra uia caso graue, poderá o conseruador da Uniuersidade, a cuia iurdição os 

delinquentes pertencerem proceder nos taẽs conforme a dereito. E se os casos não 

forem desta calidade o Reitor mandará castigar os delinquentes, ou seião pessoas 

da Uniuersidade ou fora della, como lhe parecer melhor seruiço de Deos, e bem da 

Uniuersidade pera exemplo dos maẽs. 

14. Se soceder que fora das escolas, ou dentro dellas algum estudante, ou pessoa da 

Uniuersidade for desobidiente ao Reitor, ou a seu mandado, ou em sua prezença, 
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coniurar, ou agrauar alguã pessoa da Uniuersidade, ou fora della, ou cometer alguã 

outra cousa digna de castigo, o Reitor o mandará prender ou castigará com outras 

penas escholasticas, como melhor lhe parecer. O que tudo executará o conseruador, 

e meirinho assi e da maneira que o Reitor lhe ordenar, perem se a iniuria ou caso for 

de calidade que será bem sentensearse, com processo iudicial o Reitor remeterá ao 

conseruador, pera que proceda nelle conforme a dereito. 

15. Em todas as cousas que o Reitor ordenar, castigos, e penas, que der aos estudantes, 

e mais pessoas da Uniuersidade dellas não auerá appellação, nem agrauo, nem os 

conseruadores nos taẽs casos, nem das demais cousas, se poderão entrometer, senão 

quando o Reitor lho ordenar, ou expressamente lho permitir. 

16. O Reitor fará que em todo caso os tres lentes de Theologia escholastica acabem 

em espaço de quatro annos todo o curso de Theologia, fazendo em tudo guardar a 

ordem dos estudos pella companhia e pera que isto se faça com mais facilidade, e 

mor satisfação dos Lentes. O Reitor cada anno passada a festa do Esperito Santo, 

chamados seus conselheiros, Lentes de Theologia, Decano, e Deputados, uerá em 

que termo estão as materias de Theologia que se uão Lendo, e ouuidos os pareceres 

de todos fará, que se apressem, ou moderem os Lentes nas Liçoẽs das ditas materias 

pera que assi se cumpra o que esta dito. E se no dito anno se acabar alguã materia, 

trate no mesmo tempo que a materia lerá o anno seguinte o tal mestre, e por este 

mesmo modo fará o Reitor que os dous lentes de casos de consciencia, dentro em tres 

annos aia bem de explicar todas as materias moraẽs, guardandose com elles o que 

neste paragrapho se diz dos Lentes de Theologia. E o cancellario entenda conforme 

a seu officio iulgar sobre o que neste estatuto se conthem e fazer disso lembrança 

ao Reitor. 

17. Nos negocios da Uniuersidade e suas cousas conforme as constituiçoẽs da companhia 

de IESU, não assentará nada o Reitor da mesma Uniuersidade contra o parecer de 

todos seus conselheiros, mas tendo elle o contrario parecer dará conta de tudo ao 

Padre Prouincial, pera que elle examinadas bem as rezoẽs de ambas as partes resolua 

o que iulgar ser mais seruiço de Deos, e bem da dita Uniuersidade. E quando a mõr 

parte dos ditos conselheiros for de contrario parecer, e nelle pesseuerarem, sendo a 

cousa graue e de importancia o Reitor terá o sobredito recurso ao Prouincial, pera 

que elle detrimine o que se deue fazer, em tal caso e isto se guardará nas cousas 

pertensentes à Uniuersidade. 
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Capitulo Quarto

Do officio do cancellario

1. O cancellario será sempre da Companhia, e per ella eleito, conforme suas constituiçoẽs, 

pessoa de Letras, culto e bom iuizo, pera em tudo poder bem comprir as cousas que 

pello Reitor lhe forem somettidas, cuio officio he ser hum geral instrumento do Reitor, 

pera ordenar bem os estudos, e endereçar as disputas nos Actos publicos, e pera iulgar 

da sufficiencia d´aquelles que se hão de admittir aos Actos, e graos. E ainda que ao 

Presidente das disputas pertensa per ordinario endereçar as mesmas disputas, e fazer 

argumentar e fazer acabar os argumentos, toda uia, quando parecer necessario pera 

fazer isto o cancellario como acima fica dito do officio do Reitor. 

2. Ao Cancellario pertense dar os graos de lecenciados, Doutores e Mestres com a 

forma costhumada que he a seguinte. 

3. Ego N. in proclara artium facultate magister ese for Docter in Theologia in cientara. 

Et in Sacro Santa Theologia Docter, et huiuo Academia Cancellarius authoritate 

Apostolica, et constituo, et declaro, te Doctorem, in eadem Theologia, et conteautibi 

omnes e as facultates functiones et immonitates, quobis qui ad hunc gradum 

promouentur, concedi sobent, in nomine Patris, et Filhi et Spiritus Sacti Amen. 

4. Esta forma se acomodará aos outros graos quer seião de Theologia, quer de Artes, e 

ao numero das pessoas que se agraduarem. Alem disto no pé das insignias de Mestre 

em Artes, ou Doutor em Theologia, usará, o cancellario da forma que se segue. In 

huius autem, tam proclara, dignitatis segrum, his externis, ornamentis condecorandus 

es, que in prosentraris ad hiberi solent. In primis pileum albo diademate et natum 

aut ceruleo, capite tuo impono; de inde trado tido Librum Theologie se fer Bacharel, 

uel Sacra Scriptura, sendo Doutor, aut Phylosophiae quando for Mestre em Artes, 

clausum, et apertum ut cam, publica profiteri, et inter precatari possis. Postremis 

insero digitum tuo annulum scienciae splendoris signum Accedie osculum pacis. 

5. O Cancellario dará os pontos pera as liçoẽs dos exames priuados pera lecenciados 

de Theologia, e nelles se achará e fará comesar e acabar os ditos Actos, e mandar 

argumentar, e calar os argumentantes guardando as precedencias a cada hum.

6. O dito Cancellario terá as chaues da casa, a onde se fizer o exame priuado pello 

tempo, que o tal Acto durar, e fora a dita casa de todas as pessoas, excepto aquellas, 

que se declarão no capitulo do exame priuado, e olhará per si, a dita casa com o 

secretario do conselho, e uerá fechar as portas, e cordenará, que as liçoẽs do dito 
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exame priuado se leão conforme aos estatutos. E não consentirá que entre lição, e 

lição, se espere mais de meia hora, e terá tento que o Relogio seia uerdadeiro, e que 

pessoa alguã não bula com elle entre lição, e lição, antes ele per si o uirará quando 

for tempo e não consentirá que se uote duas uezes sobre a aprouação ou reprouação 

como se dirá no capitulo do exame priuado. 

7. Será obrigado o Cancellario, a reuer todas as conclusoẽs de Theologia, casos de 

consciencia, e Artes que publicamente se ouuerem de defender, nas escolas, ou seia 

na sala publica ou nas classes particulares. E auendose de imprimir não somente 

assinadas por elle, serão porem reuistas per elle, pello Presidente e outro Doutor 

que o Reitor assinará, e não sendo impressas, se forem de Actos de Theologia, irão 

assinadas pello Cancellario Presidente, e outro Doutor mais antigo da faculdade: 

E sendo de casos de consciencia, ou Artes, pello menos irão assinadas pello 

Cancellario, e Presidente, e doutra maneira, não se fixarão conclusoẽs às portas da 

sala, e geraẽs da Theologia, casos de consciencia, ou Artes.

8. Ao officio de Cancellario pertense repartir as conclusoẽs entre os estudantes, pera 

actos, ou disputas da Theologia de maneira que nas quintas feiras de todas as 

somanas, não falte quẽ defenda, ou quem argumente, e se os que forem auisados 

não uierem defender, ou argumentar nas disputas, ou Actos, serão multados como 

parecer ao Reitor da Uniuersidade. 

9. No dia da aprouação dos Lecenciados se achará o Cancellario presente, e fará se achem 

tambem, no mesmo tempo presentes, com o Reitor todos os examinadores que forão dos 

dittos Lecenciados assi da companhia como de fora della, e pera que no dito Acto, não 

faltem as pessoas que nelle se deuem achar, mandará o dito Cancellario alguns dias 

antes auiso assi aos examinadores, como aos estudantes, que forão examinados pera 

lecenceados, com declaração do dia, e hora, em que se ha de fazer a tal aprouação. 

E o Reitor acabadas as aprouaçoẽs, antes dos aprouados sairem do Collegio, lhes 

declarará o dia do grao de Lecenceado a que depois ninguem ignorará. E se com tudo 

isto os taẽs estudantes não acodirem, não se lhe dará o grao em particular mas ficarão 

pera o anno seguinte o receberem com os Lecenceados do mesmo anno, e tudo isto que 

dos Lecenceados fica dito se guardará na aprouação dos Bachareis. 

10. Uisitará o Cancellario frequentemente os Geraẽs da Theologia, e casos, e alguãs ueses 

os das Artes, e as mais classes que lhe parecer, e assistirá alguãs ueses às disputas que 

destas duas faculdades, se fizerem dandolhe todo o calor possiuel, e elegerá apontadores, 

que apontem os que nas ditas faculdades ensinarem, aos quais fará dar iuramento como 
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adiante se declarará, e dos ditos apontadores se enformará per ueses quaes estudantes 

são pouco frequentes nas liçoẽs actos, e disputas pera lhes aplicar o remedio conueniente. 

11. Ao Cancellario pertence quando ouuer prestitos dar ordem per meyo do meirinho, 

ou outro official da Uniuersidade pera que os assentos dos agraduados estem 

sempre despeiados sem se assentar nelles, outra alguã pessoa, que chegados os ditos 

agraduados se aia de lançar fora, per que do contrario pode auer descomposiçoẽs, 

e outros inconuenientes. 

12. A seu officio tambem pertense uigiar e fazer com que os Theologos, e casoistas 

no tempo de suas liçoẽs não andem pellas uarandas, e pellas portas das classes, 

e aos que auisados desta desordem senão emmendarem multará com alguã multa 

pecuniaria, e quando nem isto bastar os fará prender dando primeiro disto conta 

ao Reitor, sem cuio parecer senão deuem executar, semelhantes multas, e castigos. 

13. Procurará o Cancellario que nos liureiros aia copia de partes de Santo Thomas, Lógicas, 

Phisicos, e os mais liuros pertencentes à Philosofia, e que nos cursos se costumão 

explicar; E assi se fará que os estudantes destas faculdades, tenhão os dittos liuros como 

são obrigados, mandando ao meirinho que cada anno os uisite pera uer se os tem, e 

saibando que se descuidão nesta parte os multará no que parecer ao Reitor, ouuidos seus 

conselheiros, tendose sempre respeito a qualidade, e possibilidade das pessoas. 

14. Terá o Cancellario lembrança, de mandar auisar com tempo assi na Theologia e 

casos, como nas Artes, aos estudantes que tiuerem faltado, e quiserem que se lhes 

leue algum tempo em conta das ausencias pera que oito dias antes da aprouação 

dos cursos apresentem petição ao Reitor com as causas que tiuerão pera faltar, pera 

que assi as possão bem examinar, e resoluer e com a aprouação dos cursos se fará 

iutamente assento do tempo das ausencias que lhe leião em conta. 

15. O Cancellario he Presidente ordinario nos exames dos casoistas assi das oposiçoẽs 

às capellanias, como dos capellaẽs que se fazem, no terceiro anno, pera saber se bem 

aproueitado e merecem se lhes de carta de aprouação, quando a pedirem e também 

pera que não concordando os dous mestres, com seu parecer se tome resolução; E 

quando o Cancellario estiuer impedido, o Reitor mandará auisar, em seu lugar quem 

melhor lhe parecer, pera esta presidencia. Da mesma maneira presidirá aos exames 

dos cursistas, quando fazem opposição pera os ouuidos. 

16. Ao cancellario pertence fazer escreuer as censsuras da Doutrina que pello Padre 

Geral da companhia, e pella Uniuersidade se derem na forma que se dirá no capitulo 

8º do Secretario.
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Capitulo 5º

Dos Conselheiros 

1. Auerá quatro assistentes ou conselheiros, do Reitor pessoas da companhia eleitas 

segundo as constituiçoẽs della. E que tenhão experiencia, e sufficiencia pera o 

tal officio, aos quais o Reitor chamará, quando ouuer de tratar alguma cousa de 

importancia que pertença à Uniuersidade, em comum, ou em particular, e ouuido o 

parecer delles, detriminará em tudo o que melhor lhe parecer. 

2. Quando o Cancellario não for consultor do collegio do Esperito Santo, sempre 

o será nas cousas pertencentes à Uniuersidade, suas faculdades, professores, e 

officiaẽs: e se claustro dos conselheiros, não detriminará o Reitor as cousas graues 

da Uniuersidade, mas sempre nelle proporá a cousa de que se trata, e sobre que 

se ha de uotar, apontando as rezoẽs que per huã e outra parte lhe ocorrerem, sem 

significar seu parecer e inclinação, o que fará em todos os maẽs claustros, e ouuidos 

os pareceres dos conselheiros assentará o que iulgar ser melhor, e mais conueniente 

à dita Uniuersidade guardando o que fica assentado no capitulo 3º do Reitor §17 

porque sendoo não poderá ter effeito sem recurso ao Prouincial o qual informado 

bem das rezoẽs do Reitor, e conselheiros ordenará o que lhe parecer mor bem da 

Uniuersidade.

3. Aos conselheiros pertence per razão de seu officio mostraremse zelosos do bom 

gouerno, e authoridade da Uniuersidade aiudandoa, não só com seus pareceres, 

nas iuntas e claustros que sobre suas cousas se fizerem, mas tambem com as 

lembranças que sobre as mesmas cousas deuem fazer ao Reitor, quando uirem 

ser necessario, e conueniente, procurando em tudo acudir mais pello bem comum 

dos estudos, que pelo particular de quaes quer pessoas de cuias intercessoẽs e 

ualias senão deuem deixar leuar, mas proceder em tudo, com muita cinceridade, 

e inteireza. 

4. Pera que nas iuntas, e claustros, que se fizerem sobre eleição de lentes pera as 

faculdades da Uniuersidade aia mais satisfação dos Professores actuaẽs, quando 

o Reitor entre anno for uisitar os Gerais e classes, acompanhado com hum dos 

quatro conselheiros leuando consiguo hora hum, ora outro, qual elle escolher. E 

querendo o Reitor mais companhia pode leuar o Decano da faculdade, que uisita, ou 

Cancellario, principalmente, quando uisitar as faculdades superiores, ou o Prefeito 

se uisitar só as inferiores. 
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5. Não poderá o Reitor ocupar algum dos conselheiros mandandoo fora da Uniuersidade, 

per muito tempo qual neste particular seria o de hum mes de licença do Prouincial, 

com a qual licença o Prouincial mandará nomeada pessoa, que deue suprir a falta 

do tal conselheiro em quanto estiuer ausente e em caso que o dito Prouincial, não 

mande substituto iunto com a licença poderá o Reitor com os outros conselheiros 

eleger algum outro dos que ia forão conselheiros, e não auendo qual quer outra 

pessoa exprimentada, nas cousas da Uniuersidade, e disso dará conta ao Prouincial; 

e esta mesma ordem guardará o Reitor quando algum dos ditos conselheiros estiuer 

enfermo grauemente, ou de outra qual quer maneira impedido per tempo notauel. 

6. Guardarão os conselheiros de tal maneira o segredo a cerca do que em Claustro, ou 

conselho se tratar, que a nenhuã pessoa de qual quer calidade, que seia, descubrão 

ou signifiquem a cousa que se tratar, os pareceres que se derem, e muito menos a 

resolução, e assento que o Reitor tomar, mas aiasse como se nada soubessem, e 

isto assi antes do Reitor diuulgar a cousa, como tambem depois de ia iulgada p.a se 

euitarem inconuenientes que do contr.o se podem seguir. 

7. Pera que os conselheiros possão melhor comprir com as obrigaçoẽs de seu officio, 

procurem ter muita noticia das cousas da Uniuersidade, principalmente dos estatutos, 

costumes recebidos, e ordeñs que a companhia, tem dado, e uai dando, pera o bom 

gouerno dos estudos. E pera que isto mais facil mente se alcanse fará o Reitor, 

que cada hum dos conselheiros, tenha extracto dos estatutos da Uniuersidade, e 

ordem dos estudos, e que alem disso uerão frequente mente, o que os uesitadores, e 

Prouinciaẽs da companhia deixarem ordenado das cousas da Uniuersidade. 
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Capitulo 6º

Dos Decanos e Deputados 

1. Auerá hum Decano da Humanidade, e outro da faculdade das Artes, e outro da 

Theologia, e outro de casos de consciencia e serão dos mais uersados, e de mais 

experiencia da sua faculdade, cuio officio, será ter especial cuidado e uigilancia 

sobre as cousas da sua faculdade, pera uer se ha alguã de que conuenha tratarse e 

prouersse, e fará disso lembrança pera que elle a proponha em conselho, e determine, 

como for conueniente. 

2. Os Decanos ouuirão cada mes todos os Lentes das faculdades, ou faculdade, de 

que são, ou foram Decanos, atentando com particular consideração com que 

erudição, e proueito dos ouuintes satisfazem a sua obrigação, e pera que a noticia 

que destas uisitas tomarem seia mais certa ditarse hão em cada classe o tempo, que 

for necessario, não só pera ouuirem as Liçoẽs dos Mestres, mas tambem a repitição 

dos discipulos, com mais exercicio que os ditos mestres sobre ellas, e outras cosas 

de suas classes costumão fazer. 

3. Assi tambem auerá outros dous Deputados da companhia em cada huã das ditas 

faculdades, eleitos plo Reitor com parecer de seus conselheiros, os quaẽs deuem ser 

pessoas bem uersadas e experimentadas, nas faculdades de que forem Deputados, e 

quando se ouuer de tratar em conselho das cousas, que pretendem a sua faculdade, 

chamará o Reitor alem do Cancellario e conselheiros o Decano, e Deputados da 

faculdade, e quando ouuer de tratar de cousas, que pertenção a todas as faculdades 

chamará todos os Decanos, e Deputados de todas as faculdades. 

4. Ainda que os officios de Decanos e Deputados seião diuersos, como o são tambem as 

faculdades, com tudo bem poderão as pessoas que os seruirem ter dous, ou tres dos 

ditos officios quando nelles concorrerem as qualidades que pera elles se requerem. 

E assi o que for Decano de casos de consciencia, poderá tambem ser Deputado 

das Artes, e o que for Decano de Rethorica, e latinidade podera iuntamente ser 

Deputado de Theologia e o mesmo se entenda dos maẽs.
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Capitulo 7º

Do Prefeito dos Estudos 

1. Pera melhor gouerno da Uniuersidade auerá nella huã pessoa da companhia de 

autoridade confiança e Letras eleita pella mesma companhia, que Seia Prefeito dos 

estudos, o qual conforme a estes estatutos será subordenado ao Cancellario em 

seu officio e o reconhecerá per superior de toda a Uniuersidade, e officiaẽs della 

imediato ao Reitor. 

2. Ao Prefeito dos estudos pertence todo o meneyo publico do pateo e Uarandas, e portas 

da Uniuersidade; e das primeiras portas pera dentro della todos os estudantes de qual 

quer calidade que seião, Theologos, e Casoistas, Leigos, ou eclesiasticos, e officiaẽs da 

dita Uniuersidade lhe obedecerão em tudo o que lhes mandar, pera quietação dos ditos 

estudos e recolhimento dos estudantes. Pello que todos ainda que Theologos, e agraduados 

cursantes em a Uniuersidade, ou ia não cursantes em a Uniuersidade, se passarem 

pellas Uarandas, ou Pateo, ou estiuerem às portas das Classes, ou em alguã outra parte, 

iulgando o Prefeito, que conuem recolheremse, em seus Geraẽs, cordenandolhes que o 

fação logo o executarão sem a isso terem duuida alguã; E os que assi mandados, não 

obedecerem ao Prefeito, serão per mandado do Reitor seueramente castigados. 

3. Será o Prefeito superior de todos os Mestres de Latim Grego, e Hebraico, e de todos 

seus ouuintes, e assi lhe pertencerá todo o gouerno dos ditos Mestres, e estudantes. Será 

tambem Superior dos Mestres das Artes, e de todos seus discipulos, no que pertence 

aos costumes, e direição escholastica, per que o que pertence às letras, exames, graos, 

e desputas he proprio do cancellario, como tambem o he o gouerno dos Lentes de 

Theologia, e casos, e de seus discipulos, ora pertença a bons costumes, ora a Letras. 

4. Ao Prefeito dos estudos pertencem todos os exames de latim de todos os estudantes 

da dita Uniuersidade e dos que de fora uem a ella estudar, ou seião eclesiasticos, 

ou seculares. E religiosos, de modo que sem aprouação do dito Prefeito nenhuma 

pessoa pode ser admittida a ouuir latim casos de consciencia ou Artes, nem lhe pode 

passar certidão, como tem sufficiencia de latim pera ouuir sciencia alguã. Porem 

se alguem quiser ouuir casos de consciencia além da dita aprouação do Prefeito a 

terá tambem do Cancellario, sem a qual não será nelles admetido; Não terão com 

tudo cuidado desta aprouação do Cancellario os estudantes da Uniuersidade que no 

principio dos estudos depois de examinados, e aprouados no latim, como se costuma, 

são mandados pello Prefeito ao primeiro curso p.a nelle começarem a ouuir artes. 
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5. O Prefeito terá mui grande uigia sobre os costumes dos estudantes, e auendo faltas 

nelles, com muito zello as remedeará, e não podendo remedear per sy, ou sendo dos 

estudantes que particularmente estão à conta do Cancellario, o auisará a elle. E não 

bastando dará conta ao Reitor, pera que a tudo se acuda, como conuem; e fará que 

todos os estudantes guardem suas regras, e regimento. E se se deixarem de confessar 

per falta de confessores, em formará ao Reitor, pera que proueia nisso. 

6. Tera particular uigia sobre os estudantes que frequente mente faltão em suas classes, 

ou per muito tempo se auzentão do estudo. Mandandoos buscar, quando for necessario, 

pello meirinho auisando das ditas ausencias as pessoas a cuio carguo estiuerem. E 

quando as ditas ausencias forem com culpa os castigará conforme merecerem, e se o 

tempo em que cada hum faltar chegar a hum mes, o mestre de tal estudante o remeterá 

ao Prefeito, não o admetindo na classe sem sua licença, nem o Prefeito o mandará a 

ella, sem primeiro o examinar, pera uer se está pera continuar nella. 

7. Assi como entre anno serão mudados das classes inferiores os estudantes, que com 

sua continuação, e dilegencia no estudo merecerem classes mais altas, assi tambem 

os que nas maẽs altas andarem, e per seu pouco saber forem dellas indignos, o 

Prefeito os mandará, pera outras classes mais baixas onde possão estudar com 

proueito. E pera que isto se faça com mais ordem, huã uez cada anno, logo depois de 

Ianeiro, ou Feuereiro em que se fazem mudas, dos que mais sabem, se fação tambem, 

dos que menos sabem em cada classe, e nella não aproueitam como está dito, nem 

se impidão as ditas mudas, per rogos ou interesses de qual quer pessoa, pois o não 

se fazerem he certo que será periudicial aos ditos estudantes. 

8. Uisitará o Prefeito cada quinze dias todas as classes de Latim e cada mes pello 

menos as escollas de ler e escreuer, e se informará do aproueitamento dos que nellas 

aprendem assi na doutrina cristã, como no ler, e escreuer, e fará que os mestres das 

ditas escolas guardem com muita prefeição, a ordem, que pera ellas a dita companhia 

tem dado; nem das ditas eschollas aomittirá, a ouuir latim, sem primeiro falar com o 

mestre informandose da sua habelidade, e costumes, e se uem com ordem de seu pay, 

ou pessoa acuia conta está, e esta mesma ordem deue o Prefeito guardar, quanto lhe 

for possiuel, com todos os maẽs que da dita cidade ou fora della quiserem começar 

a estudar latim na dita Uniuersidade.

9. No tempo que o mestre do terceiro curso, tira as sortes das pedras pera exames 

de Bachareis, e o do quarto curso pera os exames de Lecenceados, não podendo 

o Cancellario acharse presente, em todo caso se ache o Prefeito dos estudos; nem 
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consinta que pera as ditas sortes, se arme a casa em que se tirarem, ou aiã musica 

de uozes, ou de instromentos de qual quer sorte que seião. E se por alguã uia 

uier, a impida de tal maneira, que em nenhum caso a aia. Impedirá mais todas as 

mascaras, e festas profanas, que per qual quer uia se pretendão fazer no tempo dos 

exames, mesas, e graos, que na dita Uniuersidade se derem, e procure anticipalãs 

com remedios efficazes de modo que total mente se impidão, pellos muitos, e graues 

inconuenientes que de semelhantes festas costumão soceder. 

10. A reuista das orações que se tiuerem na Uniuersidade per qual quer discipulo, ou 

mestre de Artes, ou de latim pertence ao Prefeito, tirando a geral do principeo do 

anno, e as que se tem em graos de Theologia, e mestres em Artes, per que a reuista 

destas pertence ao Cancellario. 

11. Ao mesmo Prefeito pertencerá pello mesmo modo uer e emmendar a todas as Poesias, 

que nas Uarandas da Uniuersidade, e geraẽs particulares della, se ouuerem de recitar em 

aiutamentos, ou festas, a que concorre mais gente, que os ouuintes dos mesmos geraẽs; 

Item mais todas as Tragedias, Comedias, Dialogos, e quais quer outras representaçoẽs 

de qual quer calidade que seião, que na dita Uniuersidade e geraẽs della se fizerem. 

Todos os recebimentos de prosa, ou de Uerso que se ouuerem de receber ou per escrito 

per nas festas da Uniuersidade, ou Uarandas della, quando algum Rey destes Reinos, ou 

Principe uier à ditta Uniuersidade, ou alguã outra pessoa de tanta calidade que o Reitor 

da Uniuersidade, ouuidos seus conselheiros iulgue deuerse lhe fazer pella Uniuersidade 

recebimento na forma conthida nestes estatutos. Finalmente na Uniuersidade não se 

fará nem recitará em festa publica alguã prosa, ou Uerso de qual quer calidade que 

seia, em latim, Grego, ou Hebreu per que de nenhuã outra lingoa, se poderá na dita 

Uniuersidade usar que não seia uisto pello Prefeito dos estudos, como fica ditto e pera 

que isto se faça com bom sucesso, serão obrigados os Autores da oração, e Poesias 

mostradas com tempo ao dito Prefeito, pera poderem elles mesmos emendar o que ao 

Prefeito lhe parecer, e assi nenhuã cousa que se aia de recitar em publico se estudará de 

memoria, antes da dita emenda feita e aprouada pello dito prefeito.

12. Pera que nas armaçoẽs e musicas aia a decencia que conuem auer em Uniuersidade 

eclesiastica, Religiosa o Prefeito terá mui grande uigilancia, que nas armaçoẽs não 

siruão imagẽns ou paineis indecentes, ou pouco honestos, nẽ se cante cantiga de letra 

profana e toada laciua ou de menos autoridade; do que conuem; e pera que isto tenha 

effecto, não se poderá cantar cousa alguã, que não for de escritura Sagrada, sem 

primeiro o Prefeito ler sua letra, e fazer que os cantores não usem de toada indecente. 
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13. Irá o Prefeito frequentemente à igreia no principio da missa dos estudantes, e uerá 

se acodem bem a ditta e per si mesmo alguãs uezes dentro das classes particulares, 

tomará conta dos que faltão frequentemente às missas, na obrigação de se confessarem 

cada mes, e na continuação na classe, e lhes dará em publico os auisos necessários, 

pera que os que forem comprehendidos nas ditas falas tenhão peio de continuar nellas, 

e pello mesmo modo perguntará pellos que são mais diligentes nas ditas cousas, e os 

louuará em publico, pera que o louuor destes faça perseuerar e procure aos que não 

são taẽs que procurem selo, e continuarem nas ditas cousas com mais diligencia, e isto 

mesmo fará tambem alguãs uezes nas escolas de ler e escreuer. 

14. Ao Prefeito pertencerá dar ordem aos aiutamentos da oração aniuersaria do principio 

do anno, festa do Esperito Santo, Enigmas, premios. Enterramentos dos estudantes de 

sua iurdição, distribuindo as ocupações ou officios, que nos ditos aiuntamentos ouuer 

conforme a ordem que do Reitor tiuer, perem a ordem dos Prestitos procissões de toda 

a Uniuersidade enterramentos dos Theologos, e Casoistas he proprio do Cancellario. 

15. Auendose de compor de premios, o Prefeito dará a materia das compusiçoẽs, e 

será juiz dos ditos premios, com os mais que ao Reitor parecer. Fará que não aia 

cousa que impeça a iustiça dos que os merecerem. E sabendo que ha intercessões, 

ou sobornos, dará logo com toda a breuidade disso conta ao Reitor, e da mesma 

maneira será sempre hum dos juizes dos Enigmas, quando os ouuer, e procurará 

que as materias seião sempre graues e apraziueis, nem nos Uersos se meta cousa 

indecente ou de menos authoridade da que se requere em Actos publicos de huã 

Uniuersidade. E assi uerá com consideração antes que saião a publico a materia, e 

Uersos dos ditos Enigmas pera que se possa emendar o que for necessario.

16. Ainda que o Prefeito dos estudos he superior do Pateo, Rethorica, Latim, e Artes, como 

em outras partes se diz com tudo seu lugar nos Actos publicos da Sala será sempre 

abaxo dos mestres de casos, saluo se for Doutor, per que em tal caso se assentará no 

lugar que entre os Doutores lhe couber; E isto se entenda, ainda que os tais Actos, 

seião de Artes, Rethorica, ou Latinidade, nem estando, outro algum, que conforme a 

estes estatutos lhe preceda se lhe captará nos taes actos beneuolencia. Esta perem se 

lhe deue captar, nas classes de Humanidade, e Filosophia, quando elle só as uisitar, 

ou em companhia do Reitor e Cancellario, depois que se lhe a elles captar. Em estas 

beneuolencias deue auer uniformidade, em todos os Actos regentes da faculdade. 

17. Pera o bom meneio dos estudos, e se atalharem desordens, que nas escolas alguãs 

ueses, costumão, acontecer, importa muito que o Prefeito assista nellas todo o tempo 
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que as liçoẽs durarem, assi pella manhaã como à tarde, e per este respeito não deue 

ser ocupado pello Reitor, em cousas que tirem a dita assistencia. E em caso que não 

possa assistir o dito Prefeito suprirá o Reitor a tal falta per meio do Cancellario, ou 

outro Padre de authoridade, pera que numqua quanto for possiuel fiquem as escolas, 

e Pateo só com os mestres. 

18. Pera que com effeito se impida, e use a sultura que muitos estudantes tem de patear, 

roçar pes, e asouiar, assi na sala como nos Geraẽs e classes o Prefeito uigiará per si 

puper espias secretas, sobre os mais culpados nesta parte, e ou logo infraganti, ou 

depois, os faça prender, e castigar, seueramente, pera que cesse este mao costume, 

guardará com tudo sempre no castigo a ordem, que o Reitor lhe der. 

19. O Prefeito sairá sempre ao Pateo antes dos Mestres pera fazer despeiar o Pateo, 

e recolher os estudantes a suas classes. Acharse ha nas disputas das Artes, 

principalmente quando nellas faltar o cancellario, e fará que se tenhão com proueito, 

e quietação, e que às S.as feiras argumentem os Mestres em Artes Seculares, não 

lhe cortando os argumentos, a este tempo a fim de muitos leuarem propinas, mas 

procurando que nelles se tire a uerdade a limpo. 

20. No principio de cada anno Literario lembrará o Prefeito ao Reitor que faça claustro 

dos mestres de Latim, no qual se assentará, que lições ha de ler cada hum delles, 

pello decurso do anno na sua classe. E o que ali se assentar, escreuerá em hum 

cartapacio pera que depois tire delle o que pertencer a cada mestre, e tenha grande 

cuidado e uigilancia sobre a obseruancia disto. 

21. Cada tres mezes saberá o Prefeito per meio dos Mestres de Latim, no qual se 

assentará disso se andão com suas classes alguñs estudantes ineptos, e que não tem 

natural pera letras e per este respeito perdem o tempo, e achando alguñs destes, 

dando primeiro, conta ao Reitor, os dispidirá dos estudos, pois não seruem de mais 

de cansar aos mestres, e desacredetar os estudos. No segundo lugar entenderá com 

os que per falta de aplicação, e dilegencia não aproueitão, apertando com elles pera 

que estudem com dilegencia, não o fazendo elles per huã parte assi, e dizendo os 

mestres pella outra que não podem com a classe, os examinará, e dará a classe com 

os que se possam aproueitar. 

22. Não consentirá o Prefeito que pobre algum pera esmolla entre pellas portas dos 

geraẽs, e classes da Uniuersidade, uindo perem alguã pessoa necessitada do Reino, 

ou fora delle poderá mandar auizar os mestres, que os encomendem aos estudantes 

pera que na porta do Pateo quando sairem lhe possão dar suas esmolas.
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Capitulo Oitauo

Do Secretario

1. Auerá huã pessoa da companhia, que sirua de Secretario do Reitor, e conselho da 

Uniuersidade, o qual será eleito pello Prouincial, ouuidos primeiro os pareceres 

do Reitor, e conselheiros, os quais deuem sempre apresentar pessoa de prudencia 

segredo, e mais partes necessarias, pera quem ha de tratar, com tanta uariedade de 

gente, e de quem se hão de fiar os segredos dos conselhos, e os liuros dos acordos, e 

outros officiaẽs da dita Uniuersidade. 

2. Terá o Secretario hum liuro em que escreuerá os acordos, e detriminações do conselho, o 

qual liuro estará diuidido em partes distintas, e cada huã dellas, com seu proprio titulo. A 

primeira será dos acordos, que se tomarem sobre cousas comuãs a toda a Uniuersidade. 

Na segunda se escreuerão os acordos pertencentes à faculdade de Theologia. Na terc.ra 

os que forem propios dos casos de consciencia. Na quarta as detriminaçoẽs tocantes às 

Artes. Na quinta os acordos que pertencerem à Rethorica, e mais letras humanas. Na 

sexta parte se escreuerão os assentos, e acordos sobre cousas propias dos officiaẽs da 

Uniuersidade. Na setima as detriminaçoẽs propias da feira dos estudantes. Na oitaua e 

ultima se escreuerão os acordos tomados sobre casos uarios e diferentes dos que nas partes 

sobre ditas se contem. E em todos os assentos, que o Secretario fizer no liuro dos Acordos 

escreuerá o nome do Reitor que o tal acordo tomar, e os dos conselheiros, que no conselho, 

ou claustro assistirem, com o dia mes, e anno em que o sobredito acordo se tomou. 

3. Terá o secretario outro Liuro em que pello modo acima dito escreuerá os acordos, 

que se tomarem sobre as cousas pertencentes às capellanias, e capellaẽs da 

Ueracruz e São Ioão, e as suas opposiçoẽs, suspensoẽs e exames, assi pera leuar os 

partidos, como pera se despedirem das capellanias, quando se acaba o tempo dellas. 

E pera tudo o mais que aos ditos capellaẽs, e capellanias pertencer. Terá este liuro 

duas partes. A primeira será das cousas pertencentes aos capellaẽs da Ueracruz. 

A segunda dos capellaẽs de São Ioão, e dos assentos que neste liuro se fizerem se 

guardará a ordem declarada no fim do paragrapho precedente. 

4. Quando o Reitor da Uniuersidade acabar seu officio o secretario em cada parte do 

liuro dos acordos fará hum termo per elle assinado, em que declare que os acordos 

até ali escritos forão tomados no tempo em que era Reitor da Uniuersidade. E logo 

abaixo deste termo fará outro em que declare, que os acordos seguintes pertencerão 

ao tempo do Reitor que de nouo entra. 
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5. Auerá na secretaria outro liuro de censuras, no qual se escreuerão todas as censuras 

ou calificaçoẽs das proposiçoẽs, que na Uniuersidade se disserem ou doutrina, que 

se ensinasse nas faculdades que nella se professa. Terá este Liuro quatro partes. Na 

primeira se escreuerão as calificaçoẽs ou censuras mandadas de Roma per ordem 

do Geral da companhia. Na segunda as calificaçoẽs, ou censuras de Doutrina, ou 

proposiçoẽs da Theologia especulatiua, feitas na mesma Uniuersidade na forma que 

no capitulo dos claustros se contem. A terceira parte será das censuras e qualificações 

pertencentes à Theologia moral e casos de consciencia dadas pellas faculdades de 

Theologia escolastica, e moral conforme o contheudo no capitulo dos claustros. A 

quarta será das censuras tocantes à filosofia cuios erros ainda que seião de menos 

importancia, não se deuem com tudo permitir, ou dissimular, quando forem contra o 

comum dos Autores da mesma faculdade, ou Doutrina que a companhia tiuer ordenado 

se diga neste Reino, em suas escholas: E quando acontecer que a mesma doutrina 

uenha censurada do Geral, ou Prouinsial da mesma companhia se fará disso assento 

ao pé da censura, que a Uniuersidade sobre a mesma materia ia tiuer dado. 

6. Terá mais o Secretario hum liuro em que se escreuerá todos os moueis da Uniuersidade, 

que estarão em seu poder, per titulos apartados, numerados, e assinados pello Reitor 

em cada folha, e estarão bem guardados, e fechados da mão do dito Secretario; E 

no fim do que em titulo deste liuro estiuer escrito deixara papel branco, pera se 

escreuerem as peças, que de nouo se assentarem, nem seruirá pessoa alguã notauel 

na Uniuersidade sem primeiro ser escrita neste inuentario, e tanto que alguã com 

uso se gastar que ia não possa seruir, do que dantes seruia, fará disso lembrança, 

à margem. E semelhante lembrança, fará tambem quando qual quer peça do dito 

inuentario per alguã outra causa não ouuer de seruir mais à Uniuersidade. 

7. Todos os Liuros em que o Secretario, e escriuão da Uniuersidade escreuerem se 

fação quanto for possiuel sem entrelinhas, cotas, à margem, e borrõis de modo, que 

se conseruem limpos, sem nelles, auer confusão, ou cousa alguã que possa causar 

duuida, pois delles quando for necessario se hão de tirar treslados, ou certidoẽs, 

que em iuizo, ou fora delle fação feé; E todos elles serão numerados, e assinados em 

todas as folhas pello Reitor, e não podendo elle pello Cancellario. E no fim de cada 

hum delles se fará hum termo pello Secretario, assinado pello Reitor, ou cancellario 

em que se declare o numero de folhas do tal liuro, e como todas são assinadas pello 

Reitor, ou cancellario que as assinar. E o que neste paragrafo fica dito dos liuros 

do Secretario, e escriuão da Uniuersidade, se entenderá tambem ser dito de todos 
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os mais liuros dos outros escriuaẽs da Uniuersidade, os quais serão assinados pelo 

conseruador Secular, ou eclesiastico, a quem pertencerem, e em nenhum dos ditos 

liuros, se escreuerá cousa alguã, sem primeiro se fazer nelle tudo o sobredito. 

8. Quando o Secretario deixar de seruir seu officio entregará todos os liuros, e mais 

moueis da Uniuersidade, que à sua conta estiuerem pelo mesmo rol per que os 

recebeo a pessoa que lhe soceder no seu officio. 

9. Terá o Secretario em seu poder fechados todos os liuros pertencentes à Uniuersidade 

escritos pellos officiaẽs dos Estudos, depois de serem acabados pera que em todo o 

tempo se possão uer, e tirar delles, os treslados, ou certidoẽs que forem necessarias. 

E o mesmo Secretario procurará cõ diligencia que o escriuão da Uniuersidade, e 

mais officiaẽs lhe entreguem os ditos liuros, tanto que forem acabados de escreuer, 

pera os guardar na forma contheuda no capitulo do Escriuão da Uniuersidade, terá 

outro sy os treslados dos estatutos, e doutros papeis, de que se faz menção no cap.o 

dos cartoreos. 

10. Ao Secretario pertence dar aos officiaẽs da Uniuersidade, tanto que forem eleitos o 

regimento de seus officios. E uigiar sobre a guarda das cousas que nelle se contem, 

auisando o Reitor das faltas que em seus officios cometerem, e pera fazer isto melhor 

deue andar muy uisto nos estatutos da Uniuersidade, ordeñs dos estudos, e assentos 

feitos sobre cousas, que a ella são pertencentes, principal mente quando forem sobre 

capellanias, per ser materia de grande importancia.
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Capitulo nono

Do Procurador da Uniuersidade, no que toca 

a seus estudos fabrica, e officiaẽs

1. Auerá hum Procurador dos estudos da Uniuersidade, o qual será Religioso da companhia, 

cuia eleição se fará como a do Secretario, o qual terá muito a seu cargo a fabrica dos 

Geraẽs, classes, sala e Pateo, conserto das cadeiras, e bancos, e limpeza, do Pateo, e 

classes da Uniuersidade, fará tambem repairar tudo o que for necessario nas casas da 

dita Uniuersidade, assi dentro como fora della, perem quando a cousa for de muito custo 

dará disso primeiro conta ao Reitor, com cuio parecer se confermará em tudo. 

2. Ao mesmo Procurador pertence a guarda de todos os moueis da dita Uniuersidade, 

que forem de prata, ouro, ou de qual quer outra materia de preço, os quais terá 

fechados, com segurança, e de todos estes, e mais moueis, que lhe pertencerem terá 

feito inuentario em liuro particular, na forma que no capitulo do Secretario fica dito, 

e será assinado pello Reitor da dita Uniuersidade. E quando alguã peça dos ditos 

moueis se consumir, ou alhear, per ordem do Reitor fará disso termo declarando o dia 

mes, e anno. E quando alguã peça de nouo acrecer fará semelhante termo. E quando 

algum Reitor ouuer de acabar seu officio, antes de se despedir delle, declarará per 

termo feito no dito liuro, as peças, moueis, da Uniuersidade, que no tempo de seu 

Reitorado se consumirão, ou se acrescentarão, e pera que isto se faça com effeito 

auisará com tempo ao Reitor. 

3. Ao dito Procurador pertence receber do Procurador da fazenda da Uniuersidade todo 

o dinheiro, que se montar nas capellanias de Santa Cruz. E São Ioão que estiuerem 

prouidas conforme as folhas, que no fim de cada quartel se farão, e do dito dinheiro 

fará pagamento aos capellaẽs das ditas capellanias, no tempo e forma contheuda 

nos estatutos dos dittos capellaẽs, reseruando sempre as multas das leçoẽs que não 

ouuirão, e das missas, e psalmos que não disserão. E fará que outros as digão como 

nos ditos estatutos se contem. 

4. O dito Procurador será obrigado tanto que uagar alguã das ditas capellanias auisar 

ao Reitor da Uniuersidade, e com sua ordem mandar fazer edito da uacancia da dita 

capellania, ou capellanias pello escriuão da Uniuersidade e pregado na porta da 

dita Uniuersidade, tomando em lembrança em liuro particular, que pera isso terá 

os nomes dos que se opposerem às ditas capellanias, com declaração do dia em que 

derão seus nomes. 
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5. Ao mesmo pertence solicitar que os ditos opositores seião examinados conforme 

a seus estatutos, executando todo o contheudo nelles pertencente ao prouimento 

das ditas capellanias, e capellaẽs em quanto dellas estiuerem prouidos. Faça que 

aia apontadores certos e fiéis dos ditos capellaẽs, os quais elegerá o cancellario 

da Uniuersidade, e no fim de cada quartel, pedirá aos ditos apontadores o rol das 

ausencias de leçoẽs, que cada capellão no dito quartel teue, pera que com uerdade 

possão ser per elles multados e do que as ditas multas montarem, fará o que nos 

estatutos das ditas capellanias se ordena; E pera que com uerdade, e fedilidade 

fação o dito officio de Apontador se derá iuramento aos ditos Apontadores, que não 

forem da companhia pera que assi o fação. 

6. Uigiará o dito Procurador da Uniuersidade sobre os officiaẽs della, e per pessoas 

de uerdade e confiança se enfermará se os ditos officiaẽs, cumprem a obrigação de 

seus officios, especial mente o Almotacé na repartição da carne, os aponsentadores, 

no dar, e aualiar as casas, o meirinho, e seus homens na assistencia do açougue, e 

feira de modo, que se acuda como conuem aos estudantes, com o necessario. E não 

seião agrauadas contra iustiça as pessoas que não são estudantes e dos excessos que 

achar nos officiaẽs da dita Uniuersidade, auisará ao Reitor della, per si, ou pello 

Cancellario conforme a ordem que do mesmo Reitor pera isso tiuer. 

7. Procurará em todo o caso se fação cada anno a deuaça e uisita, que os estatutos 

apontão dos Estudantes assi eclesiasticos, como seculares, e officiaẽs da dita 

Uniuersidade, não só do que pertence a seus officios, mas tambem do que toca aos 

costumes: Suposto que o Ordinario, per não serem de sua iurdição o não faz. E não 

he conueniente nem seruiço de Deos que as pessoas da iurdição de Uniuersidade 

eclesiastica e uirtuosa tenhão mais liberdade, pera serem os que não deuem que as 

que são da iurdição do Ordinario. 

8. Uigiará a cadea dos estudantes enformandose se as casas della tem as portas fechos, 

e chaues seguras. E se o carcereiro fas alguã desordem, no que pertence a seu officio 

e achando faltas, ou no carcereiro, ou na cadea dará de tudo auiso ao Reitor da 

Uniuersidade, pera que proueia, como lhe parecer conueniente. 

9. Ao mesmo Procurador pertence ter em seu poder a Arca da Uniuersidade, da qual 

o Cancellario terá huma chaue, e elle outra, e nella recolherá todas as propinas e 

condenaçoẽs, que conforme a estes estatutos a ella pertence e della tirará pera as 

propinas dos Agraduados, e mais officiaẽs e gastos que conforme a este estatuto, se 

pagão della o dinheiro necessario. 
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10. A elle outro si pertence assistir, e dar ordem à armação e festa do Esperito Santo, 

e a qual quer outra, que a Uniuersidade fizer como a oração do principio do anno, 

Tragedias, recebimentos de Princepes, ou Prelados, os quaes se fazem, com alguã 

celebridade, e gastos. Item mais nos dias dos Doutoramentos, e outros Actos 

literarios, que se fazem com solenidade, ou os gastos delles, se fação com dinheiro 

da Uniuersidade, ou com o dos que fazem os taes actos.

11. Quando algum Religioso da companhia se ouuer de fazer Doutor, ou ouuer de fazer 

algum outro Acto ou seia de Theologia ou de Artes, o mesmo procurador dos estudos, 

terá cuidado de preparar tudo, o que pera os taes actos he necessario conforme a 

ordem que o Reitor, lhe der pera o que procurará de o auisar sempre antes dos tais 

Actos, de modo que aia tempo, pera tudo se fazer como conuem.

12. Terá o dito Procurador dos Estudos hum liuro de receita em que escreuerá todo 

o dinheiro que receber pera gastos de cousas pertensentes à Uniuersidade, e da 

mesma maneira terá outro liuro em que escreuerá a despeza do dito dinheiro, pello 

modo que fazem os Procuradores dos collegios da companhia, e cada tres meses, 

dará conta da dita receita, e despeza ao Reitor da Uniuersidade, ou a quem elle 

puser em seu lugar assi como o fazem cada mes os Procuradores dos collegios da 

companhia. 

13. Ao Procurador dos Estudos pertence, quando alguã pessoa entra em officio da 

Uniuersidade, entregarlhe todos os moueis pertencentes, ao tal officio per rol que 

terá escrito em hum liuro pera estas entregas, deputado, e ao pé do dito rol fará 

termo da tal entrega, e o official só assinará ao pé. E pelo mesmo rol receberá o dito 

Procurador as ditas peças, moueis, quando o tal official deixar de seruir seu officio. 

E logo fará termo, em que declare estar ia entregue dos ditos moueis, assinandose, 

ao pé do dito termo. E este officio de Procurador dos estudos poderá seruir a pessoa 

que for eleita pera Secretario, pela muita combinação, que estes dous officios, tem 

entre si.
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Capitulo decimo

Do Procurador da fazenda da Uniuersidade 

1. Auerá hum Procurador da fazenda da Uniuersidade, o qual será Religioso da 

companhia eleito pelo Prouincial com parecer do Reitor, e seus conselheiros, e será 

homem bem entendido, em negocios e admenistração da fazenda. 

2. Cabe ao Procurador da fazenda ter em seu cartorio as Bullas Apostolicas, e Prouisoẽs 

Reaẽs da creação da dita Uniuersidade, todos os titulos das propriedades, e fazenda, 

que tem de renda, e todas as prouisoẽs do fundador, e mais priuilegios concedidos, 

em fauor da dita Uniuersidade; e finalmente todas as escrituras originaẽs de cousas 

per qual quer uia pertencentes, à dita Uniuersidade. O mesmo Procurador tem à sua 

conta assistir a todas as demandas, que per qual quer uia a Uniuersidade mouer, ou 

contra ella de qual quer maneira se mouerem. O que fará com grande uigilancia, 

como cousa propria da companhia, pois na uerdade o he. E pera sua aiuda nos ditos 

negocios alem do Syndico da Uniuersidade, terá hum Solicitador, bem entendido, e 

esperto do qual se aiudará nos negocios da dita Uniuersidade. 

3. A elle tambem pertence, pagar todos os ordenados aos officiaẽs da dita Uniuersidade, 

dos quais officiaẽs receberá quitaçoẽs do dinheiro, que receberem de seus 

pagamentos, feitas e assinadas per elles, no liuro que o dito Procurador, terá pera 

as ditas quitaçoẽs, e no mesmo liuro pera memoria sua, pera as ditas quitaçoẽs; e 

no mesmo liuro, pera memoria sua, se fará termo, em que se declare o dia mes, e 

anno, em que cada official he admitido a seu officio, e começa auencer ordenado. 

E da mesma maneira se fará termo em que se declare o dia em que o dito official 

deixa o tal officio, e não uence o ordenado delle; Nem estes termos, que neste liuro 

se fizerem, serão causa pera não auer outro liuro particular, em que se escreuão os 

termos que se fazem, quando os taẽs officiaẽs são admitidos a seus officios, e fazem 

iuramento conforme aos estatutos e pelo mesmo modo, nelle se fará termo, do dia em 

que acabão a seruentia dos ditos officios per qual quer uia que seia. 

4. Per que a Uniuersidade está em corporada no collegio do Esperito Santo da 

companhia de Iesu, nem as rendas della, estão per si apartadas, mas unidas às 

do dito collegio. Este officio de Procurador da fazenda terá a mesma pessoa que 

for Procurador do dito collegio, e nas cousas, liuros, priuilegios, e papeis de qual 

quer sorte que seião, e negocios pertencentes à dita Uniuersidade, guardará inteira 

mente as regras dos Procuradores dos collegios da companhia. 
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5. Pedindo o Procurador dos estudos Dinheiro ao dito Procurador da fazenda, pera 

repario das classes, e outras casas proprias dos Estudos da Uniuersidade, o dito 

Procurador da fazenda lho dará sem a isso per duuida, ou replica alguã, e se alguã 

tiuer que seia de importancia recorra ao Reitor, sem cuia ordem não deixe de dar ou 

dilate o dinheiro que se lhe pede. 

6. No fim de cada quartel o Procurador da fazenda da Uniuersidade, entregará ao 

Procurador dos estudos, todo o dinheiro que uencerão os capellaẽs da Uera Cruz, 

e São Ioão conforme as folhas que disso se farão pera que o dito Procurador dos 

estudos lhes faça seus pagamentos, de modo, que per se lhes tardar com o dinheiro 

que iá uencerão não padeção necessidades. 

7. Ao dito Procurador da fazenda pertence ser tambem guarda do principal cartorio da 

Uniuersidade, e pelo conseguinte cumprir tudo, o que se contem na primeira parte 

do capitulo 11 em que se trata dos cartoreos.
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Capitulo onze

Dos Cartorios da Uniuersidade 

1. Auerá huã casa deputada no collegio com almarios, ou caixoẽs, em que estem a bom 

recado, todas as escrituras bullas, priuilegios, os liuros de tombo prouisoẽs, e mais 

papeis que forem entregues ao guarda do dito cartorio, de maneira que não se possão 

perder, nem danificar, e estarão per ordem, pera se poderem mais facil mente usar. 

2. Não se podem tirar de cada cartorio, original algum, de priuilegios, doaçoẽs, 

Bullas, prouisoẽs, aluaras, ou alguã outra escritura, mas sendo necessario, darse 

ha o treslado autentico per mandado do Reitor feito pelo escriuão das notas da 

dita Uniuersidade, ou per hum notario apostolico. E se cumprir à Uniuersidade uer 

alguã pessoa algum dos originais, poderse lhe ha mostrar, com licença do Reitor, na 

dita casa, ou cartorio, estando presente alguã pessoa, ou pessoas de confiança que 

tiuerem as chaues. 

3. Pedindo algum Iulgador a requerimento de alguã parte o original de alguã das ditas 

escrituras, se poderá, tirar do cartorio com licença do Reitor, e ficará sempre pinhor 

de o tornarem ao dito cartorio, dentro no tempo que pelo Reitor for ordenado, e 

sempre ficará conhecimento, nas costas do mandado da pessoa ou pessoas, que a 

dita escritura se entregar. E o guarda do cartorio terá cuidado de o arrecadar dentro 

do dito tempo. 

4. Auerá chaues dobradas dos almarios, e caixoẽs em que estiuerem as Bullas, 

priuilegios, doaçoẽs, e mais papeis de importancia, huã das quais terá o Reitor, 

outra o mesmo guarda do cartorio. 

5. O dito guarda do cartorio, fará hum liuro de reportorio, ou indice, onde per ordem 

de Alfabeto porá, os titulos dos papeis que tiuer a seu cargo, declarando os caixoẽs 

pelo numero em que estiuerem assinados. 

6. A dita casa do cartorio, sera uisitada em cada anno pelo Reitor com aiuda das 

pessoas que lhe parecer. 

7. Quando a pessoa que seruir de guarda do dito cartorio deixar o cargo, entregará, 

per inuentario de sua receita todas as escrituras, e papeis, que sobre elle forão 

carregadas, a pessoa que lhe soceder no dito cargo, que sempre deue ser da 

companhia eleita pelo Prouincial, ouuidos primeiro os pareceres do Reitor da 

Uniuersidade, e seus conselheiros o qual guarda poderá ser o mesmo Procurador 

do collegio e Uniuersidade. 
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8. Alem deste cartorio, auerá outro menos principal, pertencente aos estudos, em 

casa apartada, com seus caixoẽs ou escritorios fechados no qual se guardarão os 

treslados dos estatutos da Uniuersidade, das Bullas apostolicas dos priuilegios e das 

procurasoẽs, pera se poderem mostrar aos Lentes, e outras pessoas da Uniuersidade 

quando for necessario, pera que se não recorra ao Procurador da fazenda, e guarda 

do cartorio principal onde se guardão os originaẽs propios dos estudos.

9. Neste cartorio se guardarão tambem todos os liuros de que se faz menção no capitulo 

do Secretario o qual será guarda delle, e se com licença do Reitor algum dos ditos 

Liuros se ouuer de mostrar a alguã pessoa de fora do collegio, não será senão na 

casa do conselho, ou despacho, estando o dito Secretario prezente em quanto se ler, 

e não concentirá que delles se treslade, cousa alguã, ou passa certidão, sem expressa 

licença do Reitor. E quando o Reitor em caso muito necessario emprestar algum dos 

ditos liuros, a alguã pessoa graue de fora do collegio, o dito Secretario antes que 

o empreste fará per escrito lembrança do tal emprestimo no liuro das Lembranças, 

que pera isso deue ter, apontando dia mes e anno em que se emprestou o tal Liuro. 

E quando cobrar o dito liuro, riscará a lembrança, o que tambem guardará com os 

Religiosos do dito collegio, quando lhes emprestar pera uerem alguã cousa.
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Capitulo doze

Dos conselhos, e claustros da 

Uniuersidade 

1. Pera o bom gouerno da Uniuersidade se farão nella conselhos e claustros a que 

serão chamadas as pessoas abaxo conthaudas. O primeiro conselho constará do 

Reitor, cancellario, e conselheiros, cõ os quais tratará o Reitor todas as cousas 

de importancia pertencentes aos estudantes e officiaẽs da Uniuersidade, negocios, 

demandas, arendamentos de sua fazenda, e todas as mais cousas graues, que se hão 

de expedir, pera o Geral, ou Prouincial da companhia, como pera Superiores da dita 

Uniuersidade, e procurarão assi o Reitor, como os conselheiros conformarse com 

tudo o que fizerem como no contheudo nestes estatutos. 

2. Neste mesmo conselho, se tratará, quando e em que tempo se deuem fazer tragedias, 

ou representaçoẽs publicas na Uniuersidade, que recebimento se deue fazer a El 

Rey Princepe, ou Iffante, quando uierem a esta Uniuersidade e o modo com que 

serão recebidos nella os Arcebispos deste Arcebispado, quando nouamente pera elle 

uierem, os legados apostolicos Numcios, e embaixadores, ou outras pessoas de tal 

calidade que se lhes deua fazer particular gasalhado, diferente do que se costuma 

fazer, às em que não há a mesma rezão.

3. Com os mesmos conselheiros fará o Reitor as eleiçoẽs de todos os officiaẽs da 

Uniuersidade e dos substitutos, que estando elles impedidos hão de seruir seus 

officios, dos ouuidores e escriuães das terras em que a Uniuersidade tem iurdição, 

e de outras cousas semelhantes a estas. E se a sua Santidade, se ouuer de pedir 

expedição de alguã Bulla, e a sua Magestade alguã prouisão, priuilegio, ou merse, 

de qual quer calidade que seia, com os ditos conselheiros, o deue tratar o Reitor, e 

sendo a eleição dos Almotacés alem dos conselheiros, e Cancellario, serão p.ª ella 

chamados o Prefeito dos estudos, lentes de Theologia e casos, e sendo a eleição de 

examinadores dos Bachareis e lecenceados em Artes, serão tambem chamados, o 

Prefeito e todos os quatro Professores da dita faculdade.

4. Com os mesmos conselheiros fará o Reitor as eleiçoẽs e prouimento dos Lentes de 

Theologia, e casos conuem a saber que pessoas deuem ler as taes cadeiras, e quaes 

lhes aião de substituir, quando estiuerem impedidos, e que pessoas, poderão ler 

o anno seguinte Artes, Rethorica, e as maes classes de latim, pera com tempo se 

proporem ao Prouincial. E pera este conselho quando for sobre os mestres de latim 
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e Artes deue tambem ser chamado, o Prefeito dos estudos e Decanos das mesmas 

faculdades, e parecendo assi ao Reitor poderão ser tambem chamados os deputados.

5. Ao segundo claustro ou conselho, se chamarão alem dos conselheiros e cancellario 

os lentes de Theologia, e casos e nelles se examinarão e qualificarão as opinioẽs, ou 

seião de cousas especulatiuas, ou moraẽs, que não forem comum mente recebidas 

nas Uniuersidades, e em particular nesta, no mesmo conselho se tratará a repartição 

das materias que são de ler os lentes de Theologia e casos de consciencia, e que 

liuro de escritura deue explicar o lente que a professa. 

6. O Terceiro claustro será do Cancellario, conselheiros, Prefeito Decanos e deputados 

das faculdades, e nelle se tratarão as cousas pertencentes às faculdades que nesta 

Uniuersidade se professão conforme ao que se contem no capitulo dos Decanos e 

Deputados. 

7. O quarto claustro será dos mestres de latim ou de Artes, Cancellario, e Prefeito dos 

estudos, e nelle se deuem tratar as cousas pertencentes à Humanidade, ou Artes, 

apontando o Cancellario, Prefeito e cada hum dos mestres as cousas em que nas 

escollas senão guardão estes estatutos. E ordeñs propias desta Uniuersidade se se 

dá auiamento às confissoẽs dos estudantes, se em seus exames e mudas pera classes 

superiores se admittem ualias e intercessoẽs de modo, que se falte na interega que 

nos taes exames em todos deue auer se os estudantes são diligentes em acudir à 

missa e pregaçoẽs, se andão com traios decentes, e conforme a estes estatutos, se no 

Pateo e classes trazem barretes, como nelles de dispoem, se guardão respeito aos 

mestres, se os officiaẽs e menistros da Uniuersidade fasem seus officios como deuem, 

e final m.te se no pateo Uarandas e classes ha alguã desordem, ou falta que se deua 

remediar, e o Reitor com cuidado e zelo fará que a todas as cousas sobreditas se 

aplique o remedio conueniente. 

8. Quanto ao tempo em que se hão de fazer os claustros sobre ditos se guardará o 

seguinte. Quando o claustro for só de cousas tocantes aos mestres de latim se fará 

cada mes e se for só de cousas propias dos Cursos de Artes se fará cada dous meses, 

perem quando for de cousas pertencentes à Theologia e casos de consciencia, se 

fará de tres em tres meses, pouco maes ou menos e alem destes claustros particulares 

auerá, no anno dous geraẽs a que chamão claustros plenos, per se acharem nelles 

os mestres de todas as faculdades, que na Uniuersidade se ensinão. O primeiro dos 

quaẽs se fará pelo Natal, o segundo antes do Esperito Santo, e nelle se tratarão, as 

cousas que pertencem ao bem comum de todas as faculdades, conforme ao que neste 
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capitulo fica ditto. Alem disto, poderá o Reitor, na ocurrencia dos negocios propios 

dos estudos fazer claustro chamando a elles quem lhe parecer alem dos conselheiros 

e Cancellario. 

9. Farse hão estes claustros, ou conselhos, na casa, ou lugar que o Reitor ordenar dentro 

no collegio, perem se algum delles ouuer de uir alguã, ou alguãs pessoas seculares 

farse ha na casa da Secretaria, e despacho da dita Uniuersidade, e as tais pessoas 

Seculares, serão obrigadas acudir quando forem chamadas da parte do Reitor da 

Uniuersidade, pera algum claustro conforme a obrigação do iuramento, que fizerão 

quando na dita Uniuersidade se agraduarão e guardarão outro si segredo, de todos 

os que forem chamados, a quaes quer destes claustros, ou conselhos de maneira que 

a nenhuã pessoa descubrão cousa alguã das que nos ditos conselhos se tratarão, e 

se a cousa de que se ouuer de tratar pedir consideração uagarosa, o Reitor mandará 

ao Secretario que auise as taes pessoas, per palavra, ou escrito fechado da materia 

que se ha de tratar. 

10. Assi o Secretario, como o Procurador da fazenda da Uniuersidade se deuem de 

achar, sempre nos conselhos, ou claustros, quando nelles se ouuerem de tratar, 

cousas pertencentes a seus officios, e em que eles podem aiudar, per rezão da noticia 

que dellas tem, saluo se ao Reitor parecesse o contrario em algum caso particular.
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Capitulo treze

Dos officiaẽs da Uniuersidade

 em comum 

1. Ainda que o conseruador secular desta Uniuersidade não dependa em sua eleição 

do Reitor della, como consta dos estatutos no capitulo do conseruador, com tudo 

todos os mais officiaẽs, que não forem da companhia, serão eleitos pelo dito 

Reitor ouuidos primeiro seus conselheiros. E pera que tal eleição seia qual deue 

ser numqua se elegerão homeñs, que per sua idade, ou indisposiçoẽs, não possão 

seruir bem os estudos pera que hão de ser eleitos, nem outro si pessoas de officios, 

tam baixos na republica, que fiquem desautorizando os da Uniuersidade, e per este 

respeito, não deuem ser eleitos pera officios de mor calidade da dita Uniuersidade 

officiaẽs mechanicos, saluo se em algum caso particular, o Reitor com parecer de 

seus conselheiros iulgase deuerse dispensar, com algum por taẽs que com razão se 

presuma não dezautorizará o officio que lhe for dado. 

2. Pera que a Uniuersidade pois he eclesiastica se possa seruir de seus officiaẽs com 

mais decencia, e sem nota alguã, nenhuã pessoa poderá ser prouida em officio algum 

dentro, ou fora dos estudos, da dita Uniuersidade, sem primeiro constar ser de boñs 

e aprouados costumes, sem raça alguã de mouro, ou Iudeu, ou qual quer outra que 

possa causar, nota, ou infamia sua, ou de seus auõs contrahida per sentença publica 

em iuiso ou fora delle, e pera isto melhor se alcançar, não se fará eleição de pessoa 

alguã, pera officio da Uniuersidade, sem primeiro se fazer diligente inquirição de 

seu sangue, e custumes, a qual inquirição fará algum dos conseruadores da mesma 

Uniuersidade, ou quem ao Reitor melhor parecer. 

3. Pera nenhum officio da Uniuersidade que actual mente estiuer prouido, poderá o 

Reitor, ou outro qual quer superior a que elle esta subordenado, dar, ou mandar 

passar prouisam ou expectatiua alguã, e em caso se passe será pelo mesmo caso 

auida per irrita, e de nenhum udor. Ainda que a Uniuersidade sempre deue mostrar 

que conhece e estima o bom seruiço que seus officiaẽs lhe fizerem, e por obras o 

deue mostrar a elles em uida, e depois de mortos, a seus filhos em todo o tempo, 

e ocasioẽs que se offerecerem, com tudo nunca ficará obrigada, a dar officio, nem 

seruintia delle, a filho ou genro de official ia defunto, per mais seruiços que tenha 

feito o dito official, auendose perem de prouer, o dito officio ou outro algum auendo 

filho ou genro do official defunto, que tenha as calidades que o tal officio requere a 
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rezão pede que elles seião preferidos, aos que não tiuerem calidades, notauelmente 

auanteradas pera o dito officio. 

4. Per que não he rezão que os officiaẽs da Uniuersidade, careção do bem esperitual de 

que gozão os estudantes, todos se confessarão, e comungarão, pelo menos nas tres 

Paschoas do anno conuem a saber. Natal, Paschoa da Resurreição, e dia do Esperito 

Santo. E na festa de todos os Santos, nem serão pagos dos quarteis que se seguirem 

depois das ditas festas, sem constar terem comprido com esta obrigação.

5. Per quanto esta Uniuersidade, per beneficio particular de Sua Santidade, he izenta, 

he liure da iurdição do ordinario, com todos os estudantes, officiaẽs, e outras 

pessoas della, assi como todos os annos os estudantes, são uesitados no que toca 

a seus costumes, per ordem do Reitor da Uniuersidade assi o serão tambem os 

officiaẽs della, não só no que toca aos custumes, mas tambem no que pertence à 

guarda do regimento de seus officios. E as faltas, ou erros, que nos ditos officios 

achar a pessoa que per ordem do Reitor fizer esta uisitação, comunicará ao Reitor 

da Uniuersidade, e com parecer seu serão castiguados multados, ou auisados os 

ditos officiaẽs, como seus erros ou desordeñs merecerem, o que o dito Reitor fará 

executar pello Cancellario, da Uniuersidade, ou pelo mesmo uisitador que uisitou 

os ditos officiaẽs. E se na uesita constar que ha alguãs faltas graues, e que per 

serem escandalozas ou per outras causas, importa serem castigadas no foro iudicial, 

o Reitor dará ordem com que as ditas faltas, sendo nos costumes, se remetão ao 

conseruador eclesiastico, perem se forem de officiaẽs seculares cometidas em seus 

officios, as remeterá, ao conseruador secular pera que elles procedão, contra os tais 

crimes, como for iustiça e mor seruiço de Deos. 

6. Quando alguã pessoa for prouida em algum officio da Uniuersidade, antes de se lhe 

passar carta do tal officio, o secretario, ou escriuão da Uniuersidade lhe lerá clara 

e destintamente o capitulo, em que se contem o regimento do tal officio, e iuntamente 

este capitulo das cousas pertencentes aos officiaẽs em comũ. E logo tomará iuramento 

de bem e uerdadeira mente guardar e cumprir todas as cousas que se conthem nos 

ditos capitulos, conuem a saber, no do seu officio, e neste pertence a todos os officiaẽs 

da Uniuersidade. E quando aos ditos officiaẽs se dá o treslado do regimento de seus 

officios se dará iuntamente no mesmo papel o treslado deste, o qual he e deue ser o 

do regimento do officio de qual quer official da dita Uniuersidade. E as pessoas que 

per qual quer impedimento, ou causa forem eleitos per substitutos nos ditos officios 

farão o mesmo iuramento que costumão fazer os propietarios. 
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7. Tanto que alguã pessoa for prouida em algum officio da Uniuersidade, tirará logo 

carta de tal officio, na forma que pera as taẽs cartas está ordenada: as quais cartas 

não terão uigor, nem authoridade até serem assinadas pelo Reitor e registadas pello 

Secretario da Uniuersidade, tresladadas de uerbo ad uerbum em liuro particular, 

que pera este effeito o dito Secretario terá, em seu poder, pera que em todo tempo 

possa constar da forma, com que os tais officiaẽs se consederão, se caso for que as 

cartas, que no principio se passarão se perdessem.

8. Per que pode suceder os ditos officiaẽs serem multados per erros, ou descuidos cometidos, 

em seus officios a pessoa da companhia que lhes ouuer de fazer, os pagamentos de seus 

ordenados, não lhos fará, sem primeiro no fim de cada quartel, uer se os tais officiaẽs 

estão condenados, em alguãs multas, e estando tirará dos ditos pagamentos o dinheiro 

que nas ditas multas se montar, e o guardará na Arca das multas, dando disso conta 

ao Reitor, pera que se gaste naquillo pera que estiuer aplicado. 

9. Sendo a data dos officios da Uniuersidade, pura graça e não obrigação, alguã que a 

companhia, ou Uniuersidade tenha a dar os ditos officios, os officiaẽs que nelles forem 

prouidos serão amouiueis ad nutum do Reitor da dita Uniuersidade, com parecer de 

seus conselheiros, sem per seruiços que nos taes officios fizerem; poderem pretender 

satisfação alguã; E pela mesma rezão, quando o Reitor priuar ou suspender delles, 

os officiaẽs que os seruem, não poderão per duuida, ou embargos, em iuizo, ou fora 

delle, nem alegar posse ou titulo outro algum, nem recorrer per qual quer uia que 

seia, a outra alguã iustiça, que não for superior do Reitor da dita Uniuersidade, nem 

poderá alguma hora ser admetido ao officio da dita Uniuersidade senão pelo Geral 

ou pelo Prouincial da companhia. 

10. Per que pelo tempo adiante podem suceder cousas, per rezão das quaẽs se deua 

iulgar que conuem, não se executarem alguãs cousas das conteudas nos regimentos 

dos oficiaẽs da Uniuersidade, ou executaremse outras, que não se contem nos ditos 

regimentos, parecendo ao Reitor da dita Uniuersidade ser mõr seruiço de Deos, 

todos os officiaẽs sobre ditos aceitarão e executarão tudo o que o Reitor, consultando 

primeiro com seus conselheiros lhes ordenar acerca de seus officios, ainda que se não 

contenha nos regimentos delles, ou pareça, contrario ao que nos ditos regimentos se 

contem. 

11. Per que se os officiaẽs da Uniuersidade tiuerem officios fora della, não poderão acudir 

com tanta facilidade às obrigaçoẽs que per rezão de seus officios na Uniuersidade 

tem: o Reitor terá cuidado de fazer diligencia, primeiro que dem algum officio da 
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Uniuersidade, pera saber se a pessoa, a quem o pretende dar tem algum officio da 

Republica, e tendoo não o prouerá de officio algum da Uniuersidade, nem os que 

tiuerem officios alguñs, na dita Uniuersidade, poderão aceitar officio fora della, 

sem primeiro auisarem ao Reitor, o qual lhe não permitirá, que aceitem sõ pena de 

ficarem priuados do officio que na Uniuersidade tiuerem, saluo que o officio que 

dantes tiuerem ou se lhe der depois for tal que o Reitor ouuidos o cancellario, e 

Prefeito, e seus conselheiros iulge que o exercicio delle, não periudica em cousa 

alguã, ao que na Uniuersidade tiuerem, ou se lhes queira dar. 

12. Tanto que alguã pessoa for admetida ao officio da Uniuersidade o Secretario della 

lhe dará o treslado, do capitulo dos officiaẽs da Uniuersidade em geral, e o em que 

se contem o regimento do officio a que he admetido. E tanto que o dito official deixar 

de seruir seu officio, per qual quer causa que seia, ou falecer, o dito Secretario 

cobrará delle, ou de seus erdeiros o papel em que estão os ditos regimentos. 

13. Faltando na Uniuersidade algum official no dia em que pessoal mente nella deue 

assistir, ou nos auditorios da mesma Uniuersidade, no tempo das audiencias 

ordinarias tendo a isso obrigação per rezão de seu officio, sem dar, ou estando 

impedido mandar auiso, de sua ausencia ao Reitor, encorrerá pelo mesmo caso em 

pena de hum cruzado, pera a Arca da Uniuersidade, e se sem licença do mesmo 

Reitor se ausentar da cidade de modo que faça falta em seu officio, pagará pelo 

mesmo modo mil cruzados, e pela segunda ues que isto fizer será pelo mesmo caso 

suspenso, ou priuado do officio pelo tempo que ao Reitor parecer. 

14. Pera que os conseruadores da Uniuersidade possam com mais clara noticia imquirir 

dos officiaẽs da mesma Uniuersidade, alem do extracto que deuem ter dos Estatutos, 

como se disse no officio do Reitor, se lhe mostrará hum extracto dos officios dos 

officiaẽs que hão de deuaçar e imquirir e acabada a dita deuaça, e Uisitação o 

Secretario cobrará o dito extracto da mão dos conseruadores, e o guardará a bom 

recado pera quando outra ues seruir.

15. Não se aceitem pera seruirem officios desta Uniuersidade principal mente, dentro 

dos estudos homẽs tam pobres que com o que tiuerem de seu e com o rendimento do 

officio da Uniuersidade não possão tratar decente mente suas pessoas, e remediar 

suas familias, per que assi conuem à mesma Uniuersidade; E a gente que nella estuda, 

com a qual os ditos officiaẽs, per rezão de seus officios necessaria mente hão de tratar. 

16. Estando algum official da Uniuersidade suspenso de seu officio, per qual quer uia, 

ou modo que seia, ficará tambem priuado de todos os privilegios da Uniuersidade, 
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que per rezão do tal officio gosaua, quando o seruia. E delles gosará o substituto, 

que em seu lugar o officia, assi e da mesma maneira que gozará se fora propretario, 

contudo sendo a suspenção de poucos meses, não deixará o official suspenso de 

gosar dos ditos priuilegios. 

17. Quando alguñs officiaẽs da Uniuersidade per rezão de seus officios tiuer iurdição, pera 

mandar fazer diligencias, per meirinhos, ou Alcaides, quaes são os conseruadores 

secular e eclesiastico, Almotaceis, Aposentadores, cometerão a execução das 

taẽs cousas, ao meirinho da Uniuersidade, e não a outro, pois ao meirinho da 

Uniuersidade pertence seruila em seus negocios e de seus menistros, naquellas 

cousas cuia execução pertence ao officio do dito meirinho. E os escriuais dos ditos 

conseruadores muita terão lembrança de remeter ao dito meirinho os mandados que 

fazem pera as execuçoẽs sobreditas. Auendo perem algum inconueniente, em as taẽs 

diligencias se fazerem pelo meirinho da Uniuersidade, ou estando elle impedido, 

constando do tal impedimento, ou inconueniente aos conseruadores poderão mandar 

fazer as ditas diligencias per outro meirinho, ou Alcaide, que as costuma fazer, em 

semelhantes casos. 

18. Todas as uezes que se entregar mouel algum da Uniuersidade ao official della, per 

pertencer, a seu officio se fará per inuentario, ou rol no fim do qual o dito official, 

confessará serlhe certo o dito mouel, e se obrigará a fazer delle entrega assi e da 

mesma maneira que o recebeo, sem faltar peça alguã ao Secretario ou outra pessoa, 

que per ordem do Reitor lhe tomar conta, quando se dispedir do officio e assinarse 

há ao pé do dito termo.

19. Não poderá ter officio da Uniuersidade nem gosar de proueito algum, ou priuilegios 

delle, o que pessoal mente o não seruir, saluo se estiuer emfermo ou ausente, com 

licença do Reitor, per que então gosará dos ditos priuilegios, como tambem gosará 

o que for suspenso per poucos meses como fica dito no § 17.
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Capitulo catorze

Do Escriuão da Uniuersidade

1. O Escriuão da Uniuersidade, será pessoa eclesiastica, que não seia da companhia, 

de boa consciencia, uerdade e segredo, e que saiba latim, e escreuer sufficientemente, 

pera o dito officio, o qual o Reitor com parecer de seus conselheiros nomeará e será 

ad nutum do mesmo Reitor priuado, sem elle disso poder appellar, nem agrauar. 

E quando estiuer doente, ou legitima mente impedido, o Reitor com parecer do 

conselho elegerá outro official per substituto, o qual em quanto seruir leuará as 

propinas, e o selares das cartas, dos graos, certidoẽs, e mais papeis ou assentos 

inteiramente como o leua o propio official. 

2. O escriuão terá hum liuro em que escreuerá todos os graos que se derem na 

Uniuersidade, pera se dar testemunho e fé dos ditos graos, leuará o dito liuro, e nelle 

assentará per sua ordem, as pessoas a que forão dados os ditos graos, e quem lhos 

deu nomeando em cada termo que há de fazer destes graos per testemunhas, tres 

pessoas das que estiuerem presentes, com declaração, do anno, mes, e dia e hora: E 

não tomará os tais assentos per lembrança em papeis de fora, pera depois os passar 

ao liuro sob pena de cada ues, que assi não comprir, pagar duzentos reis pera a Arca 

da Uniuersidade. E o Bedel da faculdade em que o tal grao se der, terá cuidado de o 

apontar, quando isto não cumprir, dando disto conta ao Reitor no tempo das multas, 

pera que lhe seia descontado em seu ordenado. 

3. Usará o dito Escriuão da Uniuersidade de sinal publico em todas as escrituras, 

que per rezão de seu officio fizer, em que se requeira o dito sinal publico às quaes 

escrituras se dará tam inteira fé, como se dá, e de dereito se deue dar às escrituras 

que fazem e assinão de seu publico sinal os tabaliaẽs das notas destes Reinos de 

Portugal, perem antes que o escriuão use de tal sinal primeiro o fará no liuro de 

Registo das cousas da dita Uniuersidade, como os fazem os mais escriuais do Reino, 

os quaes não seruem seus officios, sem primeiro registarem seus sinais publicos. E o 

que aqui se diz do Escriuão da Uniuersidade, se entenda tambem ser dito da pessoa 

que seu officio seruir pelo dito escriuão estar emfermo, ou por outra uia impedido.

4. Terá outro Liuro em que escreuerá todos os Actos, que se fizerem pera os graos, com 

suas aprouaçoẽs, reprouaçoẽs ou penitencias, e liçoẽs de sufficiencia, e exames priuados 

pera Lecenceados em Theologia, declarando o nome do Reitor cancellario, e dos mais 

Doutores, que forem presentes, com a declaração sobre dita, do anno, mes, e dia. 
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5. Terá tambem outro Liuro, em que escreuerá todos os cursos que se prouarem legitima 

mente declarando como dito he o dia mes, e anno. 

6. Terá tambem outro Liuro da matricula, em que matriculará a todos os estudantes da 

maneira que se diz abaixo, no capitulo da matricula. 

7. Todos os ditos Liuros, e outros quais quer, em que o dito escriuão escreuer depois 

de acabados estarão, no collegio fechados, em alguã caixa de que terá huã chaue 

o dito escriuão, e outra differente o Secretario da dita Uniuersidade, perem os 

liuros em que de presente uai escreuendo, terá o dito escriuão da Uniuersidade, 

em caixão fechados com huã só chaue, e estará o dito caixão, na casa de seu 

officio, dentro do Pateo: nem poderão ser leuados os ditos liuros fora da casa em 

que estão, sem expressa licença do Reitor, sob pena de o escriuão ser multado 

como ao Reitor parecer. E se o dito escriuão leuar algum dos ditos liuros fora do 

collegio, pelo mesmo caso será suspenso do officio per dous meses. E pela segunda 

uez per espaço de hum anno. E pela terceira perderá pelo mesmo caso sem outra 

sentença, nem declaração o officio. 

8. E serão todos os ditos liuros numerados, e assinados pelo Reitor em cada folha, e 

não o sendo, não se dará fé ao que se escreuer nelle. E se fará assento no cabo dos 

taes liuros do numero das folhas, e do anno assinado pelo dito Reitor, o qual terá 

cuidado, de uer os ditos liuros duas uezes no anno, e saber se se guardo o conteudo 

neste estatuto. E quando acabar de seruir seu officio, entregará todos os liuros, que 

tiuer em seu poder ao official que lhe soceder no officio, diante do Secretario da 

Uniuersidade, da qual entrega fará assento o dito Secretario, como se contem no 

capitulo de seu officio, e nos dos officiaẽs em comũ. 

9. Fará o escriuão os editos, de todas as capellanias, que uagarem, e assentará em 

hum liuro as pessoas, que forem prouidas das ditas capellanias, declarando o nome, 

patria, anno, mes, e dia, será obrigado outro si o mesmo escriuão, a dar as cartas 

aos agraduados, dentro em tres dias, depois de lhe serem pedidas e per seu trabalho 

leuará o que se contem no capitulo seguinte. 

10. Ao dito escriuão da Uniuersidade, será dado iuramento no claustro pelo conseruador 

eclesiastico diante do Reitor, que cumprirá seu officio, bem e fiel mente guardando 

segredo, nas cousas em que se deue guardar, como são penitencias, reprouaçoẽs 

dos examinados, e as mais de pezo e importancia que passarem no dito claustro, 

ou entre o Reitor e elle. E o escriuão que serue diante do Conseruador fará assento 

deste iuramento. 
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11. Será obrigado o dito escriuão acharse presente a todos os graos e exames priuados, e 

actos publicos, nos quais ouuer uotos, e elle dará os papeis dos A.A., e R.R., e depois 

que o Reitor se recolher com os mestres pera uotarem, dará lugar ao escrutineo 

secreto, e depois escreuerá tudo o que pelo Reitor e mestres que estiuerem presentes 

for declarado acerca da aprouação, ou reprouação, ou penitencias; Será tambem 

obrigado a dar iuramento aos Agraduados no dia dos graos na forma que se costuma. 

12. Será obrigado em todas as cousas de seu officio fazer tudo o que pelo Reitor da 

Uniuersidade lhe for ordenado e não o fazendo, será castigado como parecer ao Reitor. 

13. Ao dito Escriuão pertence dar todas as certidoẽs de cursos, ou matricula, e todas as 

mais que se passarem per outra qual quer uia, aos Estudantes, e assi mais as cartas 

de aprouação que se dão aos que ouuirão casos de consciencia no cabo do terceiro 

anno, e leuará de selaria o conteudo na lista, que se contem no capitulo seguinte. 

14. Ao mesmo Escriuão pertence fazer dentro da casa do despacho todas os treslados 

de priuilegios, Estatutos, Bullas Apostolicas, prouisoẽs, e dos mais papeis que estão 

nos cartorios da Uniuersidade, quando alguã parte tendo necessidade o requerer 

per petição e o alcançar per despacho do Reitor da Uniuersidade, e nas costas da 

petição despachada fará o treslado, ou certidão que se pede. 

15. Todas as cartas de Graos quais quer que seião, e as que se passarem aos ouuintes 

de casos, acabados seus estudos, pelas quais consta da sufficiencia que tem, serão 

registadas em o liuro do Registo, que estará em poder do Secretario da Uniuersidade, 

pera que em todo tempo possa constar, como as ditas cartas ia forão passadas, e o 

mesmo se entenda ser dito, das cartas que se passão aos officiaẽs da Uniuersidade de 

seus officios. E estarão registadas em differentes lugares do mesmo liuro, com titulos 

differentes, conuem a saber as dos Agraduados em Theologia de seu titulo; as dos 

Agraduados em Artes em lugar apartado, com seu titulo. E o mesmo se guardará nas 

cartas dos casuistas, e officiaẽs da Uniuersidade. E ainda que ao Secretario pertença 

dar execução a estes registos, com tudo ao escriuão da Uniuersidade pertence fazelos. 

16. Em todos os liuros em que se escreuerem graos, ou quais quer outras cousas assinadas, 

ou ordenadas pelo Reitor da Uniuersidade, tanto que o dito Reitor acabar seu officio, 

no fim de tudo o que nos tais liuros se escreueo, no tempo do dito Reitor, fará o Escriuão 

hum termo, per elle assinado, em que se declare, como até ali se contem os graos, que se 

derão, no tempo do Reitor. E depois deste termo se fará outro, em que se declare que graos 

seguintes se derão sendo Reitor da Uniuersidade. E isto mesmo se fará nos outros liuros, 

em que se escreuem as cousas, que fazem no tempo dos Reitores da dita Uniuersidade. 
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17. O Escriuão da Uniuersidade alem dos nomes dos Estudantes, que terá no liuro da 

matricula, terá hum rol de todos os Estudantes da Uniuersidade diuididos, per suas 

faculdades e classes, o qual reformará alguãs uezes, no anno coterandoo com os roẽs 

dos Regentes das Artes, Rethorica, e latinidade, e com os roẽs dos Apontadores da 

Theologia, casos e Artes, e desta maneira terá noticia dos que estão, per matricular, 

lembrando ao Cancellario e Prefeito, que os fação matricular. E não o querendo elle 

fazer, se proceda contra elles, conforme a estes estatutos, e lhes poderão tirar as 

casas que tiuerem per aposentadoria, pera se darem aos que estiuerem matriculados, 

principal mente, quando elles o requerem. 

18. O Escriuão da Uniuersidade terá em hum liuro manual tresladados, os capitulos de 

seu officio, e os dos officiaẽs da Uniuersidade em geral: o da proua dos cursos. E o 

da matricula; Item mais as formas com que em publico antes dos graos dá iuramento 

aos Agraduados: A forma das certidoẽs da matricula, da proua dos cursos, das 

Cedulas pera os exames: Das cartas dos officiaẽs, quando são prouidos em alguñs 

officios, pera que com facilidade, possa recorrer ao dito liuro sendo necessario. 

19. Quando o Escriuão da Uniuersidade passar certidão de algũ ou alguũs cursos de 

Theologia, nella declarará, não só quanto tempo cursou, mas tambem quantas liçoẽs 

cada dia lectiuo ouuio, per este, ou semelhante modo. E que cursou no geral da 

Theologia noue meses, ouuindo em todos ditos noue meses, todas as quatro liçoẽs, 

que no geral da dita faculdade, cada dia se tem, ou nos ditos noue meses faltou 

tantos dias.
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Capitulo quinze

Regimento dos Sallarios do Escriuão

Da Uniuersidade, pelo que escreue em 

seus liuros, e papeis que delles passa 

1. O Escriuão da Uniuersidade em tudo o que escreuer, nos liuros de seu officio, ou 

papeis que fizer; se conformará inteira mente com o que se dispoẽm neste capitulo 

sob as penas no fim delle declaradas.

2. Leuará per cada pessoa que matricular uinte reis. 

3. Per cada certidão que der da matricula uinte reis. 

4. Per cada curso que prouar, de qual quer das faculdades, conuem a saber Theologia 

casos de consciencia, e Artes uinte reis. 

5. Leuará per cada certidão de curso uinte reis, e se for de dous ou mais cursos, leuará per 

cada curso hum uintem, mas se passarem de sinco cursos, não leuará mais de cem reis. 

6. Leuará per cada certidão sem sello trinta reis. 

7. Leuará per cada carta de Bacharel em Artes cem reis. 

8. Leuará per cada carta de Lecenceado em Artes cento e sincoenta reis.

9. Leuará per cada carta de Mestre em Artes trezentos reis. 

10. Leuará per cada carta de Bacharel formado em Theologia duzentos reis. 

11. Leuará per cada carta de Lecenceado em Theologia trezentos reis. Leuará per cada 

carta de Doutor em Theologia quatro centos reis. 

12. E se os agraduados, quiserem as cartas em pergaminho, com caxa e sello pendente, 

serão obrigados, a per isso de sua casa, e não o escriuão. 

13. Todas as uezes que se pedirem ao Escriuão da Uniuersidade cartas de alguũs graos 

as poderá dar com licença do Reitor, leuando per cada huã dellas, o que conforme a 

estes estatutos pode leuar da primeira que passar. 

14. De cada inquireção que fizer de Uita, e moribus, dos que leuarem partidos, nos 

casos, ou Artes, a qual terá pelo menos tres testimunhas, iuntamente com o assento, 

que fizer leuará oitenta reis. 

15. Se tirar alguã testimunha, ou testemunhas, em qual quer outra diligencia, que per 

ordem do Reitor fizer leuará per cada testemunha hũ uintem.

16. Leuará per cada carta de Exame de Casuista cem reis. 

17. Leuará per cada edito, pera capellanias da Uera Cruz, ou São Ioão, não passando de 

duas, hum uintem; sendo até quatro, trinta reis: perem quando passarem de quatro, 
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as que se poem no mesmo edito, dous uinteis; e isto será à custa dos que leuarem 

as capellanias prorata; E em caso que o não paguem logo, o Secretario o tirará do 

primeiro quartel, pera se dar ao Escriuão.

18. Leuará do iuramento que se dá aos officiaẽs da Uniuersidade, e do assento, que do 

dito iuramento se faz, no liuro pera isso detriminado hum uintem. 

19. Leuará per cada carta que passar, a qual quer official da Uniuersidade secenta reis. 

20. Leuará per cada certidão, que pedir qual quer official da Uniuersidade, de como he 

official della uinte reis. 

21. Per cada carta de encorporamento, na Uniuersidade, em qual quer grao de 

Theologia, leuará cem reis. 

22. Leuará per cada carta de encorporamento, em qual quer grao de Artes, sincoenta reis. 

23. Leuará per cada assento que fizer iuntamente com a cedula pera os examinadores, 

assi pera Bachareis, como pera lecenceados em Artes uinte reis. 

24. De cada edito de Collegiatura do collegio Real da Purificação ordenando o Reitor 

que elle o faça, leuará uinte reis; e quãtas collegiaturas, no dito edito se declar serem 

uagas, tantos uinteis leuará, os quais se tirarão da Arca das multas do ditto collegio. 

25. Não poderá o Escriuão da Uniuersidade nas cartas e certidoẽs, que passar, tirar, 

acrecentar, ou mudar, cousa alguã, ainda que seia huã só palaura, das formas 

determinadas pera as ditas cartas, e certidoẽs sõ pena de dous mil reis, pera a Arca 

da Uniuersidade, e de suspenção de seu officio, pelo tempo que ao Reitor parecer. 

E na mesma pena encorrerá, todas as uezes que fizer termo, ou assento em algum 

liuro, ou passar certidão de cousa alguma pera a qual se requeira, consentimento 

do Reitor, sem primeiro auer o dito consentimento, per despacho auido per aquelle, 

a quem pertence.

26. Não leuará o Escriuão da Uniuersidade cousa alguã pelos assentos seguintes que 

em seus liuros fizer. 

27. Pelo assento do grao dos Bachareis em Artes nada. 

28. Pelo assento do grao dos Lecenceados em Artes nada. 

Pelo assento do grao dos Bachareis formados em Theologia nada. 

29. Pelo assento do grao dos Lecenceados em Theologia nada.

30. Per qual quer outro assento, que fizer de qual quer Acto feito em Theologia, ou Artes 

nada.

31. Pelo edito, ou editos, de cada anno se costumão fixar, pera que os ouuintes das 

faculdades da Uniuersidade, se uenhão matricular nada. 
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32. Pelos assentos do iuramento do Reitor, cancellario, Prefeito dos estudos, professores 

das faculdades da Uniuersidade, e de seus substitutos, que conforme ao Concilio 

Tridentino, e Bulla de Pio quarto fizerem nada.

33. Pelo assento do iuramento, que fizerem todos os da companhia, antes de receberem 

graos, em Artes, ou Theologia nada. 

34. Per quais quer assentos, que fizer, ou papeis que der pertencentes à Uniuersidade, 

seus negocios, e pessoas da companhia, ou seia de graos, ou de qual quer outra 

cousa; nada. 

35. Não leuará o Escriuão cousa alguã de busca aos estudantes, em quanto continuarem, 

em a mesma faculdade per papel algum, a ella pertencente, saluo se interromper o 

estudo, per culpa sua, passante de seis mezes, ou tambem se depois de passar a 

outra faculdade, pedir busca daquella, em que ia tem cursado ou se de todo deixar o 

estudo; per que nestes casos, alem do preço do dito papel, leuará de busca sincoenta 

reis. E passando de dous annos, setenta e sinquo reis, e se for de mais de tres annos 

nouenta reis; perem pelos annos que passarem de tres, per muitos que seião, não 

leuará mais que os ditos nouenta reis. 

36. Escreuendo o Escriuão alguñs outros papeis, que aqui não uão declarados, nem em 

outro lugar destes estatutos, tenhão preços taxados, leuará per elles o que pellas 

ordenaçoẽs destes Reinos leuão os taballiaẽs iudiciaẽs, sendo primeiro os dittos 

papeis contados pelo contador da Uniuersidade, que serue diante dos conseruadores. 

37. O escriuão em todos os papeis e certidoẽs que der, porá ao pé da dita escritura do dito 

papel, o preço que per ella leuar, e se o dito papel for de busca, declarará nelle como 

leuou de busca tanto, ou tanto. Nem o Reitor assinará papel algũ no qual não uier 

declarado, o preço do dito papel, e da busca que será conforme, ao dito neste capitulo. 

38. Leuando o Escriuão da Uniuersidade, per si, ou per outrem publica, ou secretamente 

directa ou indirectamente, em dinheiro ou em cousas que o ualhão, pelos papeis que 

der, ou escrituras que fizer, mais do que nestes estatutos, se lhe taxa, ou as ordenaçoẽs 

detriminão, nos papeis cuios preços aqui não uão declarados, pelo mesmo caso 

encorra a primeira uez em pena de cinco cruzados; pela segunda em suspenção 

de seu officio além da dita pena, pelo tempo que parecer ao Reitor, ouuidos seus 

conselheiros. E pela terceira prouação de seu officio. E ainda que não leue mais do 

que aqui esta taxado, se constar que o pedio o Reitor, ouuindo seus conselheiros, o 

condenará, e castigará como lhe parecer.
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Capitulo dezaseis

Do Mestre das ceremonias (fl. 55)

1. Auerá na Uniuersidade hum mestre das ceremonias, eleito pelo Reitor, ouuidos seus 

conselheiros, o qual será sempre, pessoa de authoredade, modestia, e diligençia, 

pera que possa bem, e com quietação, cumprir as obrigaçoẽs de seu officio, em 

todos os Actos publicos, e os mais que seu regimento, e estatutos da Uniuersidade, 

o obrigarem, a se achar, nos quais procurará como pede seu officio, enderençar os 

officiaẽs e pessoas da Uniuersidade, de tal modo, que nos ditos Actos, e aiuntamentos, 

não se cometão erros, ou desordeñs. E andará sempre decente mente uestido, e trará 

na mão hum bordão todo forrado de prata, que pera isso auerá na Uniuersidade. 

2. Ao mestre das ceremonias pertence ordenar, todos os aiuntamentos da Uniuersidade, 

procissoẽs, acompanhamentos do Reitor. Actos de Doutoramentos, de Mestres em 

Artes, de Lecenceados, e Bachareis, ou seião em Theologia, ou em Artes, e todos os 

mais Actos literarios, que se fazem, nos gerais, e sala da Uniuersidade, Exequias do 

fundador, offerecimento do Cyrio que o Reitor da Uniuersidade lhe offerece cada 

anno, prestitos, assentos, assi dos agraduados da Uniuersidade, como das pessoas 

de authoridade, que a ella uem, recebimento de Princepes, senhores Arcebispos de 

Euora e outras pessoas, de muita authoridade, e todos os mais Actos, ou aiuntamentos 

publicos, que se fazem no pateo da Uniuersidade, ou Igreia do collegio do Esperito 

Santo, e nos secretos, que se fazem na casa do concelho, e despacho, ou em outro 

lugar, que ao Reitor parecer, procurando em todos elles que se guardem os estatutos, 

Estilos, e costumes recebidos nas escolas. [...]
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Capitulo dezasete

Do officio dos Bedeis da Uniuersidade (fls. 58 e 59)

1. Auerá na Uniuersidade dous Bedeis, hum de Theologia e casos, outro de Artes, e 

latinidade pessoas honradas, e que saibão latim, os quais serão eleitos pelo Reitor, 

consultandoo com seus conselheiros. E serão amouiueis ad nutum do mesmo Reitor, 

sem per isso o Reitor e a Uniuersidade lhes deuer satisfação alguã; E ainda que 

as cartas, per onde forão prouidos, não leuem esta clausula ey per bem que se aia 

per declarada nellas, per uirtude destes estatutos, a qual clausula se lerá, aos ditos 

Bedeis, quando se lhe der iuramento do dito cargo. 

2. Os Bedeis seruirão de seus officios nos actos publicos, de todas as faculdades e nos 

aiuntamentos da Uniuersidade, estando com suas maças de prata, e uestidos com 

lobas, ou com algum outro uestido honesto, celerical, sem espadas, e sem outra 

arma alguã. E isto que he dito das maças, que hão de ter nos actos publicos, não se 

entenderá nas conclusoẽs que os estudantes assi de Artes, como de Theologia tem 

cada somana pera seu exercicio. 

3. Terão cuidado os ditos Bedeis, de publicar nas liçoẽs de suas faculdades, em latim com 

suas maças, e uestido honesto, como está dito, os Actos de Bachareis, lecenceados, 

magisterios e Doutoramentos, e todos os mais, que nas ditas faculdades se ouuerem 

de fazer. E assi farão a saber os acompanhamentos da Uniuersidade, e darão conta 

ao Reitor, ou Cancellario, como os publicarão nas escolas. Publicarão tambem nas 

ditas escolas as ferias e assuntos, em que se não há de ler, conforme ao que abaxo 

se dirã no cap.º das ferias. 

4. Os ditos Bedeis em todos os aiuntamentos e actos publicos da Uniuersidade, irão 

diante do Reitor, com suas maças, e lobas como dito he, e assi o irão receber à porta 

que dece do collegio pera os estudos, quando for aos actos publicos, ou a uesitar 

as classes, e o acompanharão até o dito Reitor se assentar, e depois se assentarão 

elles, em parte donde facil mente possão acudir, ao que o Reitor lhes ordenar, e não 

o cumprindo assi, pagarão per cada uez dusentos reis, pera a Arca da Uniuersidade, 

e da mesma maneira acompanharão, quando sairem dos ditos actos, ou escolas até 

se recolher ao collegio. 

5. Os Bedeis serão obrigados a ser prezentes no lugar, em que os actos se ouuerem de 

fazer, antes que se comecem, e não sairão delles, sem licença do Reitor, até de todo 

se acabarem; e quando algum dos ditos Bedeis, estiuer doente, ou legitima mente 
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impedido, o Reitor elegerá huã pessoa, per seu substituto, ao qual se dará, pelo 

tempo que seruir, a metade do ordenado do tal officio e a outra a metade ficará, 

pera o propio official, mas o subtituto leuará as propinas inteiras, e isto se entende 

quando o impedimento for de dura, per que sendo breue, e de poucos dias, deue com 

ordem do Reitor, seruir o outro Bedel, sem per isso leuar parte do ordenado do Bedel 

ausente, uisto como nesta parte ficão iguais. [...]
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Capitulo dezoito

Da Liuraria da Uniuersidade (fls. 63 ao 65)

1. Auerá nas escolas huã casa pera liuraria da Uniuersidade, na qual estarão liuros 

de todas as faculdades, em abastança postos em estantes, e presos per cadeas, e em 

cadernados em tausas, com suas brochas, com seu título de boa letra. 

2. O Bedel da Theologia, terá cuidado da casa da dita Liuraria abrindoa, e fechandoa, 

com diligencia duas uezes no dia, em que ouuer Liçoẽs. No inuerno se abrirá às sete 

horas da manhã, e fecharse ha às onze, e à tarde se abrirá às duas horas e fecharse 

ha às sinco, e no uerão se abrirá às seis horas da manhã e se fechará às des, e à 

tarde se abrirá às tres horas e se fechará às seis, e nestas horas estará elle prezente, 

ou alguã pessoa de confiança em seu lugar, pera que os estudantes, que neste tempo 

quiserem ir lá estudar o possão fazer. 

3. O dito guarda da Liuraria, terá grande uigia sobre os ditos liuros, que se não furtem, 

nem se tratem mal. E serão sobre elle carregados, em receita, e todas as cousas da 

Liuraria, pelo Escriuão da Uniuersidade, em hum liuro sobre si, pera que dê conta 

de tudo o que faltar, e por se há hum edito, à porta da dita Liuraria assinado pelo 

Reitor, em que mande a todos os estudantes, e mais pessoas da Uniuersidade, que 

entrarem na dita casa, que não tirem liuro algum, nem parte delle, nem ponhão 

cotta nenhuã nos dittos liuros, e que quando sairem os cerrem, e fechem, com todas 

as brochas, que os ditos liuros tiuerem. E que em quanto estiuerem na dita casa, 

procurem ter modestia, e quietação, pera senão estrouarem huñs aos outros, e quem 

o contrario fizer será castigado segundo o que parecer ao Reitor. 

4. Terá cuidado o dito guarda, de alimpar os ditos liuros, e sacudidos do pó huã uez na 

somana, e mandar uarrer a casa duas uezes na somana pelo menos. E quando achar 

menos algum liuro o fará logo saber ao Reitor, pera que mande fazer diligencia, 

pera se saber quem o leuou, e pera se cobrar, e castigar, quem nisso tiuer culpa. E 

tendoa o guarda, e não se achando o liuro, se comprará outro semelhante à custa 

de seu salario.

5. A dita Liuraria será cada anno uesitada, no principio das ferias pelo Reitor, com 

aiuda dos lentes que lhe parecer, o poderão mais pera isso aiudar, e o dito Reitor 

com os ditos lentes, estando presente o Escriuão da Uniuersidade, e o guarda da 

Liuraria, uerá os liuros de cada faculdade, como estão tratados, e se achar que estão 

danificados, per culpa dos que nelles estudarão o Reitor, mandará pelo dito guarda, 
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amoestar que o não fação, e mandará reprender disso aos estudantes, nas liçoẽs, 

e não bastando, os mandará castigar conforme a culpa que tiuerem, e acabando o 

guarda culpado, o Reitor o reprenderá e multará, como lhe parecer, comunicandoo 

com as pessoas com que fizer a Uisitação. 
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Capitulo dezanoue

Do Porteiro, E guarda das escollas (fls. 65 ao 68)

1. Auerá hum Porteiro, e guarda das Escolas, pessoa de muita confiança que o Reitor, 

ouuidos seus conselheiros, escolher, cuio officio será ter cuidado, de fazer uarrer 

duas uezes na somana, todas as classes, e ter limpo o pateo das Escolas, e fonte 

delle, e as Uarandas, ferros, cadeiras, assentos, escadas, e paredes das classes, em 

o tempo das Uacaçoẽs duas ueses fora o acima dito. 

2. Porá tambem, e mudará os bancos, e assentos, e todo o mais que for necessario, 

pera as conclusoẽs, e quais quer actos publicos os quais acabados terá cuidado de 

recolher tudo, e por em seu lugar e uendo que os bancos da sala publica, Gerais, ou 

classes, não sam bastantes, auisará ao Procurador dos Estudos, pera que proueia de 

todos os que forem necessarios. E quando o dito Procurador, não prouer, recorrerá ao 

Reitor, ou Cancellario, e o mesmo fará quando os bancos estiuerem desconcertados, 

de modo que não possão seruir per falta de pés, ou per outra causa, e isto mesmo se 

entenda das portas, ianellas, e cadeiras, que tiuerem necessidade de conserto.

3. Pela manhaã uirá às escolas, meia hora, pouco mais ou menos antes que se tenha a 

missa dos estudantes, e abrirá as classes quando começarem a tanger ao acabar da 

dita missa, e estará à porta das escolas, e não sairá senão depois de todas as liçoẽs 

acabadas e estudantes saidos de todo das ditas classes, e pateo, e então fechará 

as portas, de todas as classes, e à tarde uirá meia hora pelo menos, antes de se 

começarem as liçoẽs, mas não abrirá as portas das classes, senão no derradeiro 

quarto antes das liçoẽs, e senão uirá da mesma maneira, senão depois de todas as 

liçoẽs acabadas, e estudantes idos fechando as portas como dito he. E entregará as 

chaues assi das Classes, como da porta das escolas, ao Porteiro do dito collegio. 

4. Não deixará entrar molher, nem pessoa outra, de qual quer calidade que seia, 

embucada da porta pera dentro, nem com armas saluo se for pessoa de calidade, 

e que so mente as traga, pera sua decencia, e quem o contrario fizer perderá as 

ditas armas, a metade pera o meirinho da Uniuersidade, e a metade pera quem 

as acusar, e não consentirá que os moços, ou outras pessoas ioguem, iogos, nem 

andem desinquietos, pelo Pateo, classes, ou Uarandas, das Escolas, e quando lhe 

não obedecerem, auisará ao Prefeito dos Estudos pera que os castigue e atalhe as 

ditas desordeñs, com remedio conueniente. E pera que possa cumprir estas cousas, 

no tempo das liçoẽs, não estará ausente das escolas, nem pessoa alguã o ocupará 
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com recados, ou outra cousa de qual quer sorte, que seia de maneira que deixe de 

assistir nas escolas, ainda que seia per tempo mui breue, senão com expressa ordem 

do Reitor, em caso mui urgente, e tal, que per outra uia se lhe não possa acudir. 

5. Uendo que algum estudante foge da classe, ou do castigo, que lhe for mandado dar, 

ficará à porta, até que o tal se entregue a quem o leue a seu Mestre, ou ao Prefeito 

das escolas. 

6. Sabendo que algum estudante tras armas secretas, ou tem deferenças com os outros, 

ou fez alguã desordem notauel, ou uai ao outro lugar differente daquelle pera que 

lhe derão licença auisará disso a seu Mestre, ou ao Prefeito dos Estudos.

7. Não deixará entrar a caualo alguã pessoa da porta pera dentro, e assi fará que as 

caualgaduras fiquem de fora, e apartadas da porta, pera que não impidão os que 

entrão, e saem. 

Uendo que alguã pessoa de mais calidade entra nas escolas, mandará auiso ao 

Reitor, ou Prefeito dos Estudos. 

8. Acharse ha prezente, em todos os aiuntamentos da Uniuersidade, e Graos e de Actos, 

e uirá detras do Reitor, e Doutores pera afastar a iente, que não encontrem os que 

uão em ordem. 

9. Quando o Reitor da Uniuersidade, Cancellario, ou Prefeito o mandar com algum 

recado, ou lhe mandar fazer outra cousa, que pertença às Escolas, será obrigado a 

cumprilo. E não fazendo bem seu officio, o multará, ou priuará do officio, se a cousa, 

depois de tratada com os conselheiros, lhe parecer de qualidade pera isso, sem lhe 

ser obrigado a mais salario, que ao que até então tiuer uencido. 

10. Encaminhará os recados, que uierem não se apartando da porta, que tem a seu 

cargo, senão quando acompanhar o Cancellario, ou Prefeito. 

11. Ao dito Porteiro pertence, aiudar a preparar na Igreia da Uniuersidade pera os 

Prestitos, que nella se fazem, os bancos, Alcatifas, e mais cousas necessarias, ao 

qual aiudará tambem o Correitor da mesma Uniuersidade, sendo pera isso chamado 

pera o mesmo porteiro. E o mesmo cuidado terá o Porteiro de preparar na Sala 

publica, ou em qual quer outro lugar onde se fizer algum acto publico, cadeiras, 

bancos, mesa, e tudo o mais que for necessario.

12. Sendo o Porteiro impedido, ou estando enfermo, de maneira que não possa seruir 

seu officio, o Reitor o prouerá doutra pessoa, que em seu lugar sirua. E auerá a 

metade do ordenado do dito officio, iunto com as propinas do tempo, em que seruir, e 

se o impedimento, que o Porteiro proprietario tiuer pera seruir o dito officio, mostrar 



52 Teresa Maria Rodrigues da Fonseca Rosa

que durará mais de quinze dias, o substituto, que em seu lugar seruir, fará o mesmo 

iuramento, que, conforme ao conteudo no capitulo dos officiaẽs da Uniuersidade em 

comũ, he obrigado a fazer o proprietario. 

13. O Porteiro, ou Guarda das escolas, se encarrega per rol do Liuro dos Moueis da 

Uniuersidade todas aquellas cousas que estão à conta do dito porteiro, como são 

bancos, escabelos, cadeiras, ianellas, adufas, chaues, e todos os mais moueis, que 

estiuerem à sua conta, dos quaes se entregará quando entrar em seu officio, e pelo 

mesmo rol fará entrega delles ao Procurador dos Estudos da dita Uniuersidade.

14. Terá o dito Porteiro das Escolas, alem de suas propinas, quinze mil reis em dinheiro, 

e hum moio de trigo de ordenado em cada hum anno.
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Capitulo Uinte

Do Correitor das escollas (fls. 68 e 69)

1. O Reitor escolherá ouuidos seus conselheiros algum homem secular, apto, idonio, 

pera seruir de Correitor, e a quem os Estudantes tenhão respeito, cuio officio será 

castigar os Estudantes, quando, e como lhe mandar o Reitor, Cancellario, ou 

Prefeito, ou Mestres. 

2. O dito Correitor terá cuidado de tanger à missa dos Estudantes, e a todas as liçoẽs 

que se seguem depois das premeiras ao principio, e cabo dellas, às serras que lhe for 

ordenado, per si, ou por outra pessoa, que possa tanger o sino a seus tempos, sem 

nisso auer falta alguã sõ pena de ser multado, em seu ordenado no que parecer ao 

Reitor, e assi pela manhã, como à tarde, se achará presente sempre nos Estudos, em 

quanto durarem as liçoẽs, e quais quer outros actos, que se fizerem. 

3. Acharse ha prezente à missa dos Estudantes, pera os fazer estar quietos. 

Quando o Reitor da Uniuersidade, Cancellario, ou Prefeito o mandar com algum 

recado, ou lhe emcomendar alguã cousa que pertença aos Estudos, será obrigado a 

fazella: mas não se poderá ausentar dos Estudos no tempo das liçoẽs sem expressa 

ordem do Reitor. 

4. Quando na Uniuersidade ouuer procissoẽs, Prestitos, ou quais quer outros actos, 

ou aiuntamentos acudirá o Correitor da dita Uniuersidade, com tempo pera que se 

possão dele aiudar no que for necessario. 

5. Estando o dito Correitor impedido, per enfermidade, ou per outra causa, de modo 

que não possa seruir seu officio, o Reitor prouerá de substituto na forma declarada 

no officio de Porteiro da Uniuersidade n. 3. 

6.  Estando o Porteiro ausente da porta do pateo dos Estudos estando o Correitor 

nelle cumprirá o que se contem no n. 4, 7 e 8 do officio do porteiro, ou guarda dos 

Estudos, assi e da maneira que o dito porteiro se presente estiuera era obrigado 

fazer. 

7. Se o Correitor souber que algum Estudante tras armas, ou tem differenças com 

outros, ou seião estudantes ou não, ou faz alguã desordem notauel dará disso conta 

ao Cancellario, ou Prefeito dos Estudantes, pera que seia castigado, como sua culpa 

merecer, e quando o Cancellario, Prefeito, ou Mestres lhe mandarem castigar algum 

estudante, dará o castigo sem respeito algum de amizade ou odio, conformandose 

com a uontade do que manda dar o tal castigo. 
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8. Auerá o dito Correitor alem de suas propinas de ordenado uinte mil reis em cada 

hum anno os quais lhe serão pagos aos quarteis, mas não fazendo bem seu officio, o 

Reitor o multará, ou priuará delle, com conselho de seus conselheiros, parecendolhe 

seruiço de Deos, e bem da Uniuersidade sem lhe ser obrigado a mais salario que ao 

que até então tiuer. 
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Capitulo Uinte hum

Do Conseruador Eclesiastico (fls. 70 e 71)

1. Auerá na Uniuersidade hum Iuiz, e Conseruador Apostolico eleito pelo Reitor da 

mesma Uniuersidade, ouuidos seus conselheiros, que tenha as partes, que pera o tal 

officio se requerem conforme os indultos, e Bullas Apostolicas, o qual não poderá 

seruir seu officio, sem primeiro lhe ser dada prouisão delle, feita pelo escriuão da 

Uniuersidade, e assinada pelo Reitor della, e fazer iuramento na casa do despacho 

da dita Uniuersidade, diante do Reitor, Cancellario, e conselheiros da dita 

Uniuersidade, de fazer bem seu officio, e cumprir com suas obrigaçoẽs inteiramente 

conforme ao conteudo nas Bullas Apostolicas, e neste regimento de seu officio, e 

seruindo o dito officio, sem precederem as cousas sobre ditas, alem de tudo o que 

fizer ser nullo, e de nenhum uigor, ficará priuado do tal officio, e o Reitor o prouerá 

em quem melhor lhe parecer. 

2.  Terá o Conseruador Eclesiastico todos os poderes e iurdição, que lhe dão os 

indultos, e priuilegios da Uniuersidade, e as Bullas Apostolicas, e todos os mais 

que tem o Conseruador Secular, que se lhe puderem aplicar, conforme aos Sagrados 

Canones, e constituiçoẽs apostolicas, e nos casos em que nelles não ouuer particular 

detriminação seguirá o dereito ciuil, e estylos, e praxes, recebidos, e fará muito 

caso no iulgar das opinioẽs recebidas per Doutores Classicos, e assi será obrigado 

a iulgar conforme aos regimentos, e estatutos desta Uniuersidade, em o que elles 

disposerem, e aos guardar, e fazer guardar, em tudo o que lhe pertencer. 

3. O Conseruador Eclesiastico, usará dos ditos poderes, e iurdicão, não só pera 

castigar, conforme a dereito, todos os estudantes, e officiaẽs da Uniuersidade nos 

crimes que a seu tribunal pertencerem, mas tambem, e muito principal mente pera 

defender a dita Uniuersidade, e seus membros, de todos os agrauos, e iniurias, que 

per qual quer pessoa, de qual quer calidade, e condição que seia, lhes forem feitas 

acerca de seus priuilegios, izençoẽs, e quais quer outros indultos, que pelos Reys, e 

sumos Pontifices lhe são e forem concedidos, procedendo contra os que encontrarem 

os ditos priuilegios, e indultos, impedindo o uso delles, ou usarem, ou molestarem 

quais quer pessoas que na dita Uniuersidade são priuiligiadas, administrandolhes, 

em tudo o que a seu foro pertencer inteira iustiça, ualendose pera isso, quando for 

necessario, não só das censuras eclesiasticas, mas tambem do braço secular se assi 

parecer ao Reitor da Uniuersidade. [...] 
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Capitulo Uinte dous

Do Conseruador Secular (fls. 74 e 75)

1. O Conseruador desta Uniuersidade conforme as prouisoẽs que El Rey meu Senhor 

sobre isto passou, será o Corregedor da cidade de Euora, que hora he, e ao diante 

for, e terá os poderes e iurdição que he a que se segue que sua Magestade, ouue per 

bem que tiuesse. 

2. Terá iurdição ciuil, e crime sobre os estudantes e officiaẽs leigos da dita Uniuersidade 

sobre seus seruidores e familiares, assi e da maneira que a tem o Conseruador da 

Uniuersidade da cidade de Coimbra, pelos priuilegios, e prouisoẽs que lhe foram 

concedidas e confirmadas per El Rey Dom Ioão o terceiro meu Senhor que Santa 

gloria aia, e per El Rey Dom Sebastião meu Senhor. 

3. Terá o Conseruador desta Uniuersidade a mesma alçada que tem o Conseruador 

da Uniuersidade de Coimbra nos casos da dita alçada fará dar suas sentenças a 

execução, sem appellação, nem agrauo, e nos outros dará appellação e agrauo 

conforme seu regimento.

Dará outro si, e passará cartas de seguro, na forma, e da maneira que as dá e passa 

o dito Conseruador de Coimbra, e do sello das ditas cartas, e mais papeis, e cartas 

de conseruador leuará o mesmo que leua na dita Uniuersidade de Coimbra. [...]
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Capitulo Uinte trez

Do Meirinho da Uniuersidade (fls. 85 ao 89)

1. Auerá hum Meirinho da Uniuersidade de ante o conseruador della pessoa apta pera 

o tal officio, o qual o Reitor nomeará com conselho de seus conselheiros, e per 

esta nomeação somente seruirá deste cargo, ao qual meirinho, não fazendo bem seu 

officio, o dito Reitor o poderá multar, suspender, ou priuar de seu officio, e nomear 

outro, em seu lugar, com parecer do mesmo conselho, pera que sirua o dito cargo 

sem lhe ficar obrigado a alguã satisfação. 

2. Trará uara branca como trazem os outros meirinhos das cidades e fará com muita 

diligencia tudo o que lhe for ordenado pelo Reitor, e conseruador, no que a seu officio 

pertenser, e correrá de noite a cidade com seus homes leuando consigo o escriuão 

das armas, e achando alguãs pessoas, ou de noite, ou de dia que deuão ser presas, 

se forem da iurdição do conseruador leualas ha diante delle, pera mandar acerca 

de sua prizão o que for iustiça, e não poderá tomar armas, ou uestidos defezos 

a nenhum estudante, nem a pessoa que goza de priuilegios da Uniuersidade, sem 

primeiro o leuar diante do dito conseruador, e lhe serem per elle iulgadas as ditas 

cousas, poderá perem com consentimento do Reitor tomar quaes quer armas, cõ as 

quais os estudantes entrarem da primeira porta dos estudos pera dentro. 

3. Pera que o Meirinho possa melhor seruir seu officio, e uigiar que os estudantes 

não andem a deshoras, com armas, ou com traios defezos, e pessoas que não forem 

da iurdição da Uniuersidade, não tenhão ocasião de resistir, ou desobedecer, ao 

dito meirinho poderá o dito meirinho da Uniuersidade correr de noite a cidade e 

prender todos os que achar embuçados, ou com armas defezas, ou a tempo defezo, 

ou fazendo o que não deuem, posto que não seiam da iurdição dos conseruadores da 

Uniuersidade de modo e maneira que faz o meirinho da Uniuersidade de Coimbra, 

e como elle, prezos os leuará ao Iulgador a que pertencerem e lhes demandará as 

armas, e penas dellas, e lhe serão iulgadas conforme a ordenação, e posturas da 

cidade, assi como se iulgarão se fossem demandadas per cada hum dos meirinhos, 

ou Alcaide da dita cidade. 

4. O Meirinho não trará consigo Estudantes alguũs com armas, ou sem ellas, nem 

consentirá que andem de noite, em sua companhia sob pena de dez cruzados pera 

a Arca da Uniuersidade, e priuação do officio, e o Estudante, ou Estudantes, que o 

acompanharem, ainda que seia somente huã uez, de qual quer calidade que forem, 
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pelo mesmo caso seião presos per mandado do Reitor pelo tempo que lhe parecer. E 

sendo pessoa de mor calidade, será castigado, na forma que o Reitor iulgar ouuidos 

seus conselheiros. 

5. O Meirinho trará consigo, quatro homeẽs, ou mais e da maneira que ao Reitor parecer, 

os quais homeẽs aprezentará o meirinho ao conseruador quando os tomar, e com 

certidão do dito conseruador feita pelo escriuão de ante elle, de que tambem dará sua 

fé em como os uê seruir continua mente, e será pago o dito meirinho de seu ordenado, 

e dos seus homeẽs, do tempo que assi constar pela dita certidão que seruiu com elles, a 

qual paga se lhe fará aos quarteis do anno, pela dita certidão, e per mandado do Reitor, 

e em lugar destes quatro homeẽs não poderá o dito Meirinho meter algum seu escrauo, 

nem uencer algum homem morto. E os ditos homeẽs pouzarão iunto do dito meirinho, 

e se algum dos ditos homeẽs, per algum impedimento o não puder acompanhar, o dito 

meirinho será obrigado, a buscar outro de modo que sempre ande acompanhado com 

quatro, e estes somente pagará a Uniuersidade.

6. Será obrigado o dito Meirinho a cumprir, e guardar tudo a que a seu officio pertencer, 

o que per bem das ordenaçoẽs deste Reino he mandado que guardem os Alcaides 

pequenos das cidades, e Uillas delle e os meirinhos das camaras, e isto nas cousas que 

ao dito officio de Meirinho da Uniuersidade se podem aplicar, hauerá nas tais cousas 

as penas proẽs, e percalços, que aos tais Alcaides, e meirinhos pertence auer, e leuar. 

7. Serã obrigado o dito Meirinho a ser prezente, em todos os actos publicos da 

Uniuersidade com seus homeẽs, nos quais estará à porta da casa onde se fizerem os 

ditos actos, da banda de dentro, ou de fora, segundo lhe for ordenado, ou lhe parecer 

que mais serue, pera acudir a qual quer aluoroço que soceder, e assi será obrigado 

ser prezente nos aiuntamentos da Uniuersidade, como são Prestitos, armaçoẽs, 

disputas do Esperito Santo, procissoẽs, oraçoẽs, declamaçoẽs, recebimentos de 

Princepes, reprezentacoẽs graues, e quando fizerem tragedias, ou comedias, ou se 

derem premios nos quais actos o meirinho, e seus homeẽs irão, ou estarão, no lugar 

que o Reitor lhe ordenar, pera nelle fazerem, ou acodirem ao que for necessario, e 

uirá cada dia, hua uez pelo menos, às escolas, pera uer se he necessario sua aiuda, 

em alguã cousa que lhe o Reitor, ou cancellario, ou Prefeito dos Estudos ordenar, e 

antes de sair da Uniuersidade perguntará ao cancellario, ou Prefeito se tem delle 

necessidade pera alguã cousa, ou lho mandará perguntar, se elles não estiuerem nas 

escolas, e final mente em tudo o que pertencer a seu officio será obrigado a cumprir 

o que pelo dito Reitor lhe for ordenado. 
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8. Será obrigado o dito Meirinho ser prezente com seus homeẽs no açouge da Uniuersidade, 

no tempo que se reparte a carne, ou pescado pera acodir, aos aluoroços, ou arroidos 

que ali podem acontecer, e pera fazer, o que lhe mandar o Almotacé de que a seu officio 

pertencer, e tendo algum iusto impedimento, pelo qual não possa ser prezente, mandará 

a seus homeẽs, que estem no dito açouge. E perem nem o dito Meirinho nem algum 

dos seus homeẽs entrará nelle saluo sendo per ordem do Almotacé, ou acodindo a 

algum arroido se acontecer sõ pena de o meirinho pagar dez cruzados pera a Arca da 

Uniuersidade, e os seus homeẽs serem multados, em seus ordenados como parecer ao 

Reitor, e serlhes ha dado a carne, e pescado per ordem do dito Almotacé, que lhes for 

necessario pera elle e sua familia, e elles a não poderão tomar per si, sõ a mesma pena. 

9. O dito Meirinho será obrigado a andar na feira dos Estudantes o dia della, pera 

executar o que lhe for mandado pelo conseruador, ou Almotacé, e acudir aos aluoroços, 

ou arroidos que acontecerem, e perem não repartirá, nem mandará cousa alguã na 

dita feira, sõ a mesma pena dos dez cruzados, e o dito Almotacé lhe mandará dar os 

mantimentos necessarios pera elle, e sua familia, e seus homeẽs. [...]

13. Terá o Meirinho particular uigilancia no tempo das Liçoẽs da Uniuersidade sobre os 

Estudantes que nellas faltarem uezitando muitas uezes, os lugares dentro e fora dos 

muros da cidade, onde frequente mente se iulga, e outros lugares menos publicos, 

nos quais se podem fazer cousas peores: E tambem as casas, ou seião de Estudantes, 

ou dos que o não são, nas quais tiuer noticia, que os ditos Estudantes iogão, especial 

mente cartas, ou dados; E achando alguũs nos ditos lugares, e andando pela cidade 

ociosa mente, os trará ao Padre Cancellario, ou ao Prefeito dos Estudos, se lhe 

pertencerem pera que recebão o castigo merecido; E se achar que alguũs cairão, 

em culpas, que mereção pena conteuda nestes estatutos, leualo ha, como nelles se 

dispoem. Não entenderá perem com os estudantes, que uem à feira prouerse do 

necessario, no tempo que isto fazem. 

14. Quando, em algum acto publico, ou dentro das Escolas, e pateo, socedesse algum 

desafora mento, ou desacato, per alguã pessoa que não seia da iurdição do Reitor, 

e Uniuersidade, per rezão do lugar conforme ao Estylo das mais Uniuersidades, e 

estatutos e prouisoẽs deue o Meirinho deitar mão della, e consignala, ao seu propio 

Iuiz; E sendo caso crime deue correr pelo conseruador Secular, que como membro 

de El Rey procederá contra ella, na forma que melhor lhe parecer: posto que em 

quanto conseruador da Uniuersidade pode tambem, conforme a prouizão Real da 

mesma Uniuersidade, proceder no caso tal contra o deliquente. 
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15. Terá o Meirinho de ordenado quinze mil reis cada anno pera sua pessoa a fora 

as propinas, e percalços de seu officio. E pera os quatro homeẽs que ha de trazer 

consigo lhe darão sinquoenta e sete mil e seis centos reis, e se forem mais homeẽs, 

per assi parecer ao Reitor necessario lhes acrescentarão ordenado, como parecer ao 

dito Reitor, os quais ordenados serão pagos aos quarteis do anno, e quando seruir 

o substituto hauerá a metade do ordenado do meirinho pera sua pessoa, e outra a 

metade pera o meirinho propio, mas as propinas inteiras leuará o dito substituto, 

e tambem lhe darão o ordenado inteiro pera os homeẽs que consigo trouxer pelo 

tempo que com elles seruirem. [...] 
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Capitulo Uinte e quatro

Do officio de Escriuão de ante 

o conseruador (fls. 90 e 91)

1. Auerá huã pessoa de boõs costumes, e de boa consciencia, e em tudo sufficiente, e 

que tenha todas as partes, pera seruir de Escriuão de ante o conseruador, o qual 

nomeará o Reitor com parecer do conseruador, e seus conselheiros, e com o mesmo 

parecer o poderá tirar do officio ad nutum, e nomear outro cuio officio será escreuer 

os feitos, e causas que os Estudantes, e pessoas da Uniuersidade, que gozão de seus 

priuilegios, tiuerem diante do dito conseruador, e guardará todo o regimento dos 

Escriuais iudiciaes, naquellas cousas, que seu officio se puder aplicar, e leuará o 

salario conteudo no dito regimento o qual será obrigado a tirar na chancellaria 

Real, e perem quando escreuer alguã cousa que toque a Uniuersidade, ou collegio 

do Esperito Santo, leuará a metade do que lhe cabia, de seu salario ordinario entre 

partes, conforme ao Regimento de seu officio nos feitos, em que a Uniuersidade, ou 

o dito collegio for uencido. 

2. O dito Escriuão não dará a Estudante algum, estromento ou certidão de curso, ou 

cursos, que na dita Uniuersidade tiuerem feito, sob pena de priuação do officio, e de 

pagar uinte cruzados da cadea, a metade pera a Arca da Uniuersidade, e a outra a 

metade pera quem o acusar. E assi mesmo nem elle nem outro algum Escriuão dos 

da Uniuersidade, ou cidade dará estromento de agrauo, nem carta testemunhauel 

a estudante, official, ou outra pessoa da Uniuersidade, ou fora della, de cousa que 

toque ao Reitor, ou a mesma Uniuersidade, sob a dita pena. [...]
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Capitulo Uinte e cinco

Do Escriuão da Almotaçaria (fl. 92)

1.  Auerá hum Escriuão de Almotaçaria pessoa honrada, intiligente, e de boa 

consciencia, como requere o dito officio, o qual o Reitor, com parecer do conseruador, 

e conselheiros, nomeará pera este carguo e poderá ser tirado ad nutum do mesmo 

Reitor, o qual escreuerá todas as cousas, que ao dito officio pertencerem, diante 

dos Almotaceis da Uniuersidade, com os quais estará presente, ao repartir da 

carne, e pescado do açouge, e feira da dita Uniuersidade; E assi mesmo andará 

cõ o Almotacé na dita feira franca, e escreuerá tudo o que o dito Almotacé lhe 

mandar escreuer, do que a seu officio pertencer, e do que escreuer leuará o salario, 

proẽs, e percalços, que, segundo as ordenaçoẽs do Reino podem e deuem leuar, os 

Escriuães da Almotaçaria, nas cidades e Uillas, naquellas cousas a que a iurdição 

da Uniuersidade se estender, ao qual Escriuão os Almotacés darão per seu dinheiro, 

carne, pescado, e qual quer outra cousa, das que na feira se uenderem que pera sua 

casa, e familia ouuer mister; E elle, sem licença dos dittos Almotaceis, não poderá 

tomar as ditas cousas, sõ pena de cinco cruzados pera a Arca da Uniuersidade, per 

cada uez que o contrario fizer. [...]
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Capitulo Uinte e seis 

Do officio do Escriuão das Armas (fl. 93) 

1. Auerá hum Escriuão das armas pessoa de consciencia, forças, e saude pera de noite 

poder acompanhar ao Meirinho, o qual o Reitor com conselho do conseruador, e 

conselheiros nomeará, e priuará do officio ad nutum, sendo necessario, cuio officio 

he acompanhar em todo o tempo, e correr a cidade de noite, com o meirinho da 

Uniuersidade, segundo o dito Meirinho he obrigado a fazelo; E leuará o dito 

Escriuão seu salario dos autos, que fizer das pessoas que prender, segundo o que, 

per bem das Ordenaçoẽs do Reino podem leuar, os Escriuais que acompanhão de 

noite, e correm com os Meirinhos, e Alcaides das cidades, e Uillas destes Reinos, e 

o dito Escriuão das armas terá, e se lhe dará tambem toda a inteira fé, e credito que 

se dá geral mente, aos outros escriuães. 

2. Guardará em tudo o mais o dito Escriuão, o que, conforme a ordenação, são obrigados 

a guardar os Escriuais das armas que acompanhão os meirinhos, e Alcaides, das 

cidades, e Uillas. Ao dito Escriuão antes que comece a seruir seu officio lhe será 

dado iuramento pelo conseruador da Uniuersidade no claustro della, que o seruirá, 

bem e fiel mente, e guardará o regimento de seu officio, e o que nos Estatutos da dita 

Uniuersidade lhe pertence guardar. 
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Capitulo Uinte e Sete 

Do officio do Escriuão das Taxas (fls. 93 e 94)

1. Auerá hum Escriuão das Taxas homem honrrado, e de Saã consciencia, que o Reitor, 

com parecer de seus conselheiros nomeará, e tirará ad nutum, quando assim o 

iulgar; Cuio officio he escreuer com os Taxadores da Uniuersidade, e cidade todas as 

taxas, gerais, e particulares, que são obrigados a fazer nas casas, em que pousarem 

Estudantes, e officiaẽs, e pessoas da Uniuersidade, como se declara no regimento 

dos ditos Taxadores, e terão hum liuro pera isso, e fará o mais que no dito regimento 

se contem, o qual Escriuão leuará de cada assento das ditas taxas, que se fizerem a 

requerimento de alguã parte, quarenta reis custa da parte, que requerer a dita taxa, 

e das Taxas gerais que os Taxadores hão de fazer cada tres annos conforme o seu 

regimento, não leuará cousa alguã. [...] 
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Capitulo Uinte e Oito

Do officio de Almotacé da 

Uniuersidade (fls. 95 ao 100)

1. Auerá na Uniuersidade hum Almotacé pessoa de prudencia e authoridade, que bem 

possa seruir este officio, a qual o Reitor de seis em seis mezes, com parecer de seus 

conselheiros, e dos mais que no capitulo dos conselhos, e claustros se apontão, elegerá 

e será dos nobres, ou agraduados da dita Uniuersidade, e quando ao Reitor parecer o 

poderá eleger dos mais Estudantes não agraduados, ainda que seião beneficiados, ou 

tenha ordeẽs Sacras ou dos officiaẽs da mesma Uniuersidade; E primeiro que comece 

a seruir o dito officio lhe será dado iuramento dos Santos Euangelhos pelo Escriuão da 

Uniuersidade em presença do Reitor, que o seruirã bem e uerdadeiramente, guardando 

seu regimento e tudo o mais que dos Estatutos da Uniuersidade lhe pertencer. E assi 

qual quer outro que pelo dito conselho lhe for dado; E o dito Escriuão fará assento, 

em seu liuro com testemunhas que assinarão o dito assento. 

2. A seu officio pertence Almotaçar, e repartir a carne, e pescado que se uende no açougue, 

ou feira da Uniuersidade, E à cerca disso guardará a maneira que pelas Ordenaçoẽs 

do Reino he mandado que guardem, e tenhão os Almotacés das cidades destes Reinos 

no que se puderem aplicar, ao dito Almotacé da Uniuersidade, conformandose sempre 

acerca do repartir dos mantimentos com a ordem, que pelo dito conselho lhe for dada. E 

não poderá dar do dito açouge, carne, nem pescado, a pessoa alguã até não ter prouido 

o collegio do Esperito Santo. E o collegio Real de Nossa Senhora da Purificação, 

Enfermaria de El Rey, e collegio da Madre de Deos, os conseruadores Agraduados da 

Uniuersidade, fidalgos, Estudantes, e officiaẽs, e mais pessoas della, tendo respeito a 

calidade, e antiguidade, e preferencias de cada hum, e ao gasto e despezas de sua caza. 

3. Pera que aia sempre abastança de carne, pescado, e do mais procurará o Almotacé 

que os Carniceiros, e picadeiros, cumprão sempre seus contratos, e obrigaçoẽs 

executando as pennas nelles conteudas, e pondolhes outras de nouo, quando lhe 

parecer necessario. E outro si, não consentirá que os ditos carniceiros, e picadeiros, 

dem os ditos mantimentos, sem seu mandado, e ordem. E fazendo algum delles o 

contrario, o castigará com as penas que bem lhe parecer, e terá sempre os açouges 

despeiados, não consentindo que entrem nelles, ao tempo de repartir, mais pessoas das 

necessarias pera a repartição da carne, e pescado, e será obrigado a ir sempre uer o 

dito açouge, e a cantidade, e a calidade delles, e lá o Almotaçará, e não em sua caza. 
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4. No açouge dos Estudantes senão dará carne a pessoa alguã mais que ao collegio do 

Esperito Santo, e às mais pessoas e collegios declarados no n. 2. deste capitulo, e 

aos officiaẽs e Estudantes da Uniuersidade, saluo depois que nenhum delles a quizer, 

e será repartida pelo Almotacé, e a mesma ordem se terá no açougue do pescado, 

e na repartição delle, e o mesmo que aqui se diz da carne e pescado se entenda 

tambem das mais cousas que na feira dos Estudantes se uenderem e puderem seruir 

pera o uzo das pessoas acima declaradas, e pera suas familias. 

5. Ao officio de almotacé pertence reger e gouernar a feira franca que se faz na praça 

da Uniuersidade, conforme aos priuilegios que os Rois destes Reinos tem dado à 

Uniuersidade, e almotaçar e por os preços, aos mantimentos e mais cousas, que a 

ella uierem, e per bem dos ditos priuilegios della, se podem uender, não indo contra 

a taxa, que per El Rey ou o Reitor da Uniuersidade ouuidos seus conselheiros lhe for 

dada, tendo primeiro o dito Reitor tomada informação de pessoas bem inteligentes, 

e praticas nos preços pelos quais as ditas cousas se deuem uender. Nem consentirá 

o dito Almotacé que se uenda alguã das ditas cousas, sem primeiro per elle ser 

almotaçada, e se algum uendedor a uender primeiro será condenado per elle na 

pena que lhe parecer pera a Arca da Uniuersidade. E terá no sobredito tal maneira 

que os uendedores senão escandilizem com rezão e folguem de trazer os ditos 

mantimentos que fará uender liure mente, sem periuiso das partes, não consentindo 

que os Sizeiros, e portageiros, meirinhos, e Alcaides, ou seus homeẽs, arrecadadores, 

e outras quais quer pessoas os anexe ou lhe leuem alguã cousa indeuida mente. 

6. E pera mais facil mente repartir os ditos mantimentos pela maneira acima dita, 

fará uender cada mercadoria apartada, em lugares conuenientes, na dita praça ou 

nos alpendrez e logeas das casas della, sendo em tempo de chuuas, ou calmas. E 

não consentirá, que os regatoẽs, ou Regateiras, per si, ou per outrem, atrauessem 

as mercadorias que estiuerem na dita feira, ou uierem pera ella. Nem poderão os 

sobreditos comprar na dita feira cousa alguã até duas horas depois do meyo dia 

conforme o priuilegio da dita feira. 

7. Per que os que querem uir uender, à feira dos Estudantes mantimentos, e outras 

mercadorias muitas uezes o deixão de fazer pelas uexaçoẽs que lhe fazem, e inuençoẽs 

que com ellas uzão, os cizeiros, Portageiros, requeredores, uendeiros ou Sacadores 

dos direitos Reais sobre a arrecadação delles, pera cessarem as tais uexaçoẽs, o 

contador da cidade de Euora, ou o Iuiz dos dereitos reais, ou das cizas, ou qual quer 

outra Iustiça a que isto pertencer, e seia huã pessoa abonada de que o Reitor seia 
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contente, em cuia mão se depositem todos os dereitos deuidos na dita feira aos sobre 

ditos officiaẽs, os quais dereitos o Almotacé da Uniuersidade fará pagar inteira 

mente. E pera os ditos direitos se arrecadarem melhor, e se dar bom auiamento 

às partes a tal pessoa será dos moradores da dita feira, ou dos uesinhos della, e 

o contador, ou Iuiz dos dereitos Reais que nam cumprirem o sobredito, sendo qual 

quer delles requerido pelo conseruador da Uniuersidade, pagará dez cruzados de 

sua caza, nos quais o dito conseruador o condenará sem appellação.

8. Constando ao Almotacé per informação certa que algum Regatão, ou Regateira 

atrauessou mantimentos, ou outras cousas, que uinhão pera se uender na feira, ou as 

leuou della antes de serem almotaçadas, ou antes das duas horas depois do meyo dia, 

pera melhor se proceder contra a pessoa que cometer tais crimes deue dar disso conta 

ao Conseruador, o qual achando ser uerdade castigará o delinquente, com as penas 

que bem lhe parecer conformandose com estes Estatutos, e com o que a culpa merece.

9. O dito Almotacé nos tempos, e lugares em que serue seu officio trará uara uermelha, 

como trazem os Almotacés das cidades, e Uillas, e acontecendo que alguãs pessoas 

lhe desobedeção, ou fação o que não deuem, nas cousas tocantes a seu officio, o dito 

Almotacé fara disso autos com o Escriuão de seu cargo, poderá mandar prender 

os culpados, se a calidade das culpas for pera isso, e remetará logo os autos que 

disso fizer ao Conseruador, pera proceder no caso como lhe parecer. E se forem da 

Iurdição do conseruador eclesiastico a elle remeterá assi a pessoa, como os autos, 

perem se forem doutra iurdição eclesiastica remeterá as pessoas com os autos a 

seu Iuiz; E o Meirinho da Uniuersidade, e seus homeẽs cumprirão os mandados 

do dito Almotacé no que tocar a seu officio sõ pena de dez cruzados pera a Arca 

da Uniuersidade per cada uez que o meirinho o não cumprir; E seus homeẽs não 

comprindo o que o dito Almotacé lhe mandar serão multados cada hum em hum 

cruzado de seu ordenado pera a Arca da Uniuersidade. 

10. Nenhum official da Uniuersidade, de qual quer calidade que seia poderá tomar 

pera si, ou pera outra pessoa na feira dos Estudantes, cousa alguã sem primeiro 

estar almotaçada, e estar ia exposto a se uender sõ pena de mil reis pela primeira 

uez, e pela segunda de dous mil reis, e fazendo isto mais uezes, ainda que seia em 

differentes dias, além de pagar a dita pena de dous mil reis o Almotacé o poderá 

condenar nas mais que lhe parecer sam propocionadas à culpa, e todas as ditas 

penas pecuniarias serão a metade pera a Arca da Uniuersidade, e a outra a metade 

pera quem denunciar do tal delinquente. 
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11. O Almotacé que houuer de ser da Uniuersidade poderá ser eleito, de todas as tres 

faculdades de Theologia, casos de consciencia, e Artes, e achandose na faculdade 

do Latim pessoa que tenha as qualidades, que pera o tal officio se requerem e de 

tanta authoridade, na idade, e no mais, que o Reitor, e seus conselheiros iulguem 

que fará o dito officio, como conuem, e com satisfação da Uniuersidade, o poderá 

eleger pera o tal officio, e o cancellario terá cuidado de lhe dar a instrução, e auisos 

necessarios, pera quem noua mente começa officio publico, que pede a aprouação, 

e satisfação geral. 

12. A pessoa que pelo Reitor, ouuidos seus conselheiros for eleito pera Almotacé será 

obrigada aceitar a tal eleição, e seruir o dito officio sõ pena de ser condenada pelo 

mesmo caso nas penas que nestes Estatutos se ordenão contra os que emgeitão os 

officios que pelo Reitor da Uniuersidade lhe são em comendados, não os querendo 

seruir. E em todas as mais que ao Reitor parecer, e de ser priuada dos priuilegios 

da Uniuersidade, e se seus graos se os tiuer, as quais pessoas executarão os 

conseruadores eclesiastico e secular, naquelles que forem de sua iurdição. E o mesmo 

se entenda dos mais officiaẽs, quando não quiserem aceitar, e seruir os officios que 

lhe forem em comendados. 
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Capitulo Uinte e noue

Do officio de Taxador, e Aposentador 

das casas dos Estudãtes (fls. 100 ao 109) 

1. Auerá dous Taxadores hum da Uniuersidade outro da cidade de Euora; o da 

Uniuersidade nomeará o Reitor, com parecer de seus conselheiros de tres em tres 

annos, e será dos Agraduados mais antigos da Uniuersidade, ou dos beneficiados ou 

seião de ordeẽs Sacras, ou sem ellas, mas sempre será pessoa de authoridade, uirtude, 

e prudencia que pera o tal officio se requere. E de idade de trinta annos pera cima, e 

não será natural da cidade de Euora, nem pessoa que elle, ou parentes seus, tenhão 

casas pera alugar na dita cidade, e o outro será tambem eleito de tres em tres annos 

na forma abaixo declarada, e os ditos Taxadores terão cargo de taxar os alugueres, e 

preços das casas que forẽ dadas aos Estudantes, e pessoas da Uniuersidade, a que per 

uirtude dos priuilegios se deue dar. E quando ambos não forem conformes, tomarão 

per terceiro ao conseruador, e a parte a que elle mais se inclinar esse preço leuará. 

2. O Reitor da Uniuersidade nomeará duas, ou tres pessoas da cidade honrradas, de 

uirtude, e prudencia, que tenhão de idade mais de trinta annos, idoneas pera o tal 

cargo, das quais a Camara da cidade elegerá. Hum delles, que melhor lhe parecer 

dentro em oito dias, depois de ter auiso pera isso do dito Reitor, e não o fazendo dentro 

deste tempo, o Reitor com parecer de seus conselheiros o elegerá e nomeará o outro 

Aposentador da Uniuersidade, os quais Taxadores ambos taxarão as casas, mas só o 

Aposentador da Uniuersidade per ordem do Reitor as mandará despeiar, e passará 

pera isso seus mandados, com as penas que lhe parecer, ainda que seião da cadeia, e 

se acontecer, não fazerem bem, e como cumpre seu officio os ditos Aposentadores, ou 

aleuantandosse ao diante entre elles alguã duuida acerca de seu poder, ou de outra 

qual quer cousa que impida o curso de seu officio, o Reitor da Uniuersidade que então 

for poderá tirar, e depor logo do officio a qual quer delles que assi faltar, e em seu 

lugar elegerá, e nomeará a quem lhe parecer, e bem assi poderá tambem detriminar a 

tal duuida que entre elles ouuer, e se aleuantar, cordenará nisso, como uir, e iulgar ser 

mais seruiço de Nosso Senhor, e bem, aproueito da Uniuersidade. 

3. O Taxador da uniuersidade cuia eleição se declarou no n. precedente será cidadão 

da mesma cidade e morador nella, nem poderá ser reeleito, saluo se ao Reitor 

ouuidos seus conselheiros parecer que o seia a segunda uez, per na primeira uez seu 

officio feito com muita diligencia, e inteireza. 
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Nem será das pessoas que actual mente seruirem officios da camara, ou de Escriuão 

da cidade, e quando for possiuel, não seia dos que tiuerem dentro da cidade casas 

pera alugar. 

4. Os ditos Taxadores serão obrigados a taxar cada tres annos huã uez todas as 

casas sobreditas, nos preços e contias que segundo suas consciencias lhes parecer 

que ualem, auendo respeito à calidade das casas, e lugar em que estiuerem e as 

mais circunstancias que se requerem pera lhe porem os ditos preços. E antes de 

entrar na dita taxa geral, se porá hum edito nas primeiras portas da Uniuersidade, 

assinado pelo conseruador e Taxadores feito pelo Escriuão das ditas taxas, no qual 

se declare que a dita taxa, se começa a fazer des dias, depois da fixação de tal edito, 

e alem da dita taxa geral, que assi hão de fazer cada tres annos, serão obrigados 

a ir taxar todas as casas, em que pouzarem as ditas pessoas da Uniuersidade cada 

uez que per alguã das partes forem requeridos, perem nunca taxarão casa alguã 

a requerimento de huã das partes, sem primeiro lhe constar per fé do official que 

ha possa dar, como a outra parte a que toca foi requerida pera o dia, e tempo em 

que a tal taxa se ouuer de fazer. E sendo a parte ausente, e auendo necessidade 

de se fazer a dita taxa bastará ser notificada alguã pessoa de sua casa, ou algum 

uesinho, que bem possa procurar per elle, e se os donos das casas uiuerem fora 

da cidade, pera esta taxa particular será citado hum dos uesinhos das propias 

casas, pera o que os Taxadores o poderão compellir, e darlhe hão iuramento, 

que procure pelo ausente naquella casa bem e uerdadeira mente, do que se fará 

assento escrito pelo Escriuão das ditas taxas. E assi neste assento, como em todos 

os mais declararão como as partes forão requeridas, o dia mes, e anno, e seião os 

tais assentos assinados pelos Taxadores, e se lhe dará inteiro credito, e na Taxa 

geral, que se há de fazer de tres em tres annos, os ditos Taxadores o dia que uão 

a algum bairro, ou rua, mandarão per hũ porteiro lançar hum pregão como o dia 

seguinte hão de começar a Taxar as casas daquelle bairro, pera as partes a que 

tocar serem prezentes, e requererem sua iustica. 

5. A parte que não for prezente, nem requerer sua iustiça ao tal tempo não será ouuida, 

ainda que depois uenha allegar, que não foi sabedor da dita taxa. E no assento que 

o Escriuão fizer das ditas taxas, pera sempre como as partes forão requeridas pelo 

dito pregão, e per quem e o dia mes e anno em que se fizerão, e o tal assento será 

feito pelo Escriuão e assinado pelos Taxadores, e se lhe dará inteiro credito, em 

iuiso, e fora delle. 
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6. E se acontecer que alguã casa se taxe em maior preço do que estaua alugada pelo 

dono della, o morador Estudante ou pessoa da Uniuersidade, não será obrigado a 

pagar pela dita taxa, que se faz em fauor dos Estudantes, e pagará somente o aluger 

per que estiuer alugada. 

7. Pera se saber as casas que se hão de alugar, em toda a cidade terá cuidado o Escriuão 

das ditas taxas tanto que forem eleitos os ditos Taxadores, mandar fazer hum liuro 

à custa da dita Uniuersidade assinado pelo conseruador em que escreuerá todas 

as casas, que estão alugadas, e se custumão alugar, declarando cada rua, e bairro 

sobre si, e quantas são as casas, e cuias, sobradadas, e terreas. E no dito liuro no 

pé de cada assento de casas, se porá o preço, e taxa em que forão taxadas e quando 

alguãs casas se repartirem, ou fizerem de nouo, pera se alugarem, se assentarão 

logo no dito liuro, e se taxarão pela maneira sobredita. 

8. Assi se fará declaração, em cada titulo das casas, em que ia estiuerão Estudantes, 

nomeados per seus nomes, e este liuro estará sempre em mão do Escriuão das Taxas, 

e de tres em tres annos, no tempo que forem eleitos, os nouos Taxadores, será o dito 

Escriuão obrigado a dar hum caderno ao Reitor em que uão escritas as taxas de 

todas as cazas da cidade, e cada huã em seu Item; Declarando so mente as casas, em 

que rua estão, e quantas são sobradadas, e terreas, e os nomes dos donos dellas, e o 

preço em que estão taxadas, o que fará conforme ao assento de seu Liuro. E o Reitor 

quando he algum Estudante, ou alguã outra pessoa da Uniuersidade, uier pedir 

casas, uerá pelo dito caderno, a qualidade das casas que lhe pedem, e se informará 

com muito cuidado, da calidade dos uesinhos, e dos costumes dos ditos Estudantes, 

ou pessoas que pertendem as ditas casas. E se achar que são conuenientes pera a 

tal pessoa lhas mandará dar ou não mandará se achar inconuenientes, e estando 

as ditas casas peiadas, com quais quer pessoas, com tanto que não seião da mesma 

Uniuersidade. Ao Aposentador da cidade per ordem do dito Reitor lhas mandará 

logo despeiar e sem de seus mandados auer appellação, nem agrauo, e qual quer 

meirinho Alcaide da dita cidade de Euora a que o dito Aposentador mandar despeiar 

as ditas casas dentro de tres dias cumprirá em tudo seus mandados. E uindo alguã 

pessoa, ou pessoas, com embargos, a não dar, ou não despeiar as casas que o Reitor 

assi mandar elle dito Reitor os remeterá ao conseruador pera que o despache como 

for iustiça. E quando se elegerem outros nouos Taxadores, fará o dito Escriuão outro 

liuro em que escreuerá, o acrecenta mento, ou deminuição, que puserem as ditas 

casas ia taxadas, e assi as que de nouo taxarem. 
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9. Nenhuã pessoa de qual quer calidade que seia aleuantará a mais o aluger das suas 

casas, do que for ordenado pela taxa, que lhe for posta, posto que alguñs estudantes, 

ou pessoas da Uniuersidade lhe queirão dar mais pelas ditas casas sõ pena de quem 

o contrario fizer perder o aluger de tal caza, ou casas do tal anno pera a Arca 

de Uniuersidade, que o Syndico será obrigado requerer perante o Conseruador o 

qual fará, que entreguem os Estudantes, ou pessoas, que nas tais casas pouzarem, 

se ainda o não tiuerem pago a seus donos, ou os mesmos donos das casas se o ia 

tiuerem recebido. 

10. E logo fará meter na dita Arca, e carregará em receita no liuro della, sõ pena de 

o pagar em dobro pera a dita Arca, e a mesma pena de perdimento do aluguer 

pera a dita Arca emcorrerão os que recebem de algum Estudante, ou pessoa da 

Uniuersidade dante mão aluguer das ditas casas, per quanto o tal aluguer se pagará 

em tres terços, conuem a saber hum de ante mão, e o segundo no cabo da dita terça, 

e o terceiro no cabo do anno. E pera os donos das casas terem o seu seguro, os 

tais Estudantes, e pessoas da Uniuersidade, lhe darão fiança, ou caução bastante a 

contia dous dos ditos alugueres, e pera se saberem as pessoas, que leuão, ou perdem 

dinheiro contra este regimento, os ditos Taxadores primeiro que taxem as ditas 

casas, darão iuramento às pessoas que nellas morarem, que declarem o dinheiro 

que tem pago do dito aluguer, se o pagarão de ante mão, e achando que se faz alguã 

cousa contra este regimento, mandarão pelo Escriuão de seu cargo fazer hum auto 

sumario em que assinarão os Taxadores, com a pessoa que assi denunciar do sobre 

dito, e este auto entregará o Escriuão ao Syndico da Uniuersidade pera requerer 

perante o Conseruador as penas conteudas neste auto. 

11. Depois das casas serem dadas às pessoas da Uniuersidade per seus alugueres como 

dito he, não lhas tirarão contra sua uontade, pera se darem a outra pessoa alguã, e se 

os ditos Estudantes, ou pessoas alguãs da Uniuersidade conuersarem nas ditas casas 

honesta mente, ou não pagarem os alugueres dellas aos tempos que são obrigados, 

ou não darem fiança, ou caução segundo atras he declarado o Conseruador sendo 

requerido, e constandolhe de cada huã das sobreditas cousas, os mandarã lançar das 

ditas casas, e fará no caso o que for iustiça. E per outra uia não poderão ser dellas 

tirados, ainda que o propio senhor da casa diga, que a quer pera si, saluo mostrando 

que lhe sobre ueio tal caso de nouo, que conforme a dereito serlhe ha dada, não 

entreuindo no tal caso malicia ou teima contra o morador da dita casa, per lha fazer 

taxar, ou outra cousa semelhante. E em qual quer caso que o senhor da casa a fizer 
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despeiar contra uontade da pessoa da Uniuersidade, que nella pouzaua, dará fiança 

antes de ser despeiada, de uinte cruzados, que uiuirão nella per si, ou pela pessoa que 

a fas despeiar dous annos ou menos, e não o comprindo assim perderá a dita fiança a 

metade pera a Arca da Uniuersidade e a outra pera quem o acusar. 

12.  Os Estudantes ou pessoas da Uniuersidade, que quizerem as casas, em que assi 

morarão per mais tempo, serão obrigados, mes e meio antes, do dia de São Ioão de 

cada anno, fazerem saber aos senhores das ditas casas como as querem o anno que 

uem e não lho fasendo a saber até o dito dia, se depois delle passado o dito senhor 

as tiuer alugadas, não poderá o tal Estudante, ou pessoa que dellas sahio tornar a 

ellas contra uontade do dito senhor até se acabar o dito anno.

13. Não auerá lugar o que a cima he dito assi acerca de taxar as casas, como acerca de 

se tomarem, aos que nellas morarem pera as pessoas da Uniuersidade, nas casas que 

alguãs pessoas tiuerem em sua uida alugadas morando nellas, e não as tendo alugadas 

a outrem, per que ainda que estem alugadas, per tempo de dez annos, ou mais, os 

priuiligiados as poderão tomar de aluguer dos priuilegios da Uniuersidade conforme 

aos quais priuilegios os tais arrendamentos são auidos per inualidos e fraudulentos. 

14. Todas as casas da dita Uniuersidade, que andarem em aluguer, e estiuerem de uazio, 

se darão de aposentadoria as pessoas da Uniuersidade, e serão taxadas como acima 

he dito, ainda que seião de alguñs orfãos, ou pessoas priuiligiadas, sem o Iuiz dos 

orfãos, ou outra pessoa alguã se entremeter na dita aposentadoria, nem taxa. E perem 

quando alguã casa de orfão, ou orfãos, se ouuer de dar a algum Estudante, ou pessoa 

da Uniuersidade, será primeiro notificado o tutor do tal orfão, e não o tendo, ou sendo 

ausente o Iuiz dos orfãos, pera que uenha arrecadar o primeiro terço, que conforme 

aos Estatutos se há de pagar de antemão. E tomará fiança, ou caução que pelo mais 

aluguer se há de dar, e seruirá com os ditos Taxadores hum Escriuão de seu cargo. 

15. Se o Reitor for informado que algũ Estudante, ou priuiligiado da Uniuersidade, 

uiue em alguãs casas, com perigo seu, ou de alguã outra pessoa, ou da uesinhença 

dando escandalo, o mandará sair das ditas casas, e lhe dará o castigo que suas 

culpas merecerem, e sendo o tal (sic), não obedecendo ao que o Reitor lhe manda 

será castigado seuera mente, e o conseruador com toda a diligencia executará tudo 

o que o Reitor neste caso lhe ordenar.

16. Todo o Estudante, ou official da Uniuersidade que depois de ter aceitadas algumas 

casas, as der a alguã pessoa que não for da Uniuersidade, ou a pessoa da 

Uniuersidade, sem pera isso ter ordem do Aposentador, perderá as ditas casas a 
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pessoa a quem se derem pelo modo dito; E o Aposentador as poderá dar a qual quer 

pessoa da Uniuersidade que tiuer necessidade dellas, nem no mesmo anno a pessoa 

que tiuer dado as ditas casas poderá ser prouido pela Uniuersidade de outras; 

E encorrerá em pena de dous mil reis, e das mais que ao Reitor parecer, ouuidos 

seus conselheiros, e se for capas de castigo escholastico, o Reitor lho mandará dar 

deminuindolhe a pena pecuniaria, da qual será a metade pera Estudantes pobres, e 

a outra a metade pera quem denunciar do deliquente. 

17. E fazendo os ditos Estudantes, e pessoas da Uniuersidade algum danificamento nas 

ditas casas o dito Conseruador o fará aualiar, e taxar pelos ditos Taxadores, ou 

outras pessoas, que bem o entendão, e o que for aualiado fará pagar inteira mente. 

18. Os ditos Taxadores pelo trabalho, e ocupação, que todos hão de ter, em acudir às 

taxas particulares, cada ues que forem requeridos, e assi na geral, que o serem são 

obrigados a fazer no derradeiro anno dos ditos tres, per que forão eleitos, auerão em 

cada hum anno de ordenado dous mil reis cada hum assi da Uniuersidade como da 

cidade, os quais lhe serão pagos, per mandado do Reitor da Arca da Uniuersidade 

na derradeira terça de cada hum anno, e no derradeiro anno não lhe será pago 

cousa alguã, até não mostrarem como tem taxadas todas as casas, como acima he 

dito. E o Porteiro que na dita taxa geral lançar os pregões acima ditos, auerá per 

seu trabalho tresentos reis no dito derradeiro anno em que se há de fazer a dita taxa 

geral da Arca da Uniuersidade, e os outros requerimentos que pelos Porteiros e 

homeẽs do meirinho se hão de fazer nas taxas particulares, e assi a diligencia que 

o Meirinho fizer no despeiar das casas pagará a custa das partes que a tal taxa, ou 

diligencia requerem. 

19. Aos ditos Taxadores antes de usarem seu officio lhes será dado iuramento pelo 

Escriuão da Uniuersidade, que o siruão he fiel mente guardando o conteudo em seu 

regimento, e nos mais estatutos da Uniuersidade. 
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Capitulo Trinta

Do Enqueredor, contador e Distribuidor (fl. 109)

1. O Enqueredor, Contador, e Distribuidor dos feitos que se tratarẽ no auditorio do 

Conseruador, seruirá os ditos officios assi e da maneira que pelas Ordenaçoẽs 

do Reino, o podem, e deuem, seruir os Enqueredores, contadores e distribuidores 

de ante os Iuizes e guardará em tudo seu regimento, e leuará o Salario, prões, e 

precalços nelle conteudos. 

2. O Reitor da Uniuersidade com parecer de seus conselheiros e com o Conseruador 

della, nomeará pera estes officios a pessoa, ou pessoas, que lhe parecerem mais 

aptas, e sufficientes pera elles, que sempre passarão de trinta annos de idade, aos 

quais será dado iuramento pelo Escriuão diante o Conseruador, que seruirão bem, 

e fiel mente estes officios, e comprirão em tudo os estatutos da Uniuersidade, e 

mandados do Reitor della conforme aos mesmos Estatutos. E não o fazendo assi 

o dito Reitor com parecer dos mesmos, nomeará e pera outros que lhe parecerem 

mais conuenientes, sem a Uniuersidade lhe ficar em obrigação alguã, e quanto for 

possiuel o officio de contador andará em pessoa differente, da que serue os officios 

de Enqueredor, e Distribuidor; E todos estes tres officiaẽs poderão seruir igual 

mente nas demandas, e negocios que correrem diante dos dous conseruadores, 

Eclesiastico, e secular. 
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Capitulo Trinta e hum

Do officio do Syndico da Uniuersidade (fl. 110)

1. Auerá hum Syndico, ou Procurador do collegio e Uniuersidade, agraduado em dereito 

ciuel, ou canonico, Douto, prudente, pratico, e exprimentado em negocio, especial 

mente de iustiça, de boa consciencia, que tenha zelo das cousas da Uniuersidade, 

e será posto, e tirado pelo Reitor della ad nutum. Seu officio he ser procurador 

de todas as demandas, e causas que tocarem ao dito collegio, e Uniuersidade, e 

procurar seu proueito, e conseruação de seus priuilegios, e dar conselhos per escrito, 

ou de outra maneira, como lhe forem pedidos com toda a diligencia; Perem não 

começará demanda alguã, nem desistirá das começadas, nem procederá, nem fará 

cousa alguã nellas, sem ordem do Reitor, ora as demandas seiam sobre a fazenda 

do collegio e Uniuersidade, ora sobre a conseruação dos priuilegios que tem, e com 

esta condição e forma se lhe passará a procuração que a Uniuersidade lhe der, e se 

começar demanda, ou desistir da começada, ou proceder nella, sem ordem do dito 

Reitor, ouuidos primeiro seus conselheiros não ualerá cousa alguã, o que assi fizer, 

e pagará às custas da sua fazenda. 

2. O dito Syndico será obrigado a uir todas as uezes que for chamado da parte do 

Reitor da Uniuersidade, pera dar conta das demandas, e estado dellas, e das cousas 

da Uniuersidade que tocarem a seu officio, e auisará sempre, e lembrará ao dito 

Reitor o que uir que he mais proueito da fazenda, priuilegios, e iurdição da dita 

Uniuersidade, e leuará em Apontamento per ordem do Reitor o que deue fazer, e 

requerer sobre alguã cousa das sobre ditas. [...]
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Capitulo Trinta e dous 

Dos Executores e Recebedores do 

collegio e Uniuersidade (fls. 111 e 112) 

1. Auerá duas pessoas honradas de boa consciencia, expeditas em negocios, e 

passarão de trinta annos de idade, que o Reitor da Uniuersidade, com parecer de 

seus conselheiros, nomeará, per recebedores de todas as Rendas que o dito collegio, 

e Uniuersidade agora tem e ao diante tenha, os quais poderão arrecadar, e executar, 

as ditas rendas, e quais quer outras diuidas de qual quer calidade e que seião que 

quais quer pessoas deuão, ou ao diante deuerem, ao dito collegio, e Uniuersidade 

da cidade de Euora, ou lhe pertencerem per qual quer uia que seia naquella forma, 

modo, e maneira, em que os Almoxarifes e Recebedores de El Rey, per bem do 

Regimento da fazenda de sua Magestade podem arrecadar, e executar as rendas, e 

diuidas que a ella pertencem.

2. Os Recebedores das rendas, e diuidas do dito collegio e Uniuersidade, na 

arrecadação dellas, e execução dos Rendeiros, fiadores, e abonadores, e quais quer 

outros deuedores, à Uniuersidade, e collegio do Esperito Santo, terão e uzarão de 

todos os priuilegios e iurdição que os Almoxarifes e Recebedores de El Rey delle 

tem, conforme o conteudo, nos Estatutos da Uniuersidade de Coimbra titulo do 

Recebedor das rendas da dita Uniuersidade. [...]
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Capitulo Trinta e tres

Dos Sacadores das Rendas (fls. 116 e 117)

1. Os Sacadores de seu officio serão obrigados requerer aos Rendeiros que tem as 

rendas do collegio, e Uniuersidade, ou quais quer outros deuedores, quando pelo 

Reitor do dito collegio e Uniuersidade, Procurador de sua fazenda Prebendeiro, ou 

Recebedor lhe for mandado, pera que paguem, ou uenhão pagar, conforme a seus 

arendamentos, e obrigaçoẽs, fazendo mais todas e quais quer outras diligencias que 

à boa arrecadação das ditas rendas, e diuidas, comprirem e lhe forem mandadas 

fazer pelo Reitor e officiaẽs que tiuerem carga de recebimento do dinheiro do collegio 

e Uniuersidade. 

2. Os ditos Sacadores serão homeẽs de boa uerdade, e boas forças, e diligencias, eleitos 

pelo Reitor da Uniuersidade, com parecer de seus conselheiros, e sendo os ditos 

Sacadores negligentes, e não fazendo bem seus officios, segundo pelo Regimento de 

seus cargos são obrigados, e cumpre ao bem da Uniuersidade; o Reitor sendo do 

caso informado na uerdade poderá priuar o tal Sacador, ou Sacadores, e castigados 

pelo conseruador como sua culpa merecer, e eleger outro ou outros que forem 

necessarios pera a boa arrecadação das ditas rendas, e diuidas que a Uniuersidade, 

e collegio se deuerem. [...] 
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Capitulo Trinta e quatro

Do Porteiro de ante o conseruador (fl. 118)

1. Auerá huã pessoa quieta, de uerdade e boa consciencia que sirua de Porteiro diante 

os Conseruadores o qual nomeará o Reitor com parecer dos conseruadores, e 

seus conselheiros, e em tudo executará com os Conseruadores, e partes que a seus 

auditorios acodem o que fazem os Porteiros dos Corregedores destes Reynos.

2. O dito Porteiro fará seu officio não so mente na cidade de Euora onde os conseruadores 

estiuerem, mas em quais quer outras partes destes Reynos a que for mandado pelo 

Reitor ou conseruadores, sobre as cousas pertencentes à Uniuersidade, ou às 

pessoas que gozão de seus priuilegios, nem na Execução das cousas que assi lhe 

forem mandadas, poderá ser impedido per iustiça alguã destes Reynos, nem pessoas 

outras particulares, sõ pena de pelo mesmo caso encorrerem em pena de todos 

aquelles que per qual quer uia o impedirem. [...] 
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Capitulo Trinta e cinco

Do Escriuão da fazenda (fl. 119)

1. Auerá hum Escriuão da fazenda da Uniuersidade, e collegio do Esperito Santo, 

homem honrado de uerdade, e bom entendimento e passará de idade de trinta annos, 

eleito pelo Reitor ouuidos seus conselheiros, e o mesmo Reitor, o poderá tirar ad 

nutum, e suspender e prouer outro quando lhe parecer, e sempre será pessoa que 

escreua boa letra, e a mesma fará que seia a dos treslados que der das escrituras 

que lançar no liuro das notas. 

2. Ao Escriuão da fazenda pertence escreuer no Liuro das notas que terá pera as 

Escrituras da Uniuersidade, e pessoas della, todos os aforamentos, comprazamento, 

arrendamentos, procuraçoẽs, contratos, e quais quer outras cousas, e escrituras da 

fazenda, e cousas da Uniuersidade, e Collegio do Esperito Santo, e Religiosos que 

nelle residirem entre elles, e quais quer outras partes que se ouuerem de passar em 

publico; E nas escrituras que se fizerem em nome da Uniuersidade, e Collegio do 

Esperito Santo só se nomeará, no principio o Reitor do dito collegio, e Uniuersidade, 

e no fim das sobre ditas escrituras, só se assinará o dito Reitor sem mais outra 

pessoa da dita Uniuersidade, ou o Procurador da fazenda, que do dito Reitor tiuer 

procuração bastante, pera fazer, e assinar as tais escrituras, e poderá fazer sinal 

publico nas escrituras em que se pede o dito sinal, e primeiro que use delle o fará 

no Liuro dos registos das cousas da dita Uniuersidade no qual se fará disso assento 

pelo Escriuão della. [...] 



81História da Universidade Teológica  
de Évora (Séculos XVI a XVIII)

Capitulo Trinta e seis

Do Sineiro (fls. 121 ao 123)

1. Auerá na Uniuersidade hum Sineiro eleito pelo Reitor, com os mais officiaẽs da 

Uniuersidade, ao qual pertence ter o sino da Uniuersidade bem consertado, e 

aparelhado, pera se poder tanger a seus tempos, conforme ao que nestes Estatutos 

se ordena, e o custo do aparelho do sino, concerto do campanario, portas e chaues 

necessarias pera se poder fazer bem este officio pagará o Procurador.

2. Todos os dias que ouuer Liçoẽs na Uniuersidade, o Sineiro tangerá o sino pela 

manhaã a primeira ues à missa dos Estudantes, no uerão às seis horas e hum quarto, 

e no inuerno às sette e hum quarto, e deterse há desta uez meio quarto em tanger o 

dito sino; Tangerá a segunda ues aos tres quartos seguintes depois das seis horas, 

no uerão até às sete, e no inuerno aos tres quartos depois das sete até às oito horas: 

E desta segunda uez gastará em tanger o sino hum quarto inteiro. 

3. Às Liçoẽs da tarde tangerá a primeira ues meya hora antes dellas começarem, 

conuem a saber no uerão desde oito dias de março às duas horas, e meya, e no 

inuerno à huã hora e meya, e gastará esta ues em tanger meio quarto; E a segunda 

uez tangerá logo aos tres quartos seguintes, no uerão até o Relogio dar tres horas, e 

no inuerno até dar duas. Esta mesma ordem guardará o Sineiro em tanger às liçoẽs 

do mes de Agosto, no qual as liçoẽs das classes inferiores durarão so mente pela 

manhaã hora e meya, e outro tanto tempo à tarde, mas à tarde tangerá à entrada 

das liçoẽs huã hora mais tarde, e todas as ditas ueses que tanger a se começarem as 

Liçoẽs ordinarias das Escolas, o fará dobrando o sino. 

4. Ao mesmo Sineiro pertence fazer sinal dobrando o sino quando as liçoẽs da 

Uniuersidade acabão, conuem a saber pela manhaã no uerão às noue horas e 

meya, e no inuerno às des horas e meya, e à tarde no uerão às cinco horas e meya, 

e no inuerno às quatro e meya, no mes de Agosto pela manhaã às oito horas e meya, 

e à tarde às cinco e meya. Nem somente o Sineiro tangerá o sino no principio, e fim 

de todas as faculdades, mas tambem fará o mesmo, quando no tempo que as ditas 

liçoẽs durão, ouuerem de começar ou acabar alguãs liçoẽs particulares picando o 

sino per tempo breue. 

5. Ao Sineiro pertence na uespera de qual quer exame priuado em Theologia, que 

se ouuer de ter na Uniuersidade depois do sol posto correr o sino das Escolas, 

per tempo de meya hora, e às mesmas horas, e pelo mesmo tempo o correrá nas 
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uesporas de todos os Prestitos da Uniuersidade, e nos dias dos taes prestitos pela 

manhaã no tempo que costuma tanger à missa dos Estudantes e correrá per tempo 

de hum quarto inteiro. 

6. Per cada ues que o Sineiro não tanger o Sino das Escolas nas horas, e quartos aqui 

detreminados, ou o tanger mal de modo que geral mente todos o notem será multado 

em meyo tostão do seu ordenado; E não se emendando se lhe dobrará esta pena, 

e se deixar de tanger, nas uesporas dos exames priuados, e Prestitos, ou seia nas 

uesporas, ou nos propios dias conforme lhe está ordenado, será multado per cada 

ues, em hum cruzado, e o Procurador dos Estudos per outra pessoa suprirá esta 

falta à custa do mesmo Sineiro, e se nos ditos dias de exames priuados, ou Prestitos 

acudir a tanger mais tarde do que aqui se lhe ordena será multado per cada uez em 

dous tostoẽs as quais penas o Procurador dos Estudos lhe tirará de seu ordenado 

pera Estudantes pobres. 
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Capitulo Trinta e sete

Do Relogeiro da Uniuersidade (fls. 123 ao 125)

1. Auerá hum Relogeiro bem inteligente, e uigilante a cuia conta estará o Relogio da 

Uniuersidade, o qual procurará que ande sempre bem concertado, e conforme com o 

sol, perem nos quatro mezes do inuerno, conuem a saber, Nouembro, Desembro, Ianeiro, 

e Feuereiro fará que ande trazeiro aos Relogios de sol hum quarto inteiro de hora pera 

com mor comodidade poderem os Estudantes ouuir missa, e a codirem em suas liçoẽs.

2. Pera que os Professores das faculdades da Uniuersidade tenhão as horas de suas 

liçoẽs sem deminuição, nem aumento algum, o Relogeiro não fará nem consentirá, 

que no tempo que durão as ditas liçoẽs, assi pela manhaã como à tarde se bula no 

Relogio apresandoo, ou detendoo, mas correrá no dito tempo ordinario.

3. Todas as uezes que a Uniuersidade sair das Escolas pera a Igreia do Esperito 

Santo, como fará nos Prestitos do dia de Todos os Santos, Exequias de seu fundador, 

primeira oitaua do Esperito Santo, e Doutoramento, se correrá o Relogio desde que 

sair, até de todo se recolher à Igreia, e o mesmo se fará no Prestito de Nossa Senhora 

da Purificação que sae do collegio Real, até à mesma Igreia, e se da dita Igreia, ou 

Pateo dos Estudos sair pela cidade o corpo da Uniuersidade, como se faz no Prestito 

da conceição de Nossa Senhora, e com procissoẽs que per alguãs necessidades 

publicas se costumão fazer desde que começar a sair até de todo desaparecer o 

Prestito, ou procissão se correrá o dito Relogio. E quando tornar em sua ordem pera 

a dita Igreia tanto que aparecer se correrá o mesmo Relogio, até de todo a procissão 

ou aiuntamento se recolher à sobredita Igreia.

4. O Derradeiro dia do mes de Setembro tanto que o sol se puzer se correrá o Relogio 

per tempo de hum quarto de hora, e o dia seguinte primeiro de Outubro, em que 

se dá principio aos Estudos da Uniuersidade se correrá tambem pera a missa; no 

fim da qual os Professores das faculdades da Uniuersidade, farão iuramento, e 

profissão da fé, e da mesma maneira se correrá quando o Reitor com o corpo da 

Uniuersidade que então se achar presente sair da Igreia pera a Sala, onde a oração 

anniuersaria das Sciencias se fará, como em seu propio lugar se dirá até de todo a 

dita Uniuersidade estar recolhida na dita Sala. 

5. Uespora do dia em que se fazem as exequias pelo Serenissimo Rey Dom Henrique 

de gloriosa memoria fundador da Uniuersidade e collegio do Esperito Santo, o 

Relogio, e todos os mais sinos do Collegio, se dobrarão à noite tres uezes, pelo 
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espaço de tempo que parecer conueniente, e os mesmos tres sinais se farão o dia 

seguinte das exequias tanto que amanhecer; E da mesma maneira se fará antes que 

comece a missa que com solenidade aquelle dia, se há de dizer, a qual acabada, se 

correrá o Relogio só até de todo se acabar o responsorio que iunto de sua Sepultura 

se cantará; o qual de todo ia acabado, o Relogio, e todos os mais Sinos do collegio 

se dobrarão até se desfazer o corpo da Uniuersidade que às ditas exequias assistio. 

6. Às pregaçoẽs do dia do Esperito Santo, e dos mais Prestitos da Uniuersidade se 

correrá sempre o Relogio à uespera à noite, no propio dia pela manhaã, e antes de 

se começar a pregação pelo tempo costumado. 
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Capitulo Trinta e oito

 Dos Charamellas da Uniuersidade (fls. 125 e 126)

1. Escolherá o Reitor dos Charamellas que ouuer na cidade de Euora os que lhe parecer 

poderão bem seruir a Uniuersidade, e com elles se contratará a dita Uniuersidade 

per preço certo que lhes fará dar per cada ues que a uierem seruir em seus actos, e 

Graos; E per que a uariedade dos tempos faz muitas uezes que se uariem, e mudem 

os preços das cousas, e salário dos seruiços, não se lhe deue nestes Estatutos limitar 

preço certo, mas este se lhes limitará na Escritura do contrato que a Uniuersidade 

com elles fizer, ou renouar quando isso for necessario, na qual Escritura se declarará 

quantos serão os ditos charamellas (nomeando a todos per seus nomes propios) os 

quais todos assi nomeados na Escritura de contrato gozarão dos priuilegios da dita 

Uniuersidade, como se nella fossem ouuintes de alguã faculdade.

2. Serão os charamellas obrigados a seruir a Uniuersidade, no tomar das primeiras 

pedras, e nos primeiros e derradeiros exames dos Bachareis, e Lecenceados em 

Artes. Nas mesas magnas do quarto curso, nos dias dos graos dos Bachareis, 

Lecenceados, Mestres em Artes; Exame priuado de Theologia, e grao de Doutor na 

mesma faculdade. E na uespora dos graos de Bachareis, e Lecenceados em Artes, 

tangerão às portas da Uniuersidade, e às dos examinadores, que não forem da 

companhia, e quando o grao for de Mestre em Artes, ou Doutor tangerão às portas 

da Uniuersidade e às dos que ouuerem de receber os ditos graos de Mestre em 

Artes, ou Doutor, tangerão mais nas uesporas dos ditos graos em tres lugares dos 

mais publicos, e frequentados da cidade, os quais lhe serão declarados na Escritura 

do contrato, que com a Uniuersidade fizerem, no qual tambem se lhe declarará o 

salário que auerão per cada ues que pelo dito modo seruirem a Uniuersidade. [...]
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Capitulo Trinta e noue

Da Cadea da Uniuersidade e seu carcereiro (fls. 128 e 129) 

1. Auerá huã cadea publica na Uniuersidade perto das Escolas a qual terá diuersas 

casas, bem acomodadas pera o que hão de seruir e iunto della terá o Carcereiro seu 

aposento, pera em todo o tempo com facilidade possa uigiar os prezos, e acodirlhes 

quando for necessario. 

2. Per que esta cadea não se ordena pera pessoas da Uniuersidade que cometerem 

crimes graues, e atrozes, mas principal mente pera nella se castigarem erros de 

Estudantes, ecleseasticos, e seculares, que não forem capazes, de castigo escholastico, 

que dentro das Escolas se costuma dar ou sendoo, o não quiserem receber, ou tendoo 

ia recebido não se emmendarem com elle não poderá ser preza pessoa alguã na dita 

cadea que não seia ouuinte de alguã faculdade da Uniuersidade, ou a quem sendoo, 

cometer crime graue, ou tiuer obrigação de iustiça a alguã parte sobre a qual aia 

litigio, no foro eclesiastico, ou secular per que todos estes em caso que se prendão 

serão leuados aos carceres da cidade, aos quais per razão de seu foro pertencerem. 

E dos ditos carceres responderão diante do Conseruador a cuia iurdição suas cousas 

pertencerem e a estas cadeas da cidade nenhum dos Conseruadores, Almotaceis 

da Uniuersidade poderá mandar ouuinte algum della per cousa que seia contra os 

Estatutos da Uniuersidade, ou per outros crimes leues, mas a cadea da Uniuersidade, 

pera que os tais crimes e erros he ordenada. E fazendo os Conseruadores, ou 

Almotaceis o contrario do que nestes Estatutos se ordena, o Reitor os auisará e fará 

que com effeito o cumprão. [...]
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Capitulo corenta e Ultimo 

Da Arca da Uniuersidade (fls.131 e 132) 

1. Auerá na Uniuersidade hua arca chamada a arca da Uniuersidade, per ser sua 

propia, a qual estará em poder do Procurador dos Estudos, e secretario, e terá duas 

chaues. Huã em poder do Secretario, e outra do Reitor, ou da pessoa que o Prouincial 

ordenar, e no meter nella dinheiro, tirar e despender, se guardará a ordem, que a 

companhia tem dado, e a adiante der, pera arca em que se recolhe, o dinheiro das 

rendas, da Uniuersidade e collegio. 

2. Nesta arca da Uniuersidade, se recolherão todas as propinas que conforme a estes 

Estatutos pagarem os que em Artes, e Theologia quiserem actos e receberem graos, 

ou uindo de outras Uniuersidades, se encorporarem nesta em as ditas faculdades, 

e recolherse hão tambem nella todas as penas que nestes estatutos pera ella estão 

aplicadas. Todas as que o Reitor, conseruadores da Uniuersidade, eclesiastico, 

e secular, Almotaceis, e mais menistros da Uniuersidade que pera isto tiuerem 

iurdição aplicarem à dita arca, não repugnando em cousa alguã ao conteudo nestes 

Estatutos. [...] 
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Liuro segundo

Dos Estatutos que pertencem aos 

custumes dos Estudantes 

Capitulo primeiro 

Da Matricula (fls. 136 ao 142)

1. Auerá na Uniuersidade hum liuro da Matricula que se fará cada anno e será 

numerado, e assinado pelo Reitor da mesma Uniuersidade, o qual terá tantas partes 

quantas são as faculdades que nella se ensinão, com seus titulos diuersos, conforme 

à deuersidade das mesmas faculdades. Neste liuro se assentarão, e escreuerão 

cada anno, todos os Estudantes, assi os que ouuem Artes, e Theologia, e casos, 

como os outros que ouuem Humanidade, residentes na cidade de Euora, que gozão 

dos priuilegios, per acodirem aos actos, que nella se fazem, e acompanharem o 

Reitor nos aiuntamentos publicos cada hum em sua faculdade declarando o tempo, 

em que se uem assentar na dita matricula, e o nome de cada hum, e cuio filho he, 

e o lugar em que he morador, e deste liuro terá cuidado o Escriuão da Matricula, 

e fará os assentos nelle. E terá este liuro a mesma authoridade que tiuera se fora 

feito per qual quer Escriuão publico, e todos os Estudantes, e Agraduados, que 

assi forem escritos neste liuro de Matricula gozarão de todos os priuilegios da 

dita Uniuersidade: Perem os Religiosos Estudantes da Uniuersidade quando se 

matricularem, em lugar do pay, e Patria bastará a ordem de que são Religiosos, e 

conuento em que residem. 

2. Serão tambem obrigados a se matricular (pelo modo que se disse, e dirá dos mais 

Estudantes) todos os Religiosos que não forem da companhia, que na Uniuersidade 

estudarem, collegiaẽs assi seus familiares, que ouuirem na dita Uniuersidade, e qual 

quer faculdade, das que nella se professão, e não sendo matriculados, como fica dito, 

não gozarão de priuilegio algum da Uniuersidade, como não gozam os Estudantes que 

não são matriculados, ainda que o corpo do collegio em que forem collegiaẽs gose dos 

priuilegios della, pera proueito da comunidade; Perem os Religiosos Estudantes não 

pagarão per se matricularem cousa alguã, nem os Estudantes pobres, que uiuem de 

esmolla. Das certidoẽs com tudo que tirarem da Matricula pagarão a metade do que 

os mais Estudantes pagão; E o Escriuão da Matricula será obrigado a os matricular 

todos, e darlhe as certidoēs da matricula na dita forma. 
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3. Todos os Estudantes serão obrigados a se matricular até o ultimo de Outubro, e 

os que não estiuerem presentes no dito tempo na Uniuersidade, ou cidade serão 

obrigados uirse assentar depois que uierem à cidade dentro em quinze dias. E pera 

que isto mais facilmente tenha effeito, o Escriuão da matricula do principio do 

anno lectiuo, antes de se acabarem os primeiros oito dias do mes de outubro, porá 

hum edito nas portas das Escollas, e da Sala dos actos publicos, pera uir a noticia 

de todos em que se declare o tempo, em que se hão de matricular, e que os que se 

não matricularem cada anno pela dita maneira, não gozarão dos priuilegios da 

dita Uniuersidade, nem serão auidos per Estudantes della, nem lhe será contado 

pera curso algum todo o tempo, que na Uniuersidade estiuerem, sem se matricular 

como dito he.

4. Porseha diligencia que não fique algum Estudante sem se matricular, e será 

auisado o dito Escriuão que não assentará na dita Matricula quem não uier em 

pessoa hem habito de Estudante. E antes de assentar, constandolhe que há mais de 

quinze dias que está na cidade sem se uir matricular, não o assentará sem o fazer 

a saber ao Reitor, o qual uerá se teue causa iusta pera senão matricular no tempo 

que pelos Estatutos era obrigado. E não a hauendo o não admitirá a se matricular, 

ou o priuará dos preuilegios per algum tempo como lhe parecer; E primeiro que o 

dito Escriuão assente algum Estudante, na dita matricula lhe tomará a promessa 

iurada de obedecer ao Reitor da Uniuersidade que ao tal tempo for e a os seus 

Sucessores na forma que no fim deste capitulo se contem; E a os que uierem de 

nouo ao Estudo declarará as condiçoẽs dos Estatutos, ou fará que as leão, pera 

que saibão o que hão de guardar e aceitandoas elles os assentará na Matricula, e 

não de outra maneira. 

5. O Escriuão da Matricula passados os primeiros oito dias do mez de Outubro até 

os quinze dias de Nouembro, será obrigado a estar, na casa onde os Estudantes se 

costumão matricular nos dias de lição pela manhaã, e à tarde todo o tempo que 

durão as Escolas, com o liuro da matricula, pera nelle matricular todos os que o 

pedirem; E no edito que nas portas das escolas puzer declarará o tempo em que assi 

estará presente; E alem disto o Cancellario, e Prefeito dos Estudos pelo Porteiro da 

Uniuersidade, ou Correitor fará dar disso auizo, em todas as classes, pera que os 

mestres mandem a seus discipulos que se uenhão matricular, e passado o dito tempo, 

irá fazer o mesmo todas as uezes que pelo Cancellario fez auisado, ou mandado, e 

não de outra maneira. 
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6. Não assentará o Escriuão da Matricula pessoa alguã que uenha noua mente de fora 

em alguã faculdade sem escrito do Cancellario, ou Prefeito, e fazendo o contrario 

pagará dous mil reis pera a Arca da Uniuersidade; E o estudante que usar de escrito 

falso, não fará curso, e será preso per hum mez. 

7. Quando alguã pessoa pedir certidão de como está matriculado, pera qual quer cousa 

que seia, o Escriuão da Matricula, a não passará sem mandado do Reitor, e nella 

declarará sempre o tempo, em que se matricular, dia mes, e anno, e o tempo que 

ouuio, e em que faculdade, e será em todo caso assinada pelo Reitor, o qual se tiuer 

duuida de se passar a tal certidão per engano, ou erro, primeiro que assine mandará 

trazer o Liuro da Matricula e uerá per si, ou pelo Secretario se esta matriculado pelo 

modo aqui declarado, e não o estando não assinará a tal certidão, e a tal pessoa 

não gosará dos priuilegios da Uniuersidade; e o conseruador per ordem do Reitor 

lançará ao tal fora das casas que tiuer de aposentadoria, pois não hão de ser dadas, 

senão aos Estudantes; E as em que morar sem aposentadoria lhes poderão tirar, e 

dellas a Estudantes matriculados que dellas tiuerem necessidade.

8. Se alguũs Estudantes da Uniuersidade que não estiuerem matriculados na forma 

destes Estatutos, fizerem alguãs desordeẽs, ou crimes seião castigados pelo Reitor 

da Uniuersidade, ou seus conseruadores assi e da maneira que podião e deuião ser 

castigados os Estudantes matriculados, na forma dos ditos Estatutos, ainda que alguem 

que são isentos da iurdição do Reitor, e conseruadores per não serem matriculados, 

nem gozarem dos priuilegios da dita Uniuersidade, per que suposto que estudão nella, 

a rezão pede que conforme a suas Leis os tais seião castigados, e em effeito assi o 

deuem ser, como tambem todos os mais que não sendo Estudantes, nem tendo beneficio, 

ou ordeẽs trouxerem traios de Estudantes, e como elles se tratarem.

9. A todos os Estudantes de Latim primeiro que se matriculem, determine o Prefeito dos 

Estudos a classe em que há de andar, pera que no assento da Matricula se declare 

de que classes são ouuintes, e se matriculados iá se ausentarem dos Estudos antes 

de irem às classes que se lhes derão ou depois de idos a ellas dentro em oito dias 

começarem a faltar nas ditas classes, e continuarem per espaço de quinze dias, 

ou mais na dita ausencia sem iusta causa, o Prefeito dos Estudos, com ordem que 

pera isso terá do Reitor os fará riscar do Liuro da Matricula e tornados elles se 

matricularão de nouo outra ues, pois o primeiro assento da matricula, com rezão se 

riscou em pena de sua ausencia, e disto os auisará antes que os matricule o Escriuão 

da matricula. 
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10. O Escriuão da matricula não so mente passara as certidoẽs della aos Estudantes 

conforme o acima dito (as quais sempre serão assinadas pelo Reitor da Uniuersidade) 

mas tambem a todos os officiaẽs da Uniuersidade, e collegio do Esperito Santo, 

e outras pessoas que sem serem Estudantes gozão dos priuilegios da mesma 

Uniuersidade, como os mesmos Estudantes, ainda que não esteião matriculados 

como elles. E de todas estas pessoas terá o dito Escriuão hũ rol assinado pelo mesmo 

Reitor, no qual rol se declararão os nomes, e officios das ditas pessoas, e como 

gozão dos priuilegios da Uniuersidade conforme a estes estatutos; E deixãdo algum 

dos ditos offciaẽs o officio que na dita Uniuersidade seruia, o Escriuão da matricula 

o riscará logo de seu rol, e a certidão se lha tiuer passada seia auida per de nenhum 

uigor, custo como iá não goza dos priuilegios da Uniuersidade desdo tempo que 

deixou o dito officio que seruia. 

11. Não se passará certidão aos que de nouo uierem às Escolas, senão depois de terem 

ouuido nellas hum mes, saluo se em algũ caso outra cousa parecer ao Reitor, como 

seria pera effeito, de se lhe darem casas, per aposentadoria, so mente, e não pera 

cousa outra alguã. E isto declare o Escriuão na certidão, e leuará o dito Escriuão 

de cada certidão, e do assento da Matricula o que está taxado no 1º Liuro cap. dos 

Salarios do Escriuão da Uniuersidade e Matricula.

12. A Matricula que em cada hum anno se faz não terá authoridade nem uigor se não 

per espaço de hum anno, o qual se acabará no derradeiro dia de Nouembro do anno 

seguinte, de tal maneira que passando o dito dia se não poderá passar certidão a 

pessoa alguã que não estiuer matriculada o anno prezente ainda que o estiuesse 

todos os annos atraz. 

13. Não se passará certidão da Matricula a Estudante algum que estando na cidade 

senão matriculou antes de dia de Natal, ou uindo de fora depois do dito dia, o 

não fizer nos primeiros quinze dias, que se cumprirão antes do primeira dia da 

quaresma; E isto pera effeito de se auocar alguã cousa ao iuizo dos conseruadores, 

sem primeiro o Reitor examinar a rezão per que se pede a dita certidão, e a consultar 

com seus conselheiros, e se sem noticia clara, e expressa ordem do Reitor a tal 

certidão se passar pera o dito effeito, será pelo mesmo caso de nenhum uigor antes 

ainda, iulgada per sub repticia per uirtude destes estatutos. 

14. Nenhuã iustiça da dita Uniuersidade, e cidade de Euora, ou fora della, nem Escriuão 

de qual quer calidade que seia, poderá passar certidão da Matricula, nem de cursos 

que algum Estudante tenha feito nesta Uniuersidade, nem dar disso estromento, ou 
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certidoẽs, nem perguntar, ou tirar testemunhas alguãs de cousas que pertenção à dita 

Uniuersidade, Reitor della, Estudantes officiaẽs, e quais quer outras pessoas que 

gosão, de seus priuilegios, per quanto o fazer, ou dar das ditas Escrituras, pertence 

so mente aos officiaẽs da dita Uniuersidade conforme ao em que seu regimento 

se contem, sõ pena de as taes certidoẽs e escrituras serem de nenhum uigor, e de 

pagar qual quer que alguã das ditas cousas fizer uinte cruzados de (sic), pera se 

aplicarem a quem de dereito pertencerem per uigor destes Estatutos, e o Syndico da 

Uniuersidade fará arrecadar a dita pena. 

15. Nas cousas, que per qual quer uia pertencerem à Matricula da dita Uniuersidade, e 

proua dos cursos, que nas faculdades dellas se fazem, não poderá Estudante algum, 

ser restituido, ou pretender restituição contra estes Estatutos, ainda que alegue ser 

menor, per que assi conuem per iustas causas. 
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Promessa dos Estudantes quando se matriculão

16. Eu Nouo estudante desta Uniuersidade prometo que sempre serei obediente ao Reitor 

desta Uniuersidade que hora he, e a seus sucessores, nas cousas Licitas, e honestas, 

e nos negocios, e cousas da dita Uniuersidade numqua irei contra ella, nem contra 

seus Estatutos, per obra conselho ou de qual quer outra maneira, sem primeiro pedir 

Licença ao dito Reitor a cuio chamado sempre acodirey todas as uezes que elle me 

mandar chamar, em quanto na dita Uniuersidade estiuer, ou nella continuar estudos, 

ou for auido per Estudante della, ou gosar de seus priuilegios. E não comprindo 

isto, quero e ey per bem de não gosar dos priuilegios da dita Uniuersidade, assi e da 

maneira que ao dito Reitor parecer. 
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Capitulo segundo

Dos boõs costumes dos Estudantes 

E alguãs obrigaçoẽs suas (fls. 142 ao 146)

1. Por meu intento, quando fundei este collegio, e Uniuersidade foi que os Estudantes, 

que nella ouuessem de estudar iunta mente com letras aprendessem boõs costumes, 

e eu dezeio que isto aia effeito, guardarão o que se segue.

2. Todos os Estudantes ouuirão missa na Igreia do dito collegio cada dia antes de 

entrarem às Liçoẽs, ou na hora que o Reitor da Uniuersidade, ouuidos seus 

conselheiros, lhes detriminar, ora oução Humanidade, ora Artes, Theologia, e casos, 

e se tomará conta aos que faltarem, pera o que auerá apontadores de cada classe, e 

não se comprehenderão debaxo deste Estatuto os Padres de Missa, ou Lecenceados, 

ou mestres em Artes, que cursarem na faculdade da Theologia, posto que não seião 

Sacerdotes, per quanto per suas ordeẽs, e graos se deue crer que terão cuidado de 

comprir com esta obrigação, e exemplo; E disto terá tambem cuidado o Reitor que 

não deixem de fazer o que deuem nesta parte, auisandoos quando for necessario, per 

meio do cancellario, o qual cancellario per pessoas dignas de credito se informará 

se ouuem missa todos os dias como os demais: E não o fazendo os reprehenderá, 

aplicará outros meios conuenientes pera este effeito. 

3. Todos os Estudantes se confessarão, ao menos huã uez cada mes, e os que tiuerem 

idade pera comungar o farão ao menos quatro uezes no anno, conuem a saber per dia 

de todos os Santos, Natal, Paschoa, e Pentecoste, e contra os Estudantes que se não 

confessarem cada mes como dito he, procederá o Reitor conforme as constituiçoẽs da 

companhia, e ao que melhor lhe parecer, pera que não aia falta desta aiuda Esperitual, 

e aos Theologos, casoistas, ou Artistas, que não forem Sacerdotes, senão aprouarão 

seus cursos, nem dos que tiuerem aprouados, se lhes passarão certidoẽs, se não depois 

de constar ao Reitor per pessoa da companhia, ou per escrito dos confessores que os 

ditos Estudantes se confessarrão, pelo menos nas quatro festas aqui declaradas; E 

pera que disto não possão ter escusa, o Reitor tera cuidado oito dias antes de cada 

huã das ditas festas de mandar fazer esta lembrança no geral da Theologia, e casos; 

E os officiaẽs da Uniuersidade que não forem Sacerdotes se confessarão cada mez 

como os mesmos Estudantes, e não poderão receber seus ordenados sem constar ao 

Procurador, ou Secretario de quem os recebem teremse confessados nas quatro festas 

do anno acima ditas como se disse no primeiro Liuro cap. dos officiaẽs em comũ. 
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4. Saibão todos a Doutrina cristaã que seus mestres lhes ensinarão, não falarão 

palaura alguã desonesta, e não faram iniurea a pessoa alguã. 

5. Quando algum Estudante passar per seu mestre, ou qual quer outro dos que tem 

na Uniuersidade lhe tirará o barrete, e falando com este estará com a cabeça 

descuberta, saluo se for Religioso, ou sacerdote ou ouuinte de Theologia, ou de 

casos de consciência: per que a estes farão cobrir, e os Lentes em quanto estiuerem 

lendo, não tirarão o barrete a pessoa alguã, de qual quer calidade que seia, que na 

Uniuersidade ordinaria mente ouuir. E fora da Lição dentro da Uniuersidade tirarão 

o barrete so mente aos Religiosos, ou Sacerdotes, ou ouuintes de Theologia, e casos, 

e conegos, ou dignidades em alguã Seé destes Reinos, e não a outros ouuintes da 

Uniuersidade, e em tudo o mais que toca aos boõs costumes, guardarão os Estudantes 

o que os Padres da companhia em comendão em suas constituiçoẽs, regras, e ordeẽs 

dadas per seus Superiores. 

6. Procurarseha, que todos os Estudantes conforme a classe em que andarem, falem 

ordinaria mente latim dentro da Uniuersidade, e pera que fação isto, com maior 

facilidade, o Cancellario, Prefeito, e mestres os exortarão frequente mente per 

palaura, e exemplo falando com elles, em latim, e não em Lingoa uulgar. 

7. Nenhum Estudante de qual quer faculdade que seia, irá a farças, comedias, ou 

representaçoẽs, ou seião de furasteiros, ou dos naturaẽs da terra, em que entrarem 

molheres, ou se tratarem materias pouco honestas, e decentes sõ pena de serem 

castigados como parecer ao Reitor da Uniuersidade, o qual castigo se executará 

per meyo do cancellario ou Prefeito dos estudos, a quem os ditos delinquentes 

pertencerem, e muito menos entrará nas ditas farças, comedias, ou representaçoẽs 

estudante algum sõ pena de ser castigado mais seuera mente, como o crime merece. 

8. Nenhum Estudante de qual quer calidade que seia no tempo das liçoẽs só ou 

acompanhado passará pelas Uarandas, ou pateo da Uniuersidade, nem se deterá 

em algum dos ditos lugares sõ pena de dous tostois per cada uez, que for achado, 

pera o meirinho, Porteiro ou correitor, que primeiro disso der auiso ao Cancellario, 

ou Prefeito, e se for Theologo, ou casoista, o Prefeito per si, ou per algum official da 

Uniuersidade os auisará, que se recolhão em seus Geraẽs. E não o fazendo elles assi 

o dito Prefeito auisará o Reitor, ou o Cancellario, pera que seião castigados como 

sua desobedeencia merece; E se forem ouuintes das faculdades inferiores o Prefeito 

os castigará conforme sua culpa e cõ mutará, se assi lhe parecer, a pena pecuniaria 

em castigo escholastico. 
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9. Quando a cidade de Euora fizer procissoẽs per necessidades publicas, como poderá 

ser per agõa, ou serenidade pera as nouidades etc. no tempo que as taẽs procissoẽs 

se fizerem, não auerá Liçoẽs na Uniuersidade, e o Reitor com seus conselheiros uerá 

se conuem aiuntaremse os Estudantes em seus Geraẽs, e classes pera dellas serem 

mandados acompanhar as ditas procissoẽs.

10. Todo o Estudante da Uniuersidade, eclesiastico, ou Secular, que sendo de Rethorica 

ou Artes, recorrer per qual quer uia que seia a outra iustiça que não for superior 

do conseruador a cuia iurdição elle pertencer, pelo mesmo caso seia condenado 

em pena de uinte crusados pera a Arca da Uniuersidade, e fique priuado de todos 

os priuilegios de que per rezão de seus graos, ou per qual quer outra gosaua na 

Uniuersidade, e isto mesmo que aqui se diz dos Estudantes, se entenda ser dito 

tambem de qual quer official da Uniuersidade, e de todos os mais priuiligiados della, 

e os ditos officiaẽs alem das penas sobreditas, encorrerão em perdimento de seus 

officios. 

11. Nenhuã pessoa seia admetida, a ouuir na Uniuersidade se for sabida mente reuoltosa, 

deshonesta per qual quer uia escandalosa, ou infame em seus costumes, pera que 

não seia preiudicial, aos que nesta Uniuersidade estudão, e se achar que alguem foi 

admitido aos ditos Estudos, tendo alguã das ditas faltas, e dellas não estiuer sabida 

mente emendado, será logo excluido dos Estudos, e o mesmo se fará com qual quer 

outro Estudante, que nelles continuar se se achar que tem os mesmos costumes, mas 

será primeiro que se despida castigado com castigo exemplar pera proueito seu, e 

bem dos outros, que de seus costumes tiuerem noticia.
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Capitulo trez 

Da honestidade e uestidos dos 

Estudantes (fls. 146 ao 151)

1. Os Estudantes não alugarão casas, per aposentadoria, nem as aceitarão, de pessoa 

alguã, ainda que lhas dê de graça em ruas escusas, ou trauessas em que morarem 

molheres de mao uiuer sõ pena de pelo mesmo caso serem lançados das mesmas 

casas, e castigados seuera mente como parecer ao Reitor da Uniuersidade. 

2. Os Estudantes não terão em sua casa molher suspeita sõ pena de mil reis, a metade 

pera o meirinho que os prender, e a metade pera quem os acusar, e oito dias dias 

de cadea ou mais se ao Reitor assi parecer, e a tal molher será preza, e pagará da 

cadea outros mil reis repartidos pela dita maneira, e o mesmo se guardará contra 

os Estudantes, que se prouar terem mancebas, e com as molheres que forem suas 

mancebas, posto que as tenhão fora as suas casas. E o Conseruador da Uniuersidade 

dará as ditas penas à execução contra os Estudantes que forem comprehendidos 

nos tais erros. E assi contra as ditas molheres ficando ellas, e elles sogeitos, como 

ficão as penas que contra os tais ordena o Sagrado Concilio Tridentino. E sendo 

algum Estudante culpado em ser deshonesto, e escandaloso, ainda que não seia 

com molher, que possa ser acusada, e condenada com elle, auerá a mesma pena 

de mil reis, e quinze dias de cadea, a qual pena de dinheiro, o Conseruador poderá 

moderar, e deminuir conforme a calidade das pessoas, e segundo o caso requerer 

mas os dias da cadea, não deminuirá senão per parecer do Reitor. 

3. Auendo alguã molher que não uiua bem per cuia causa haia imquietação, em alguũ, 

ou alguũs estudantes, o Conseruador sabendoo, ou sendo disso auisado per parte do 

Reitor, procederá contra ella como lhe parecer iustiça até a lançar fora da cidade 

e seu termo, constrangendoa assi com as penas que lhe parecer; E o mesmo fará a 

qual quer homem, ou homeẽs de qual quer calidade que seião os quais per qual quer 

uia forem preiudicados e danozos aos estudantes, contra os quais outro si procederá 

como for iustiça até os lançar fora da cidade e seu termo se assi for necessario, 

constrangendoos a isso, com penas, como das molheres fica dito. 

4. Sendo achado algum Estudante em casa de molher de noite, suspeita, ou cõ ella, 

em casa de outra pessoa de qual quer calidade que seia, ou em qual quer outro 

lugar sospeitoso, constando isso per testemunhas, ou feé do Escriuão do meirinho 

pagarão mil reis cada hum a metade pera o meirinho e a outra a metade pera a Arca 
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da Uniuersidade, e serão prezos per oito, ou mais dias, se ao Reitor parecer. E qual 

quer Estudante que cair a segunda uez no dito crime, encorrerá na dita pena em 

dobro, e será despedido das Escolas, e Uniuersidade, e riscado da matricula, e a tal 

molher será lançada duas legoas fora da cidade. 

5. Se constar ao Reitor da Uniuersidade, ou a qual quer dos conseruadores della, que 

em casa de algum Estudante se comete algum pecado de deshonestidade de qual quer 

calidade que seia, per pessoa ou pessoas da mesma casa, ou de fora della, sendo o 

dito Estudante morador da tal casa, consentido seia logo preso, e estará na cadea 

tres meses, e antes de ser solto pagará dous mil reis a metade pera o Meirinho e a 

outra a metade pera quem delle denunciar; poderá com tudo o Reitor em lugar dos 

tres meses de cadea, mandalo lançar fora da Uniuersidade e cidade pelo tempo que 

lhe parecer, e os que na dita casa a tal deshonestidade cometerem, serão castigados 

pelo dito conseruador conforme ao que parecer ao Reitor, e a calidade do caso 

merecer, e fazendo os sobreditos, o dito crime a segunda uez, serão pelo mesmo caso 

lançados da Uniuersidade e cidade, ficando em tudo sogeitos as penas do dereito, 

semelhante mente serão castigados os mais moradores de tal casa, conforme a culpa 

que constar tiuerão em consentir no tal crime.

6. O Meirinho da Uniuersidade acompanhado do seu Escriuão duas uezes no anno 

huã antes do Natal, e outra logo passada a Paschoa da Resorreição uisitará sem 

estrondo de iustiça, as Ruas da cidade, em que morão estudantes, e se informará 

se uiuem nellas molheres, ou molher de má suspeita, e achando ser assi dará disso 

logo auiso ao Reitor pera que proueia nisso como for mor seruiço de Deos e bem dos 

costumes dos Estudantes. 

7. Todos os estudantes, andarão honesta mente uestidos e calçados e não trarão em 

nenhum uestido de roupeta, manteo, pelote, meas, ou calças as cores aqui declaradas, 

conuem a saber, amarello, laraniado, uermelho, uerde, e encarnado, porem debaxo 

das roupetas poderão traser eichois,ou iaquetas de pano de cor pera sua saude, com 

tanto que os collares não seião mais altos que os das roupetas, nem as mangas mais 

compridas, e poderão outro si trazer calças de cores escuras, e honestas, e em casa, 

e pela rua onde pouzarem poderão trazer roupoẽs de cores, com tanto que não seião 

amarellos, uermelhos, laraniados, e encarnados, e não usarão nos ditos roupoẽs de 

mais guarniçoẽs, que a que permite as Ordenaçoẽs destes Reinos, e estes Estatutos. 

8. Os manteos, e roupetas, e outros uestidos que ouuerem de traser serão compridos 

até ao artelho, ou pouco menos.
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9. Não trarão capas de capello cerrado so mente poderão trazer Lobas abertas, ou 

cerradas, de que uzão os clerigos, ou manteos de capellos abertos, ou de colares, os 

quais assi nas roupetas, como nos manteos, não serão mais altos que até cinquo dedos. 

10. Não poderão traser barretes d´outra feição alguã senão redondos, nem carapuças, 

senão no tempo que andarem uestidos de dó. 

11. Nenhum Estudante estará na Lição, ou em algum acto publico com chapeo, ou 

sombreiro, na cabeça: perem os Estudantes pobres que pedem Esmolla, e os criados, 

que seruem, e meninos menores, de doze annos, não serão obrigados a traser manteos 

roupetas, nem barretes como fica dito no cap. da Matricula. 

12. Não terão golpes, nem entretalhes em nenhum uestido nem calçado.

13. Nas camisas ou lenços não trarão lauores de cor alguã e perem poderão traser 

lauores brancos, com tanto que não seião desfiados, trancinhas, e adanetas, largas, 

ou outros lauores de muito custo, nem uoltas aniladas.

14.  Não poderão traser barras, nem debruũs de pano em uestido algum, nem luuas 

perfumadas.

15. Nenhum Estudante trará botas boseguiñs, ou çapatos picados, ou com golpes, e 

botões, e fita de cor, que não seia preta. 

16. Qual quer pessoa que na Uniuersidade estudar, e trouxer qual quer das cousas acima 

defesas, perderá o uestido, ou cousas que contra está defesa trouxer, a metade pera o 

Meirinho da Uniuersidade, e a outra a metade pera quem o acusar. 

17. Toda a pessoa de qual quer calidade que seia que per bem da Ordenação da defesa 

das sedas as pode traser em as cousas nella declaradas, as não poderá traser nas 

ditas cousas, em quanto na dita Uniuersidade estudar, sem embargo que per bem da 

Ordenação as pode traser, sõ pena de perder os ditos uestidos em que assi trouxer a 

dita seda, pera o Meirinho da Uniuersidade, ora seia uelha, ora noua, per quanto se 

lhe prohibe, não somente pelo gasto, mas pela honesthidade, a que são obrigados; 

saluo se for hum barrete forrado, colar, ou guarniçoẽs per dentro da roupeta, ou 

chapeo, nos lugares, em que só lhe permite.

18. Nenhum Estudante poderá ter besta de sella, saluo o que sendo nobre ou Eclesiastico 

tiuer cem mil reis de renda, ou dahi pera cima. E quem o contrario fizer, perderá 

a tal besta de sella pera o Meirinho da Uniuersidade, ou guarda das escolas, qual 

primeiro o acusar. 

19. Nenhum dos sobreditos poderá traser consigo fora de casa mais de hum moço, ou 

homem, que com elle uiua, saluo os que tem besta de sella, per que estes poderão 
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trazer indo a pé e fora de casa, até dous, e indo a cauallo até tres, e o que o contrario 

fizer pagará dous mil reis, a metade pera o Meirinho que o acusar, e a outra a 

metade pera a Arca da Uniuersidade. 

20. Não poderão os ditos Estudantes dar banquetes, ou conuites, a pessoas alguãs; E não 

agasalharão, per muitos, nem per poucos dias hospedes alguñs, senão forem parentes 

chegados dentro no primeiro, ou segundo grao, saluo em algum caso particular com 

licença do Reitor. E quem o contrario fizer, pagará per cada ues quinhentos reis, a 

metade pera o Meirinho da Uniuersidade e a outra a metade pera a Arca della. 

21. Nenhum Estudante terá caẽs, nem aues de caça, em sua casa, ou em casa de outrem, 

sõ pena de hum cruzado cada ues que nisso for comprehendido, a metade pera o 

Meirinho e a outra a metade pera quem o acusar, e das mais penas, ou castigos 

escholasticos que ao Reitor parecer. 

22. Nenhum Estudante poderá acompanhar a iustiça alguã, nem ao Meirinho da 

Uniuersidade de dia, ou de noite com armas, ou sem ellas na cidade, ou fora della, 

sõ pena de oito dias de cadea, e perder as armas pera quem o acusar, e das mais 

penas declaradas no Regimento do mesmo Meirinho. 
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Capitulo quarto

Da defesa das armas, 

iogos, e mascaras (fls. 151 ao 153)

1. Nenhum Estudante poderá traser armas offensiuas, nem deffensiuas, de qual quer 

sorte que seião, ainda que seia faca, de dia, nem de noite dentro dos Estudos, ou 

fora delles, pela cidade, ou arredor della, e muito menos na feira, açougue, e outros 

lugares em que costuma auer aiuntamentos, e quem o contrario fizer perderá as 

armas pera o meirinho, ou guarda das escolas, qual primeiro o acusar; E sendo o 

delinquente de idade de 14 annos será tambem castigado com castigo escholastico, 

se com as ditas armas entrar na Uniuersidade, e sendo de maior idade dos ditos 

quatorze annos, o conseruador o mandará prezo a cadea pelos dias, que parecer ao 

Reitor, e alem disso, assi hum, como outros, perderão as armas, como dito he, ipsso 

facto, pera o Meirinho, ou guarda como fica dito. E prendendose algum Estudante 

per isto, não lhe será corrida a falha, e se guardará acerca de sua prizão tudo o que 

atraz fica ordenado no officio do conseruador em semelhantes casos. 

2. Toda a pessoa ainda que não seia Estudante, que entrar das portas do pateo pera 

dentro, com armas quais quer que seião, as perderá pera o Meirinho da Uniuersidade, 

ou pera os guardas se o meirinho não estiuer presente, saluo se for pessoa conhecida, 

e que se presuma, ou ueia que as trás so mente pera sua decencia. 

3. Nenhum Estudante, nem seu criado poderá trazer mascara, excepto, em alguã 

representação honesta em Latim, como tragedia, comedia, ou outra semelhante na 

Uniuersidade, e quem o contrario fizer alem do castigo escholastico, com que será 

castigado, como parecer ao Reitor, pagará cada ues que com mascara for achado 

hum cruzado, a metade pera o meirinho da Uniuersidade, e a outra a metade pera a 

Arca della. E se se mascarar, no tempo que os Estudantes das artes tem suas mesas, 

exames de Bachareis, ou Lecenceados, ou em qual quer outro tempo, em que se 

dão graos, ou fás alguã festa na dita Uniuersidade, pelo mesmo caso sera prezo, e 

encorrerá a dita pena de hum crusado, e as mais que ao Reitor parecer. E o meirinho 

da Uniuersidade terá particular uigia pera que as ditas mascaras não entrem no 

pateo dos Estudos. E os conseruadores da dita Uniuersidade farão que se executem 

todas as penas acima ditas, cada hum nos culpados que forem da sua iurdição.

4. Não poderão os Estudantes de qual quer calidade que seião iugar cartas, nem 

telas em casa, ou trazelas consigo, nem emprestalas a pessoa alguã; nem outro 



102 Teresa Maria Rodrigues da Fonseca Rosa

si consentir que outras pessoas, ou seião estudantes, ou não, as ioguem nas casas 

em que pouzarem sõ pena de dous mil reis pagos da cadea, e de perderem todo 

o dinheiro, que tiuerem exposto na mesa do iogo, a metade pera o Meirinho da 

Uniuersidade, e a outra a metade pera quem o acusar, ou delle denunciar, e todos 

aquelles que iogarem dados secos, de qual quer modo de iogo, que seia pagarão tres 

mil reis na forma dita, e ainda que pelas Ordenaçoẽs do Reino, se permita o iogo de 

tauolas, com tudo nenhum Estudante as poderá iugar, nem ter em sua casa tauoleiro 

com tauolas, e dados, sõ pena de dous crusados, pera o meirinho, e quem o acusar, 

como fica dito dos que iogão cartas. 
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Capitulo 5 

Da Uesitação da Uniuersidade (fls. 153 ao 156)

1. A uesitação desta Uniuersidade pertence in solidum ao Geral da companhia de 

Iesus, o qual será obrigado mandala uesitar, pelo menos hua ues cada anno, pelo 

Prouincial da mesma companhia, nestes Reinos de Portugal, ou per comissarios, 

e uisitadores quando lhe parecer, os quais uisitadores serão sempre superiores da 

mesma Uniuersidade, do Reitor officiaẽs, e Regentes della.

2. Uerá o Uisitador da Uniuersidade se há nella todos os Lentes, e Liçoẽs, que conforme 

a estes Estatutos, e fundação da Uniuersidade deue ai ter; se há substitutos, pera 

todas as faculdades, de modo que faltando os Regentes propios em suas Liçoẽs 

possão per elles substituir com satisfação, proueito dos ouuintes e exemplo da 

Uniuersidade. 

3. Uerá mais se a Uniuersidade está prouida de todos os officiaẽs, assi da companhia, 

como dos que não são della, os quais conforme estes Estatutos, he obrigada ter, e se 

há os dous mestres de Ler, e escreuer pera ensinarem todos os que às ditas escolas 

quiserem uir aprender, ou seião naturais da cidade, ou de fora della. 

4. Examinará outro si o Uisitador se contra a disposição, e ordem destes Estatutos há 

na cidade de Euora Liçoẽs das faculdades, que nesta Uniuersidade se professão às 

quais concorrão ouuintes alguũs seculares, ou eclesiasticos, e fará que com effeito 

cessem as taes Liçoẽs, se as ouuer, ou os mestres seião seculares, ou regulares.

Enformarseha do Reitor, cancellario, Prefeito, Syndico, dos Estudos, Decanos das 

faculdades, e dos mais que lhe parecer, com que estudo e satisfação da Uniuersidade 

Lem os mestres della suas Liçoẽs, e fazem o mais que lhe pertence, e em particular 

se guardão as ordeẽs destes estatutos a cada hum delles pertencentes, e as que a 

companhia lhe tem dado, na ordem de seus estudos, e lhes uai dando, conforme ao 

que os tempos e necessidades pedem. 

5. Inteirarseha bem dos que tiuerem noticia das cousas da Uniuersidade, e officiaẽs 

della de como o Reitor, cancellario, Prefeito, e senduo dos Estudos, conselheiros, 

Decanos, e os mais officiaẽs da companhia cumprem as obrigaçoẽs dos officios que 

tem na Uniuersidade, conforme a estes estatutos, e se ha facelidade em se dispensar 

nelles, contra a ordem do fundador que os fez, e se outro si, se guardão as regras, e 

ordeẽs que seus Superiores lhe tem dado, e de prezente uai dando conforme ao que 

as circunstancias do tempo requerem. 
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6. Inquirirá mais como se guardão estes estatutos e ordeẽs dos Estudos da companhia 

nos actos, e graos das faculdades no gouerno dos estudantes, em seus exercicios 

Literarios e castigo quando o merecerem: Se os Lentes fazem cada somana, em seus 

Geraẽs, e classes as Doutrinas e praticas costumadas nos estudos da companhia; e 

se os ditos Estudantes cumprem com a regra e obrigação que tem de se confessarem 

cada mes, e se pera elles cõmoda mente a cumprirem há confessores bastantes. 

7. Pera que o Uisitador tenha noticia dos costumes dos Estudantes, e dos officiaẽs 

da Uniuersidade (que não forem da companhia) que deue ter uerá per si, ou per 

alguã pessoa de authoridade, e segredo as ultimas deuaças, e inquiriçoẽs que os 

conseruadores eclesiastico, e secular tiuerem tirado dos Estudantes, e officiaẽs 

da Uniuersidade. E destas uisitas, e deuaças se poderá bem inteirar do estado da 

Uniuersidade no que pertence a seus costumes; E se lhe parecer que conuem alem 

disto faser elle per si mesmo, nouas e particulares diligencias, e informaçoẽs podelo 

há fazer, como iulgar ser mor seruiço de Deos e bem da Uniuersidade.

8. Informarseha do estado presente da fabrica dos edeficios, uarandas, cadeiras, dos 

Geraẽs, e mais miudezas da Uniuersidade, de como se gasta o dinheiro da Arca que 

chamão da Uniuersidade; conuem a saber se se dispende em cousas, nas quais conforme 

a estes estatutos, e fundação da mesma Uniuersidade senão deuem dispender; E se a 

fabrica da dita Uniuersidade, ordenados e seus officiaẽs, repairo de seus edeficios, 

cadeiras, bancos assentos, e tudo o mais que se contem debaixo de nome de fabrica se 

faz à conta das rendas, da dita Uniuersidade, e collegio do Esperito Santo conforme 

as Bullas de sua fundação e dotação, e não à conta da Arca. 

9. Pera que de todas as cousas acima ditas, e das mais pertencentes à Uniuersidade, 

e seus menistros, o Uesitador possa ter melhor noticia, tanto que chegar à dita 

Uniuersidade, chamará alguũas pessoas de muita confiança e segredo, e que 

entender tem boa noticia das cousas da Uniuersidade, e de seus menistros, e lhes 

emcomendará, que ueião estes estatutos, e ordeẽs da companhia, particular mente 

naquelles lugares em que acharem ser necessario, melhora mento, e mais diligencia 

na execução delles, e de tudo isto darão per escrito informação certa ao dito 

Uisitador, a qual elle per si, ou per seu Secretario recolherá com todo o segredo; 

e aquellas cousas que per si puder dar remedio lho dará logo, e as que forem de 

mais importancia tratará com o Reitor, Cancellario, conselheiros, e pessoas de 

authoridade, que tiuerem boa noticia das ditas cousas, depois de bem consideradas 

e tratadas, elle dito uisitador assentará o que lhe parecer mor bem da Uniuersidade, 
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deixando tudo o que assi ordenar escrito no Liuro das uisitas da mesma Uniuersidade, 

e em caso que em alguãs cousas senão possa tomar assento sem recurso ao geral da 

companhia, o uisitador lhe dará com breuidade conta de tais cousas, pera que elle 

ordene o que for mor seruiço de Deos, e bem da Uniuersidade. 

10. Uendo o Geral da companhia que pela uariedade dos tempos e mudança das cousas 

he necessario pera melhor procederem as da Uniuersidade alteraremse estes, ou 

faseremse alguũs outros estatutos de nouo, o dito Geral, ou quem elle pera isso 

ordenar os poderá fazer, mas não terão effeito, e uigor algum sendo reformados, e 

alterados per outra pessoa que não seia o dito geral, sem elle mesmo os aprouar e 

confirmar, e auendo entre elles alguũs que pera sua execução ou ualor dependão 

da iurdição Real, não se usará delles senão depois que os Reys que então for destes 

Reynos, como protector desta Uniuersidade os confirmar. 
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Capitulo Sexto

Do Iuramento E oração do

 principio do anno (fls. 156 ao 159 )

1. Dous ou tres dias antes de se acabar o mes de Setembro mandará o Reitor da 

Uniuersidade auisar pelos Bedeis, ou dous conseruadores Doutores, e Mestres 

em Artes da Uniuersidade que nellas uencem propinas, ou seião seculares, ou 

regulares, e assi mais todos os collegeos que sustentão collegiaẽs cursantes na dita 

Uniuersidade, e todos os officiaẽs, e pessoas priuiligiadas della, pera que se achem 

todos o primeiro dia de Outubro pela manhaã às sete horas e meya na Igreia da 

Uniuersidade, e collegio do Esperito Santo sob pena Prestatiuiramenti, e das mais 

que ao Reitor parecer, pera assistirem à missa, e iuramento dos Lentes, e da hi 

acompanharem ao Reitor até à sala, em que se há de ter a oração anniuersaria, que 

no principio do anno costuma auer nas Uniuersidades. 

No derradeiro dia de Septembro depois do sol posto se correrá o Relogio da 

Uniuersidade per tempo de hum quarto de hora, e outro tanto tempo se correrá o dia 

seguinte antes da missa, que no dito dia se dirá, a qual será do Esperito Santo, e se 

começará às oito horas e tanto que o Sacerdote chegar ao altar, acabará de se correr 

o sino; E assi nesta missa como na dos Prestitos do anno, irão os Bedeis ambos com 

suas lobas, e maças diante do Sacerdote até chegar ao altar, e acabada a dita missa o 

acompanharão na mesma forma, até se recolher à Sacristia; E o Reitor ordenará que 

a dita missa e outras, que no tal dia se disserem pelos Padres do collegio do Esperito 

Santo, e oraçoẽs que tiuerem nelle se offereção ao mesmo Esperito diuino, pera que 

elle de bom principio, e continuação do anno seguinte, assi nas liçoẽs e exercicios de 

letras, como na saude da alma, e corpo, e bom regimento da Uniuersidade. 

2. Assistirão a esta missa o Reitor da Uniuersidade cancellario, e Prefeito, Regentes 

de todas as faculdades, e seus substitutos e todos os mais assi agraduados, como 

officiaẽs de que se faz menção no primeiro paragrafo deste capitulo, e todos os 

Estudantes que no tal dia se acharem na cidade, e acabada a missa se porá hum 

escabello decente mente ornado diante do altar mor, e sobre elle hum missal aberto, 

e a forma, e profissão da fé e iuramento, que os lentes, e seus substitutos hão de 

fazer conforme ao decretado no Concilio Tridentino secção 25 de reformatio c.2., e 

na Bulla do Papa Pio quarto per esta ordem; no primeiro lugar se porão de iuelhos 

todos os que de nouo hão de ler, ou substituir nas faculdades da Uniuersidade, e logo 
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hum dos mais antigos delles, e da faculdade Superior que d´antes pelo Cancellario 

estará auisado, com a cabeça descuberta dirá em uos alta, e clara a profissão da fé 

na forma que se contem na Bulla do Papa Pio Quarto, e no fim postas as mãos sobre 

o missal dirá Sci me Deus adiuuet et hoc Santa Dei euangelia, e tomado o seu lugar 

cada hum dos outros lentes, que assistirão com elle de iuelhos per suas antiguidades 

fará o mesmo dizendo so mente ego eadem credo (sic), ac uiso, sic me Deus adiuuet 

et hoc Santa dei euangelia.

3. Depois disto, farão o iuramento pequeno todos os mais mestres e substitutos 

acturegentes, guardando entre si, a ordem da preferencia das faculdades, e 

antiguidade dos graos, que se costuma guardar nos assentos, e os substitutos que 

actual mente não entrão a ler, se forem de Theologia, casos de consciencia, ou Artes 

iurarão logo apos os mestres do curso, e os que só ouuerem de substituir no latim 

iurarão depois dos mestres Acturegentes da mesma faculdade. Perem antes que o 

Reitor entre na Igreia pera assistir à missa, e iuramento sobredito na Secretaria, ou 

algum outro lugar tomará informação de Religione et fide catholica de todos a que de 

nouo entrão a ler na Uniuersidade, ou seião mestres propretarios, ou substitutos, e 

isto poderá fazer per meio do Secretario da dita Uniuersidade, que pera semelhantes 

actos terá fé publica, e sendo caso que algum dos Lentes senão ache presente neste 

dia ao dito iuramento e profissão, per estar doente, ou ausente, fará depois o mesmo 

iuramento, na casa do despacho antes de comecar a ler, estando presente o Reitor, 

cancellario, e mais pessoas que ao mesmo Reitor parecer, e o mesmo se guardará 

com os substitutos, que no principio do anno não fizerem o dito iuramento quando 

ouuerem de substituir a premeira ues em alguã faculdade, e sempre a estes iuramentos 

se achará presente o Escriuão da Uniuersidade pera dar fé e fazer disso assento. 

4. Acabado o iuramento, o Reitor, cancellario, lentes, e todos os mais que se acharem 

presentes, sairão da igreia pera a sala da Uniuersidade per fora do collegio a modo 

de Prestito, leuando diante os charamellas, guardando entre si a ordem, que nos 

Prestitos se custuma guardar, e tanto que este acompanhamento começar a sair do 

cruzeiro da igreia, se começará tambem a correr o sino do Relogio da Uniuersidade, 

e acabará tanto que se recolher à sala, onde se há de ter a oração.

5. Assentados todos conforme a ordem dada no capitulo dos assentos subirá à cadeira 

(a qual estará bem ornada) a pessoa que ouuer de ter a oração, que deue ser, quanto 

for possiuel hum dos Professores de Rethorica, e a materia da oração, serã dos 

louuores das sciencias, e particular mente das que nesta Uniuersidade, se ensinão, e 
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nella exortará o orador aos ouuintes ao Estudo das letras, declarando lhes os muitos 

proueitos, que dellas podem tirar assi pera o bem de sua consciencia, e honra, como 

tambem pera aiuda dos proximos e no cabo sempre fará menção do fundador.

6. Acabada a oração, o Reitor acompanhado do cancellario, e Prefeito, indo com elles 

o meirinho, e officiaẽs dos Estudos, irá assistir às mudas que o Prefeito dos Estudos, 

há de fazer dos ouuintes da Rethorica, e se lhe parecer fará o mesmo aos ouuintes 

da Humanidade, e gramática, e recolhido o dito Reitor ao collegio, continuarão com 

o Prefeito, o Bedel das Artes, e o meirinho até acabar as mudas de todas as classes. 

7. Neste dia primeiro de Outubro não auerá liçoẽs alguãs na Uniuersidade pela manhaã, 

ou à tarde, mas começarão o dia seguinte segundo do mesmo mes pela manhaã, lendo 

os Professores de todas as faculdades, que na Uniuersidade se ensinão suas liçoẽs, e 

o Regente das Artes, que noua mente começa dará na mesma manhaã principio a seu 

curso com a oração costumada, em louuor da Filosophia e a esta oração e primeira 

lição assistirá o Reitor, cancellario, mestres dos outros cursos, e outras pessoas de 

authoridade da Uniuersidade, e collegio, que não forem lentes de Theologia, e casos 

de consciencia per que estes estarão em seus gerais lendo suas liçoẽs as quais se não 

deuem interromper, pera effeito de se acharem presentes à dita oração, e lição, pois 

he acto particular, e de diuersa faculdade.
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Capitulo Setimo

Dos Prestitos da Uniuersidade (fls. 159 ao 164)

1. Auerá na Uniuersidade cada anno cinco aiuntamentos, ou Prestitos. O primeiro 

será dia de todos os Santos primeiro de Nouembro, no qual se erigio e fundou o 

collegio, e Uniuersidade do Esperito Santo. O segundo dia da conceição de Nossa 

senhora, aos oito de Dezembro, pera com esta publica demonstração festeiar a dita 

Uniuersidade e testemunhar a pureza, e limpeza de toda a aula de pecado ainda 

original, com que Deos nosso senhor quis preuiligiar a sagrada Uirgem em sua 

immaculada conceição. O Terceiro dia, em que Nosso senhor foi seruido de me leuar 

pera si, no qual todos os Estudantes encomendarão a Deos nosso senhor o fundador 

desta Uniuersidade; O quarto dia de nossa senhora da Purificação aos dous de 

feuereiro, em cuia uespera nasci: O quinto a primeira oitaua do Esperito Santo, per 

ser orago e inuocação desta Uniuersidade. 

2. Na manhaã de cada hum destes Prestitos, se aiuntarão no pateo da Uniuersidade, 

ou collegio da Purificação, donde ouuer de sair o Prestito, todos os Estudantes que 

na Uniuersidade cursarem de qual quer faculdade que seião; todos os Acturegentes, 

e seus substitutos, todos os agraduados em Artes, ou Theologia, não só cursantes, 

mas tambem, os que ia não cursão, e gozão dos Priuilegios da Uniuersidade, os 

conseruadores assi eclesiastico, como secular, aos quais, e aos priuilegiados não 

cursantes mandará o cancellario recado pelos Bedeis hum dia antes, pera que possão 

acodir aos ditos Prestitos, e final mente todos os mais officiaẽs da Uniuersidade, os 

quais todos serão obrigados acodir como dito he na manhaã dos sobre ditos Prestitos, 

pera acompanharem ao Reitor, sõ pena de os officiaẽs pagarem hum cruzado pera 

a Arca da Uniuersidade, e os Agraduados, serem multados na primeira propina do 

primeiro acto a que assistirem, e os mais Agraduados que não uencem propinas 

serão castigados com algum castigo escholastico que ao Reitor parecer. 

3. Na uespera de todos os Prestitos que cada anno auerá na Uniuersidade, o Sineiro 

das escolas, tanto que o sol se puser, tangerá o sino ordinario dellas, per espaço de 

hum quarto de hora, e o mesmo fará no propio dia do Prestito, tangendo per hum 

quarto o dito sino, começando no Uerão às seis horas e hum quarto da manhaã e 

no inuerno às sete horas he hum quarto, pera que as pessoas da Uniuersidade, ou 

seião Estudantes, ou officiaẽs, ou Agraduados que ai não cursão, possão acodir com 

tempo ao acompanhamento do Prestito. 
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4. A ordem que hão de guardar todas as pessoas que forem nos Prestitos he a que as 

classes, e geraẽs guardão entre si na precedencia, indo diante as inferiores, e de 

tras as superiores acompanhadas com seus Mestres; os Agraduados e Mestres em 

Artes se precederão huũs aos outros, conforme a antiguidade de seus graos; logo se 

seguirão os doutores em Theologia indo em seus propios lugares guardando nestes 

acompanhamentos, e Prestitos a ordem que costumão guardar nos assentos: ultima 

mente irá o Reitor acompanhado do cancellario, leuando diante os conseruadores; 

perem o meirinho, mestre das ceremonias, Bedeis, Porteiro, Correitor, e mais 

officiaẽs da Uniuersidade irão diante dos Doutores entre as fileiras. 

5. Dia de nossa Senhora da Purificação acodirão todos os sobre ditos pela manhaã, 

tanto que se tanger o sino da Uniuersidade, ao collegio Real da Purificação, donde 

o Prestito deste dia há de sair, pera a Igreia do collegio do Esperito Santo, na qual 

se recolherá; perem nos dias dos outros Prestitos, sairá o Reitor com todo o corpo 

da Uniuersidade, do Pateo dos Estudos até à dita Igreia, per fora do collegio, sem 

dar uolta per dentro da cidade, per que esta só se dará no modo que ao Reitor 

ouuidos seus conselheiros parecer, no dia da immaculada conceição da Uirgem 

nossa senhora, pera que a cidade entenda quanto esta Uniuersidade estima esta 

sagrada festa, e com tal exemplo se anime a duração della. 

6. Se soceder que o Reitor da Uniuersidade, ouuidos seus conselheiros iulgue, que per 

rezão da chuua, não he conueniente uir o Prestito do Real collegio da Purificação, 

ou qual quer dos outros quatro do Pateo pera a igreia per fora do collegio, e 

Uniuersidade poderá em tal caso ordenar que uenha per dentro do collegio sobindo 

pela escada per que se deie aos Estudos, entrando pelo corredor da portaria, e 

saindo per ella ao alpendre da Igreia recolhendose a ella no modo sobredito. 

7. Fará o Cancellario que todos os Prestitos que na Uniuersidade se fazem, saião 

do lugar em que se aiuntarem a tempo que possão chegar à Igreia do Esperito 

Santo, no tempo em que se costuma dizer a missa do dia, e iunta mente fará per 

meio do Secretario, Bedeis, e mestre das ceremonias, que estem no cruzeiro da dita 

Igreia escabelos bastantes pera os Agraduados, nos quais não deixará o mestre 

das ceremonias assentar pessoa alguã, até não estarem agasalhados, e assentados 

os Doutores, mestres em Artes e mais Agraduados, como se ordena no capitulo do 

cancellario, e ainda que nos outros quatro Prestitos se recolherá assi sempre o 

Reitor, como o mais corpo da Uniuersidade ao cruzeiro, com tudo nas exequias do 

fundador ficará o dito Reitor com todos os lentes, Doutores, e os mais sobreditos 



111História da Universidade Teológica  
de Évora (Séculos XVI a XVIII)

no corpo da Igreia de fronte do pulpito pera da hi ouuirem a Missa, e a pregação, 

como se contem no cap. das exequias do Fundador. 

8. Tanto que os ditos Prestitos começarem a sair do lugar, onde se aiuntarão, ou seia 

do collegio Real de Nossa senhora da Purificação, ou do Pateo dos Estudos, logo 

se começará de correr o Relogio da Uniuersidade, e continuará até todo o corpo 

della estar recolhido, na Igreia do Esperito Santo, perem quando o Prestito for da 

conceição da Uirgem nossa Senhor, que costuma ir pela cidade acabará de tanger, 

tanto que o acompanhamento do tal Prestito desaparecer, e quando na uolta que 

fizer, começar a aparecer, se tornará a correr o dito sino do Relogio, até de todo se 

recolher à igreia do collegio, como se contem no cap. do Relogeiro da Uniuersidade. 

9. Depois do Reitor estar assentado com o mais corpo da Uniuersidade, todos os seus 

Bedeis, com suas maças sobre os hombros irão à sacrestia e della uirão diante do 

sacerdote, que ouuer de dizer a missa do dia até o primeiro degrao do altar mor, e 

o mesmo farão no cabo da missa ao Pregador trazendoo da sacristia até à capella 

mor, donde hum dos Bedeis o acompanhará até o pulpito, e o outro acompanhará 

o sacerdote que tiuer dito a missa desdo altar até à sacristia, e o pregador que 

pregar em qual quer dos ditos Prestitos, encomendará no cabo do sermão a todo o 

auditorio que cada hum diga cinquo Padres nossos, e cinquo aue Marias pela alma 

do Fundador da Uniuersidade, e collegio. 

10. Nos mesmos dias em que ouuer Prestitos todos os collegiaẽs do collegio Real da 

Purificação, e todos os capellaẽs das capellas da São Ioão, e Uera cruz, que forem 

sacerdotes, dirão missa pela alma, e intenção do mesmo fundador, e os collegiaẽs, e 

capellaẽs que não forem de missa resarão no dito dia os sete psalmos penitenciaẽs, 

e com estas missas e psalmos, comprirão aquella obrigação que naquella somana 

tenhão de as dizer, e faltando os ditos collegiaẽs, e capellaẽs à missa do dia, ou 

pregação nos ditos Prestitos, serão multados, como se declara no paragrafo seguinte. 

11. O Cancellario terá Apontadores, que apontem todos os Estudantes, Theologos, e 

casoistas, que faltarem nos Prestitos, especial mente no das exequias do Fundador, 

e com mais particular cuidado os collegiaẽs do collegio da Purificação, e capellaẽs 

de Saõ Ioão e Uera cruz, e o dito Cancellario acabados os Prestitos tomará conta 

aos Apontadores dos que nelle faltarão, e achando alguñs culpados, fará que nelles 

se executem as multas seguintes. Qual quer collegial que faltar no Prestito das 

exequias do Fundador será multado em hum cruzado pera a Arca da Uniuersidade, 

e se em algum dos outros Prestitos faltar pagará per cada ues dous tostois; E se 
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o que faltar for capellão das capellas de São Ioão, ou Uera cruz nas exequias 

do Fundador pagará per cada ues dous tostois, e faltando em algum dos outros 

Prestitos pagará per cada ues hum tostão, as quais penas serão pera estudantes 

pobres da Uniuersidade, ou pera outros que ao Reitor parecer, e todas estas multas 

se entregarão ao Procurador dos Estudos o qual as meterá na Arca das multas da 

Uniuersidade, e final mente todos os mais Estudantes, que faltarem nos Prestitos, 

serão castigados com castigo escholastico como parecer ao Reitor. 

12. Estando o corpo da Uniuersidade em Prestito per modum uniuersi, nenhuã pessoa 

ainda que seia titular, ou de mor calidade, excepto o Arcebispo, poderá ter setial 

na capella mor, ou em algum outro lugar da dita Igreia, nem outro si nos ditos 

aiuntamentos, ou semelhantes poderá ter, na dita capella, ou cruzeiro, da Igreia 

cadeira de Espaldas, e isto com muito mor rezão se entenda ser dito do Prestito, 

em que se fazem as exequias do Fundador da Uniuersidade; Pelo que nem o dito 

Arcebispo quererá no tal dia achandose prezente sitial, ou cadeira de Espaldas pelo 

respeito que se deue ao corpo Real que na era, e sepultura se representa. 
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Capitulo oitauo

Das Procissois da Uniuersidade 

e ordem que nellas se deue guardar (fls. 164 ao 169)

1. Nas necessidades publicas, e comuãs importa ter recurso à miziricordia deuina, 

per meyo de suffragios, e rogos publicos, per tanto quando as ouuer, o Reitor com 

seus conselheiros, e pessoas graues da Uniuersidade, e collegio uerá se conuem à 

Uniuersidade, como parte muy principal da Republica, e cidade fazer procissoẽs 

publicas como se costumão fazer as mais comunidades della, e assentandose em 

claustro, que he bem fazeremse, guardarse há nellas a ordem seguinte.

2. Irão nas procissoẽs que a Uniuersidade fizer pelas causas ditas o Reitor, Cancellario, 

Prefeito dos Estudos, Regentes de todas as faculdades, que na Uniuersidade se 

professão, todos os Religiosos, e seculares, que actual mente forem ouuintes dellas, 

Doutores, e mais Agraduados, os dous conseruadores eclesiastico, e secular, todos 

os officiaẽs da dita Uniuersidade, ou tenhão officios dentro de seus Estudos, ou fora 

delles, e todos os que per qual quer uia gosarem de seus priuilegios, ou dos do 

collegio do Esperito Santo. [...]

5. Tanto que qual quer das ditas procissoẽs começar a sair da porta da Uniuersidade, se 

correrá o Relogio até a dita procissão se não uer, e fazendo ella uolta pera o collegio 

do Esperito Santo, tanto que aparecer se fará o mesmo até de todo se recolher na 

Igreia do dito collegio, como se diz no cap. do Relogeiro.

Nestas procissoẽs leuará a cruz do Santo lenho debaixo do pallio alguã pessoa 

eclesiastica de muita autheridade que o Reitor pera isso mandará conuidar, e 

seria a preposito, se a tal pessoa fosse agraduada nesta Uniuersidade, em grao 

de Doutor em Theologia: As uaras do pallio, leuarão os Doutores, e lentes mais 

antigos da Uniuersidade, ou pessoas nobres que actual mente nella seião ouuintes, 

ou nella tenhão recebidos alguũs graos de letras, quais delles o Reitor, ouuidos seus 

conselheiros iulgar mais conueniente. 

6. [...] Diante do pallio logo immediata mente irão doze sacerdotes, Theologos, todos 

com sobrepelizes, e cada hum com sua tocha acesa, seis de huã parte e seis da 

outra, logo pelo mesmo modo irão os outros doze sacerdotes, ouuintes de casos 

de consciencia com suas sobrepelizes, e cirios acesos na mão, seis de huã parte, e 

seis da outra, entre estes doze capellaẽs que leuão cirios irão os dous Bedeis, com 

suas maças. Diante delles irá huã capella de canto de orgão, que responderá à 
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ladainha, que dous capellaẽs Sacerdotes diante da dita capella irão cantando: logo 

irá a crus do collegio do Esperito Santo, o que a leuar, e os dous ciroferarios que 

acompanharem irão com sobrepelizes, diante desta cruz, em distancia conueniente, 

irá outra capella de canto de orgão, com dous capellaẽs que cantem a ladainha, 

cruz, e ciroferarios como está dito da primeira. No principio da procissão irá outra 

cruz pelo modo dito e iunto della dous capellaẽs cantando a ladainha em canto 

chão, aos quais capellaẽs responderão os Estudantes das classes inferiores em meyo 

das quais irá a dita cruz. 

7. A ordem que as faculdades da Uniuersidade leuarão na procissão, será a seguinte; 

Diante de todas ellas irão os menistros de ambas as escolas de ler, e escreuer, e 

irão respondendo à ladainha que diante delles se irá cantando; com elles irão seus 

mestres, pera que uão com mais quietação, e ordem; logo irá o Meirinho com seus 

homeẽs pera com elles fazer caminho e acodir aonde for necessario. Diante de todas 

as faculdades, irá o Mestre da oitaua classe da Gramatica, com seus descipulos 

apos elle, os mais lentes de Gramatica, e Humanidade, e Rethorica, com seus 

ouuintes fazendo que uão todos, com a ordem, e quietação e modestia que deuem 

leuar Estudantes criados com doutrina, e exemplo da Uniuersidade Religiosa. 

8. Logo apos as classes de latinidade, e Rethorica, seguirse hão os lentes de Artes, 

com seus ouuintes, segundo a ordem de seus cursos, logo irão os ouuintes de casos 

de consciencia, a estes seguirão os ouuintes de Theologia que não tiuerem grao de 

Mestres em Artes, per que estes irão em seu propio lugar, como logo se dirá: Apos os 

Theologos, irão os collegios dos Estudantes seculares, os de cada collegio todos em 

hum corpo, segundo a antiguidade de cada hum no Estudo da Uniuersidade; os mais 

modernos diante, e depois delles os mais antigos, e o collegio Real de Nossa senhora 

da Purificação precederá a todos per ser todo de Theologos, e o Fundador da 

Uniuersidade, sempre o preferir a todos os mais: Depois do collegio Real precederá 

aos mais o collegio da Madre de Deos, per quanto elle, e o collegio Real, são de 

suas fundaçoẽs, mais propiamente membros da Uniuersidade, pois o Reitor della, 

he tambem Reitor do collegio Real, e superior do collegio da Madre de Deos, de seu 

Reitor, e collegiaẽs; E a elle Reitor da Uniuersidade pertence a eleição dos Reitores 

dos ditos collegios, e admissão dos que nelle ouuerem de ser collegiaẽs.

9. Atras dos collegios seculares irão os Religiosos que na Uniuersidade forem ouuintes, 

e precederse hão huũs aos outros segundo a antiguidade do tempo que começarão a 

ser ouuintes na Uniuersidade. Nem per este estatuto se periudica, ou pode periudicar 
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em cousa alguã as pertençoẽs que os ditos Religiosos tem, e podem ter sobre suas 

precedencias. Logo depois dos ditos Religiosos irão os clerigos seculares de ordeẽs 

sacras que na Uniuersidade forem ouuintes, precedendose entre si segundo os graos 

de ordeẽs que tiuerem: e tendo graos iguais, os Theologos precederão aos Casoistas, 

os Casoistas aos Artistas, e estes a todos os demais: E se entre clerigos das mesmas 

ordeẽs e graos que forem ouuintes da mesma faculdade ouuer alguã duuida sobre 

quem no dito lugar da procissão aia de preceder, o cancellario os comporá, e todos 

serão obrigados a lhe obedecer em tudo, o que elle sobre isto lhes ordenar, sem a 

isso perem duuida, ou embargo algum sõ pena de serem castigados seuera mente 

per mandado do Reitor, e todos os clerigos que no dito lugar forem, irão com suas 

sobrepelizes, nem o Reitor consentirá que nelle uão de outra maneira. 

10. Aos Mestres em Artes seguirão os uinte e quatro capellaẽs, com cirios; E todos 

como fica dito no paragrafo sexto deste capitulo, que irão diante do pallio; detras 

do qual irá o Reitor, cancellario, conseruador eclesiastico, e Agraduados guardando 

entre si a ordem que costumão guardar nos acompanhamentos dos Mestres em Artes, 

e Doutores em Theologia; Diante do Reitor entre os Agraduados irá o Escriuão 

da Uniuersidade, o mestre das ceremonias, o qual da li acodirá a dar os auisos 

necessarios, pera se guardar na procissão a ordem deuida; Detras do Reitor irá 

o Porteiro, Guarda officiaẽs, e preuiligiados da Uniuersidade, que não tiuerem 

ocupaçoẽs em outros lugares. 

11. Todos os ouuintes das faculdades da Uniuersidade, e todos os que nella forem 

agraduados, que na cidade ao tal tempo se acharem (ainda que ia na Uniuersidade não 

cursem) serão obrigados a acodirem (sic) dos Estudos, e acompanharem as procissoẽs, 

que della sairem sõ pena Prestiti, e das mais penas que ao Reitor parecer; E os officiaẽs, 

e pessoas que gozarem se seus priuilegios terão a mesma obrigação, per uirtude do 

iuramento que receberão quando forem prouidos de officiaẽs da dita Uniuersidade, 

ou quando se lhes comunicarem seus priuilegios; E demais disto serão multados, 

suspensos, ou priuados dos officios, ou priuilegios que na Uniuersidade tiuerem 

segundo sua desobediencia merecer, e o Reitor ouuidos seus conselheiros iulgar. 
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Capitulo noue

Das exequias do Fundador do 

collegio da Uniuersidade (fls. 169 ao 173)

1. No que toca às exequias que o collegio, e Uniuersidade do Esperito Santo, per my 

aião de fazer depois de meu falecimento, não ordeno cousa alguã per que estou 

certo da uontade, gratidão e amor dos superiores da companhia, e da mesma 

Uniuersidade, o farão como eu mereço.

2. Querendose os Superiores da companhia, e do collegio do Esperito Santo, e da 

Uniuersidade mostrar lembrados, e agradecidos às grandes merces, e assinalados 

beneficios, que da mão do Serenissimo Rey Dom Henrique receberão, na fundação 

do dito collegio, e Uniuersidade ordenarão o seguinte. 

3. Aos 30 de Ianeiro sendo dia lectiuo, e não o sendo o dia de antes se dará auiso 

pelos Bedeis, em todos os Gerais, e classes da Uniuersidade, como no dia seguinte 

ultimo de Ianeiro há Prestito na Uniuersidade, e se acabarão as exequias do 

Serenissimo Rey Dom Henrique fundador della; E que o Reitor manda sõ pena 

Prestiti, e de pelo mesmo caso ficarem suspensos, das preeminençias de seus graos 

a todos os Agraduados uenhão ao dito Prestito, e a todos os que o não são sõ 

pena de não serem admetidos à proua de seus cursos per hum anno. E de serem 

castigados como ao Reitor mais parecer. E se forem collegiaẽs da Purificação, ou 

capellaẽs da Uera crus, e São Ioão, encorrerão nas penas conteudas no capitulo 

dos Prestitos n. 11. Mandará outro si o Reitor recado a todos os Doutores, e Mestres 

em Artes, Lecenceados, em Theologia que receberão grao nesta Uniuersidade, e 

nella ia não cursão, que uenhão às ditas exequias sõ pena Prestiti, e de perderem 

a propina dos primeiros dous actos em que se der; E os que não leuão propinas, 

de serem priuados dos priuilegios da Uniuersidade se delles gozarem pelo tempo 

que ao Reitor parecer. 

4. Pera estas exequias se aiuntarão os Mestres de todas as faculdades, com seus 

discipulos, e todos os acima ditos, nas Uarandas e pateo da Uniuersidade donde 

acompanharão ao Reitor pelo modo que fica declarado no capitulo dos Prestitos até 

à Igreia do collegio na qual depois de chegado o dito aiuntamento se comecará a 

missa das exequias, a qual sempre dirá pessoa de muita authoridade, a saber Bispo 

e não o auendo que a possa dizer alguã pessoa eclesiastica das mais graues que 

na cidade ouuer, com cuio parecer se deuem tambem buscar os que na dita missa, 
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e officio ouuerem de aiudar, que deuem ser tambem pessoas de respeito, e destras 

em semelhantes actos, e os mais aiudantes serão, dos cinquoenta capellaẽs que na 

Uniuersidade estudão. 

5. Todos os altares da Igreia estarão ornados de preto, com seus castiçaẽs e uellas 

amarellas, e o altar mor com seis castiçaẽs de prata, e nelles cirios amarellos; A 

sepultura estará cuberta de hum pano de Damasco preto, com huã cruz branca do 

mesmo comprimento, e largura do dito pano, o qual será todo franiado ao redor 

de franiia negra, e fio de ouro; As grades de marmore que deante da dita sepultura 

ficão, estarão cubertas de Damasco preto; e encima da sepultura se perá a cruz 

do collegio do Esperito Santo, em seu cepo com sua manga de ueludo preto, e tela 

amarella, e iunto della seis castiçaẽs com uellas amarellas: Detras da dita crus, 

sobre o painel da imagem de São Heronimo, estará hum pano de Damasco, ou 

ueludo preto da grandeza que parecer conueniente, e sobre a sepultura se perão as 

armas Reais, que agora tem a Uniuersidade. O chão que fica diante da sepultura 

estará alcatifado, de huã e de outra parte e nelle se perão dez, ou doze castiçaẽs, ou 

tocheiros uestidos de preto, com outros tantos cirios, e entre a sepultura, e as grades 

de fora pera mais ornato estarão seis tochas acesas, e diante da dita sepultura se 

porá huã estante grande, com seu pano de seda preto. 

6. Na Uespora do dia, em que se diz esta missa se farão tres sinais com todos os sinos do 

collegio, cada hum per espaço de hum quarto, os quais se começarão tanto que no dito 

collegio se tanger as Aue Marias, e no dia seguinte tanto que amanhecer, se farão os 

outros tres sinais pelo mesmo modo. E os derradeiros tres sinais se começarão a fazer 

tres quartos antes da Missa, de modo que quando ella começar cessem os sinos de 

tanger, e acabada a missa irá o Bispo, ou sacerdote que a disse à sepultura defronte da 

qual com muita solenidade se cantará o Responso, e neste tempo se dobrará o Relogio 

so mente. Perem tanto que ultima mente, se diser o Pater Noster, se dobrarão todos os 

sinos iunta mente com o Relogio até de todo se acabar o acto das exequias. 

7. O Pregador que no dito dia pregar, e conformandose na pregação com o intento 

do dia, que he celebrar as honrras de El Rey Dom Henrique de gloriosa memoria, 

Fundador da dita Uniuersidade, e collegio, pedirá no cabo a todos que diga cada 

hum cinquo Patres Nostres, e cinquo Aue Marias pela alma do dito Rey. 

8. Pera que com mor authoridade, se possão celebrar estas exequias se buscará a melhor 

capella, que se puder achar, com todos os boõs cantores da Sé, cidade e Uniuersidade, 

aos quais antes do responsorio se darão uellas amarellas, de quatro em arratel.
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9. Uirão a este officio todos os officiaẽs, e pessoas seculares, que não sendo Estudantes 

gozão dos priuilegios da mesma Uniuersidade, sõ pena de serem multados, como 

parecer ao Reitor, conuidarsehão mais pera as ditas exequias, os dous conseruadores, 

o eclesiastico, e secular, fidalgos, e outras pessoas graues, e nobres assi eclesiásticas, 

como seculares, que dentro na cidade residirem, e pera que aia lugar bastante, pera 

todos os da Uniuersidade, e de fora della ficará o Reitor com todos os Agraduados, 

e os acturegentes das Escolas, no corpo da igreia, abaixo das grades do cruzeiro, e 

dellas pera dentro se agasalhará a gente nobre, e nas tribunas, que estão da parte 

do Euangelho defronte do pulpito. 

10. Neste dia nem o Reitor da Uniuersidade, nem alguã outra pessoa de qual quer 

preeminencia que seia, ainda que seia titular, ou de mor calidade se poderá assentar 

em cadeira de Espaldas, nem outro si ter sitial, nem se lhe captará na pregação do 

tal dia a beneuolencia, ainda que nos outros dias, se lhe costume captar, per que assi 

o pede o respeito, que a tal Principe se deue. 

11. Auerá no tal dia grande numero de tochas as quais no tempo dos Responsorios, 

repartirão o Porteiro da Uniuersidade, correitor, e os mais offiçiaẽs della, que forem 

necessarios, conforme a ordem que pera isso terá do Reitor o Mestre das ceremonias, 

e primeiro que a todos se dará huã ao Reitor da Uniuersidade, cancellario, e mais 

Agraduados; e às pessoas nobres, que se acharem prezentes, e a todos os lentes, de 

todas as faculdades, collegiaẽs, e capellaẽs de São Ioão e Uera cruz.

12. Toda a cera do cruzeiro, e sepultura se acenderá logo pela manhaã, antes de se abrir 

a porta da Igreia, a qual arderá até de todo se acabar o officio; E o Sacristão terá na 

mesma manhaã aparelhados quatro altares nas capellas da parte da Sepultura, e na 

Sacrestia dos clerigos todo o necessario pera poderem dizer missa os capellaẽs de El 

Rey, e pedirá quem tenha cuidado da dita sacrestia, em quanto durarem as missas, 

pera que elle não falte no que for necessario pera as exequias. 
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Liuro 3

Do Exercicio de Letras, Actos, e Graos 

Capitulo 1

Das Liçõis, e faculdades, que ha de auer 

na Uniuersidade, e que as não aia em outra parte 

1. Auerá na Uniuersidade oito classes de latim. A saber: duas de Rethorica, 1ª e 

2ª: duas de Humanidades, 3ª e 4ª, quatro de Gramatica: A saber 5ª, 6ª, 7ª e 8ª, 

e alem destas auerá outras duas classes, em que se ensinem os meninos a ler e 

a escreuer. Auerá mais quatro lentes, em quatro cursos de Artes, comesandose 

cada anno hum curso; e quatro liçõis de Theologia, tres de Santo Thomas, e 

outra da sagrada escriptura: e mais duas de Theologia moral, ou casos de 

consciencia. 

2. Em todas as ditas classes de Artes, Rethorica, Humanidade, e gramatica, ler e 

escreuer, durarão as Liçõis duas horas e meia pela manhaã, e outro tanto tempo à 

tarde, saluo no tempo das fereas e exames de Bachareis, e Lecenceados, no qual se 

guardará o que em seu lugar irá declarado, e aos sabados à tarde auerá somente 

duas horas de lição, e se ao sabado for dia santo na sesta feira à tarde se não lerá 

mais, que as duas horas como se fora sabado. 

3. A lição de prima de Theologia, durará hora e meia, e as liçõis de uespora, escriptura, 

e Noa, hua hora, perem as de casos de consciencia durarão hora e meia. Assi pela 

manhaã, como à tarde.

4. No inuerno, de dous de outubro per diante, até à Paschoa de Resureição, começarão 

as liçõis, pela manhaã às oito horas, e acabarão às des e meia, e á tarde dos ditos 

dous de outubro, até sete de março, começarão às duas, e acabarão às quatro e 

meia. E no uerão, da Paschoa per diante até às fereas, começarão pela manhaã, 

às sete, e acabarão às noue e meia; E à tarde, de oito de março per diante até às 

fereas, começarão às tres e acabarão às sinco e meia. 

5. No mes de Agosto (no qual ia tem fereas, todas as faculdades superiores de 

Theologia, casos de consciencia, e Artes, e as duas classes de Rethorica) durarão 

as liçõis de todas as mais classes, de latim, e escolas de ler e escreuer pela manhaã, 

hora e meia, começando às sete e acabando às oito e meia. E à tarde, outra hora e 

meia começando às quatro, e acabando às sinquo e meia. 
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6. Se em alguũs dias do uerão, ouuer tanta calma que o Reitor iulgue que poderá 

preiudicar aos estudantes, durarão as liçõis à tarde duas horas e meia, poderá com 

parecer de seus conselheiros ordenar que nos tais dias durem as ditas liçõis so mente 

hora e meia à tarde, comecandose às quatro, e acabandose às sinquo e meia. E se 

em algum caso raro per rezão do grande excesso da calma iulgar ser necessario 

dispensar, pera que pela manhaã se não lea mais de hora e meia, comecandose as 

liçois às sete, e acabandose às oito e meia, podelo há fazer, ouuidos seus conselheiros. 

7. Em todas as ditas liçõis, assi quanto aos Authores que se ouuerem de ler, como aos 

outros exercicios e cousas semelhantes que se ouuerem de fazer nas mesmas classes, 

ou em publico se seguirá a ordem destes estatutos. E per quanto as constituiçoẽs da 

companhia, podem aiudar muito à boa ordem, e execução delles, hey per bem que 

as constituiçoẽs da dita companhia, e o que os superiores della à cerca disso mais 

ordenarem, e bem lhes parecer pera melhor effeito, e execução dos ditos estatutos, se 

guardem na dita Uniuersidade pera maior fruto das letras, e proueito dos estudantes. 

8. Per que na dita Uniuersidade se hão de ler nas ditas faculdades com tanto numero 

de liçõis, não auerá outras escolas particulares, nem publicas na cidade de Euora, 

nem em seu termo, saluo de ler e escreuer: porem nos conuentos de Religiosos que 

na dita cidade ouuer, se poderão ler quais quer liçõis, com tal declaração, que 

sõmente as possão ouuir os mesmos Religiosos seus seruidores, e seus (sic), que 

elles mantiuerem à sua custa, e outros alguñs não. E per tanto o conseruador da dita 

Uniuersidade, contra a forma deste estatuto, pondo todas as penas que lhe parecer, 

e fazendoas executar nas pessoas que lerem, ou forem ouuir as ditas liçõis, sendo da 

sua iurdição secular e não sendo da iurdição secular o conseruador Eclesiastico da 

dita Uniuersidade, procederá contra elles na forma e pelo modo que o conseruador 

secular pode proceder per uigor deste estatuto, contra os Leiguos.
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Capitulo 2 

Dos exames dos que ouuerem de ouuir 

alguã faculdade da Uniuersidade 

1. Todos os que de nouo ouuerem de ser admetidos a estudar latim, em qual quer classe 

que seia, serão primeiro examinados pelo Prefeito dos Estudantes nos principios 

substancias da doutrina cristaã. A saber se se sabem persignar e benser. O padre 

nosso, Aue Maria, creyo em Deos Padre, ou os Artigos da Fé, mandamentos da 

lei de Deos, e os da Santa Madre Igreia, e pecados mortais: se sabem ler latim, e 

escreuer, pelo menos mediocre mente. E não sabendo, o que pode ser admetido ao 

estudo, estas cousas ou alguã delas, não se admita, sem primeiro as saber todas. E 

pera isso o Prefeito lhe limitará algum tempo, e tanto que as souber será admetido 

a ouuir latim. 

2. Os que sabem algum latim, ou tenhão estudado algum tempo na Uniuersidade, ou 

nella actual mente continuem, não serão admetidos a classe alguma de latim, ou ao 

primeiro curso de Artes, sem primeiro serem examinados no latim conforme a ordem 

dos estudos da companhia, e aprouados pelo Prefeito, e per escrito seu, mandados à 

classe, que lhe parecer merecerem. 

3. Se algum estudante de nouo uier estudar à dita Uniuersidade, e souber somente latim, 

apresentarseha, ao Prefeito, o qual tomando suficiente notícia de que sabe, lhe fará 

dar Thema conueniente a seu saber. E uisto o dito Thema, examinado no mais lhe dará 

a classe que lhe parecer, conformandose com os mais uotos dos examinadores.

4. Se alguma pessoa, uindo de fora, quiser continuar nesta Uniuersidade as Artes que 

começou a ouuir em outra parte, será nellas examinado pelo cancellario, ou outras 

pessoas, guardandose sempre a ordem dos estatutos da companhia e conforme ao que 

no exame se achar, que sabe, o cancellario o mandará ao curso que merecer, perem 

antes disto será examinado, e aprouado no latim pelo Prefeito pera ouuir sciencias 

maiores, como o são os que de nouo começam a ouuir artes, a qual aprouação o 

Prefeito per escrito mandará ao cancellario antes da dita pessoa ser examinada do 

que sabe de Artes. 

5. Nenhum estudante passará do latim às Artes, ou casos de consciencia sem primeiro 

constar per exame, ter suficiencia bastante no latim pera ouuir qual quer Sciencia 

das que se professão nas Uniuersidades. E declaramos que com igual diligencia 

deuem ser examinados, os que pretendem ouuir Artes, que os que pedem casos, pelo 
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que o estudante que for aprouado no latim pera ouuir Artes, pelo mesmo caso fique 

tambem aprouado no latim pera ouuir casos de consciencia; E se for aprouado no 

latim pera ouuir casos de consciencia pello mesmo exame fica auido per sufficiente 

no latim, pera ouuir Artes. Não poderá perem depois de começar a ouuir Artes, ir 

aos casos de consciencia, sem licença do Cancellario, nem o que começou a ouuir 

casos de consciencia ir às Artes sem consentimento do Prefeito. 

6. A nenhuã pessoa se consinta, ouuir Theologia, sem ter acabado de ouuir todo o 

curso de Artes, e ser Bacharel nellas nesta Uniuersidade, ou na de Coimbra; o que 

constará ao Cancellario per certidão do Reitor daquella Uniuersidade, ou per carta 

do dito grao, que nella recebeo. E se so mente tiuer ouuido todas as Artes, em qual 

quer outra parte, será dellas examinado, priuatim pelo Cancellario, e outros padres: 

e achado sufficiente pera ouuir Theologia, a poderá ouuir, depois de ser a ella 

mandado pelo dito cancellario: E isto até o tempo que se examinão os do 3º curso 

pera Bachareis, no qual tempo elle tambem se examinará: E sendo aprouado, e 

tendo recebido o grao de Bacharel, e estando matriculado, fará curso na Theologia, 

o qual começará do dia, que pela dita maneira começou a ouuir Theologia.
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Capitulo 3 

Das Liçõis das Artes, e do que nellas 

se há de Ler 

1. Auerá na Uniuersidade, como fica dito quatro cursos de Artes, dos quais hum 

começará cada anno o segundo dia de Outubro, e durará quatro annos, cada hum 

dos tres primeiros será de des meses de Leitura, e o quarto anno de seis mezes, 

que acabará no derradeiro de Março, os quais cursos se lerão, per quatro mestres 

diferentes, e começarão nelles as liçõis e acabarão no tempo declarado no capitulo 

.1. deste liuro; perem no quarto anno de cada curso, não hauerá liçõis pela manhaã 

e à tarde durarão so mente duas horas, começando com as mais liçõis, e acabando 

meya hora antes dellas acabarem. 

2. No primeiro anno de cada curso se lerá a Introdução e depois della os Predicaueis 

de Porfirio e a Logica de Aristoteles, até o Liuro dos Prieres inclusiue. No seguinte 

anno se acabará a lógica, até o Natal, depois della se lerão os Liuros dos Physicos 

do ceo, ou mais que se puder ler de Phylosophia, natural, e moral, não tocando 

nos liuros de Geração e Alma. No terceiro anno se lerá a Metaphysica, e o que 

da Phylosophia natural, e moral, se não leo, no segundo anno, no quarto anno os 

Liuros de Geração e Alma. 

3. Todos os Lentes de Artes em suas Liçõis, Actos, e Disputas, guardarão a ordem, dos 

Estatutos da companhia, e tudo o que pera bem delles, seus superiores ordenarem, 

e muito particular, o contheudo nas Regras dos Mestres de Phylosophia, as quais 

seião aqui per declaradas.

4. Os Lentes de Artes, alem do exercicio Literario, que há nas disputas, assi particulares 

de cada curso, como dos em que se aiuntão todos na sala, exercitarão seus discipulos, 

todo o tempo que não explicarem as liçõis, ou perguntarem per ellas. E na doutrina 

que per palaura, ou escrito, perguntarem, e na declaração do texto de Aristoteles, 

(do qual deuem de fazer muito caso) sempre sigão os Doutores de mais authoridade, 

e doutrina recebida na companhia, especial nesta Uniuersidade, nem della sairão, 

nem introduzirão opiniois nouas, sem primeiro auisar ao Reitor, pera que tratandoas 

elle com as faculdades da Theologia, e Artes, asente o que se deue seguir. Final 

mente não consentirão, que os discipulos nas repartiçois que entre sy tem, gastem 

mais tempo, que o derradeiro quarto das liçõis. 
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Capitulo 4

Da ordem, que se guardará nas disputas 

das Artes

1. Cada somana auerá tres uezes desputas à terça feira, quinta e sabado, à tarde, 

desta maneira: que as da terça feira, serão particulares em cada curso, gastando 

primeiro o mestre só, huã hora, em ler, ditar, e repartir as liçõis passadas; e a hora 

e meya que fica se gastará nas ditas desputas. As da quinta feira e sabado à tarde, 

hão de ser publicas, aiuntandose os cursos: e em cada hum destes dias à tarde, se 

gastarão tres quartos de hora, em ler, e ditar: e huã hora e tres quartos, que ficão, 

se gastarão, nas desputas publicas, perem, as dos sabados, serão dos discipulos em 

que elles argumentarão, entre sy, enderesandoos seus mestres: e as da quinta feira 

dos agraduados, ou seião Doutores, ou Mestres em Artes, E em todas estas desputas, 

assi particulares, como publicas se sustentarão conclusõis, as quais prouarão os 

defendentes até os mestres, que presidirem, os fazerem acabar. 

2. Quando na somana uierem mais de dous dias Santos, não auerá desputas e quando 

uierem só dous dias, auerá suas disputas, e serão só dos discipulos, mas publicas, e 

em dia lectiuo. 

3. Quando ouuer dia e meio, Santo, terse hão huãs desputas somente, e quando ouuer 

hum só dia de festa, se terão todas as tres desputas. E acontecendo em qual quer 

caso, que o dia em que se auião de ter as disputas, seia Santo, se mudarão ao dia 

proximo precedente que for da lição.

4. No tempo, em que se tem as conclusois magnas, se na mesma somana, ouuer duas 

uezes mesas, não auerá desputas. E se ouuer so mente huã mesa, se terão huas 

conclusois publicas, à quinta feira à tarde, ou ao dia que se puderem ter. 

5. Os ouuintes do primeiro curso começarão acharse em as desputas publicas dos 

discipulos, desde principio de Nouembro, e a todas as publicas, assi dos discipulos, 

desde principio de Nouembro, como dos mestres em Artes, desde principio de Ianeiro. 

6. Os Mestres das Artes farão argumentar a todos os seus discipulos per ordem, pera o que 

farão hum Rol delles, de maneira que nenhum fique per argumentar a ues que lhe couber. 

7. A cada hum dos Mestres em Artes, que argumentarem nas ditas desputas publicas, se 

dará de propina quatro uinteis da Arca da Uniuersidade; e estas propinas repartirá 

o Bedel das Artes da dita Uniuersidade em huã salua de prata, e dará conta do 

dinheiro, que pera isso receber do Procurador dos estudos, ao mesmo procurador, 
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com asinado do mais antiguo regente, que nellas se achar, em que declare quantos 

Mestres em Artes argumentarão e receberão a dita propina, e a mesma conta dará 

ao dito Procurador, do dinheiro que delle receber pera os Agraduados, quando se 

dão os graos de Bachareis, e Lecenceados em Artes. 

8. Assi nas desputas, em que argumentão os discipulos, como nas que argumentão 

os Mestres em Artes, sempre começarão a argumentar os discipulos que hão de 

defender as conclusois seguintes. E os discipulos argumentarão, e defenderão 

sempre descubertos, ainda que seião Sacerdotes de missa, ou Religiosos.

9. Nas primeiras desputas, em o principio de Nouembro sustentará o primeiro curso o 

principio de Porfirio, e nas segundas conclusois, sustentará, o que imediata mente se 

segue ao que defendeo nas primeiras; e da mesma maneira nas terceiras: e o mesmo 

modo, se guardará nas desputas dos annos, adiante ficando perem a arbitrio do mestre 

deixar, ou mudar alguãs matereas segundo uir que he mais proueitoso pera os discipulos.

10. O discipulo do segundo anno, aiuntara às conclusois da materia que defende, huã 

ou duas mais da materia que defende o do primeiro curso, pera que os do primeiro 

possão argumentar contra os do segundo; e assi o do terceiro aiuntará, á materia 

que defende huã ou duas mais da materia que defende o do segundo anno, pera que 

os do segundo possão argumentar contra o terceiro. 

11. Os do terceiro anno defenderão só os do primeiro de Iulho per diante, começando 

loguo nas primeiras desputas, que depois se tiuerem, e assi proseguirão todas as 

desputas defendendo elles somente, até à derradeira somana de Iulho exclusiue. No 

qual tempo os do terceiro anno sustentarão a Logica, Phylosophia natural, moral, 

e Methafisica, que tiuerem ouuido, duas ueses na somana: a saber, à quinta feira à 

tarde, e ao sabado à tarde; e cada ues sustentarão tres discipulos, hum logica, outro 

Phylosophia natural, outro Methafisica, e moral, metendo tambem Phylosophia 

natural, quando ao mestre parecer, perem, à quinta feira argumentarão os mestres 

em Artes, e ao sabado os discipulos. 

12. Em a derradeira somana de Iulho sustentarão os do segundo curso toda a logica 

aos do terceiro desta maneira: À quinta feira à tarde defenderão dous, ou tres do 

segundo curso igual mente Predicaueis Perhermenias, e Priores tomando cada hum 

alguãs conclusois de todos os tres liuros. E ao sabado defenderão, outros dous ou 

tres da mesma maneira. Predicamentos, Posteriores, Topicos, e Elenchos; Nas quais 

desputas e seguinte os do terceiro curso argumentarão, e da hy per diante, nos seis 

meses, do quarto anno, não serão obriguados a ir às desputas. 
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13. O discipulo que há de defender as conclusois, hum ou dous dias antes as porá nas 

portas dos cursos que se hão de achar prezentes, quer as conclusois seião das em 

que argumentarão só os discipulos: e todas as ditas conclusois, quais quer outras de 

Artes seião uistas e asinadas pelo mestre que for presidente, e uistas aprouadas, e 

asinadas pelo cancellario, como fica dito no capitulo 4 do primeiro liuro. 

14. Os estudantes serão obriguados a se acharem presentes, em as desputas ordinarias 

da mesma maneira, que as liçõis, pera comprimento de seus cursos, de maneira que 

hum estudante, que faltar em duas desputas publicas, perderá hum dia de curso. 
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Capitulo 5

Do Exame, e examinadores dos 

Bachareis em Artes 

1. Uespera de S. Sebastião dará o mestre do terceiro curso as pedras e repetirá per 

sortes os lugares a seus discipulos, e nos dias que ficão até o derradeiro de Ianeiro, 

gaste huã hora so mente em ler, e ditar, e em todo o de mais tempo, exercitará os 

estudantes em cousas que pertenção ao exame, e no derradeiro dia de Ianeiro os 

despedirá. Neste dia, em que se tirarem as sortes pera as ditas pedras de Bachareis, 

asistirá sempre no Geral, em que se deuem tirar, presente o cancellario; e não 

podendo elle asistir, asistirá em seu lugar o Prefeito dos Estudos, pera que não aia 

desordem, ou indecencia alguã, e o mesmo que dos Bachareis se diz neste paragrafo, 

à cerca das sortes, se guardará nas dos Lecenceados. 

2. No exame dos Bachareis em Artes auerá tres examinadores, dous da companhia, 

e outro que não será della; os quais o Reitor da Uniuersidade elegerá 

consultandoos, com seus conselheiros, Prefeito, e com os mestres acturegentes, 

de Theologia, casos, e Artes, uespora de nossa Senhora da Purificação; e o 

mestre do segundo curso presidirá sempre nestes exames, precedendo no lugar 

aos outros examinadores; dos quais precederão os que tiuerem mor grao, ou 

tendo igual, forem mais antiguos. 

3.  Dous ou tres dias antes disto mandará a primeira pedra, o Regente dos que se hão 

de examinar pera Bachareis, fará, que todos prouem o tempo que tem cursado no 

segundo, e terceiro anno, de seu curso, pelo mesmo modo que se prouão os outros 

cursos, pera que prouado o dito tempo delle, e do que tiuerem prouado no primeiro 

curso (se chegar a uinte dous meses que se requere) se possa passar a certidão 

necessaria pera poderem ser admetidos ao exame de Bachareis. 

4. Em nenhum dos exames seia examinador o lente do mesmo curso, que se examinar, 

nem dos Bachareis, e Lecenceados o mestre do primeiro, nem outro sy seia eleito 

pera examinador dos Bachareis, ou Lecenceados, o que per sy, ou per outrem, 

directe, ou indirecte falar e sobordinar, per qual quer modo, que seia, pera que seia 

eleito per examinador. 

5. Todo o que for eleito pera examinador será obriguado a aceitar a tal eleição sõ pena 

de pelo mesmo caso ficar priuado dos priuilegios, lugar, e proueitos de seu grao, 

ou graõs per espaço de dous annos, e das mais penas que ao Reitor parecer senão 



128 Teresa Maria Rodrigues da Fonseca Rosa

tiuer causa, ou rezão pera se excusar a iuiso do Reitor com seu conselho, e tendoa o 

Reitor fará segunda eleição pelo modo da primeira. 

6. Em todo o tempo que durarem os exames lerá o segundo curso hora e meia pela 

manhaã so mente, e outro tanto tempo à tarde, comecandose huã hora, antes das 

liçõis ordinarias: E o lente do primeiro curso lerá todo o seu tempo ordinario, saluo 

no primeiro dia dos exames, no qual assy pela manhaã, como à tarde não lerá mais 

que hora e meya, como então le o segundo curso, pera seus discipulos se acharem 

nesse dia no exame. 

7. Os lugares em que se hão de examinar o primeiro e derradeiro, não se darão per 

sortes mas a quem o mestre, com parecer do Reitor e seus conselheiros, iulgar ser 

mais conueniente: Perem o segundo, terceiro, e quarto assi pera Bachareis como 

pera Lecenceados, se darão per sortes, entrando nellas os discipulos que ao mestre 

dos tais discipulos parecer, que sempre serão os melhores estudantes e mais lustrosos. 

E depois se lançarão noutras sortes os lugares, em que se hão de examinar, todos os 

demais, e os da companhia, não entrarão nas sortes, mas examinarse hão alternatim 

do quinto lugar per diante inclusiue. 

8. Antes que o exame se comece o Regente do curso dará quatro roís. A saber, a 

cada hum dos tres examinadores hum, e outro ao Bedel das Artes asinado pelo 

dito regente, nos quais roís estarão escritos todos os discipulos que se ouuerem de 

examinar, declarando a ordem, e dias em que se hão de responder, e os problemas 

que defendem, posto que estes senão porão no rol do Bedel. 

9. Nenhum estudante seia admetido ao dito exame, sem primeiro leuar huã cedula, ou 

escrito feito pelo seu Regente, no qual o dito Regente testefique, que o tal estudante 

ouuio toda a logica, e sinquo Liuros de Physicos: E este escrito, ou cedula, se 

apresentará ao escriuão da Uniuersidade, o qual conformandose com ella, e com 

o que lhe constar do liuro da proua dos cursos passará huã certidão, ou cedula, 

em nome do Reitor, derigida aos examinadores, na qual se declare, que o dito 

estudante tem cursado, todo o tempo necessario e ouuidos os Liuros da Dialetica, 

e Phylosophia, de tal N. na forma que pera isso está apontado nestes estatutos, e 

será asinada pelo mesmo Reitor, e abaxo de seu sinal irá escrito per letra, e sinal do 

Bedel das Artes, como o tal estudante tem satisfeito tudo, o que deuia, pera a propina 

do examinador, Arca da Uniuersidade, e mais officiaẽs, a que se dá propina do dito 

Acto, e da mão do dito Bedel há de receber o dito estudante esta certidão, e se há de 

apresentar ao examinador, que ouuer de começar a examinar. 
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10. Quando algum estudante do terceiro curso não tiuer cursado todos os dous annos, e 

quatro meses, que fasem os uinte dous meses, necessarios pera o exame de Bacharel, 

pera que o escriuão da Uniuersidade lhe possa dar, a certidão sobredita, fará 

primeirro petição ao Reitor, pedindolhe dispense com elle no tempo que lhe faltar, e 

dispensando, o dito Reitor no tal tempo, apresentará o despacho ao dito escriuão, o 

qual depois de lhe constar do liuro da proua dos cursos, e não lhe faltar mais tempo, 

pera os ditos uinte e dous meses em que está dispensado, lhe passará a cedula, 

Sapientissimi examinatores, a qual depois de asinada pelo Reitor e Registada, com 

o Bedel das Artes, se poderá apresentar ao examinador, como dito he. 

11. Comecarse ha o exame quatro dias inclusiue depois da eleição dos examinadores, de 

maneira que na tarde do quarto dia, que será aos quatro dias de Feuereiro, tome a pedra, 

o primeiro que se ouuer de examinar, em a derradeira hora das liçõis, e chamarão os 

estudantes de todos os cursos, e das tres classes superiores de latim ao lugar, em que 

se hão de fazer os exames. E sendo presente o Reitor da Uniuersidade, cancellario, 

e os Agraduados, que ao Reitor parecer, e officiaẽs dos estudos: Loguo o mestre que 

ouuer de examinar no primeiro lugar fara huã oração, em que declare o pera que 

são iuntos emcomendando iunta mente aos estudantes, que se hão de examinar, que 

uenhão ao exame, em habito honesto e que respondão com humildade, e reuerencia 

aos examinadores, e que uenhão aparelhados como cumpre pera authoridade de tal 

Acto. E acabada a oração o dito examinador chamará o estudante, que primeiro ouuer 

de responder, o qual lhe apresentará a cedula asima dita. 

12. Apresentada assi a dita cedula, o dito estudante fará tambem sua oração em louuor 

da Dyaletica, e Phylosophia, como se costuma. E feita se asentará na pedra, e o 

primeiro examinador lhe perguntará as questoẽs acustumadas, como se chama? de 

que Bispado, e lugar he? sob cuia disciplina, e em que Uniuersidade estudou? que 

liuros ouuio. Ao que tudo satisfará, e proporá hum problema dos liuros dos Physicos, 

o qual prouará com authoridade de Arestoteles, e alguãs resõis, perem os Religiosos, 

em lugar de patrias nomearão sua Religião, e assi se acabará o Acto deste dia. 

13. No dia seguinte, ou o primeiro que for de lição se começará o exame, e o primeiro 

examinador lhe perguntará hum capitulo, que melhor lhe parecer, de Porphyrio, o 

qual capitulo o estudante resumirá, e sobre o contheudo nelle, lhe mouerá huma 

questão ou questoẽs; e contra a resposta de cada huã dellas arguirá o examinador 

pelo mesmo modo, perguntará sobre algum capitulo dos Predicamentos; e o terceiro 

examinador sobre o liuro De interpetratione: e per esta ordem o primeiro examinador 
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tornará a perguntar dos Priores de Aristoteles, e o segundo dos Posteriores; e o 

terceiro nos Topicos; e o primeiro examinador acabará a Logica com os elencuos. 

Acabado isto cada examinador fará hum argumento contra o problema dos Physicos, 

e à cerca delle não argumentará com tanto rigor como na logica. E nisto se acabará 

o exame. E logo em acabando tomará a pedra o segundo, e dará a cedula ao segundo 

examinador, que o comecará a examinar, e per esta ordem procederão, até que se 

acabem os exames, gastandose hum dia, inteiro com cada hum dos primeiros cinquo 

examinados, e da hi per diante examinarse hão dous cada dia, e mais não tirando 

o ultimo, com o qual tambem se gastará o dia inteiro. E nos dias de guarda, ou 

assueto, não auerá exame algum.

14. Nestes exames estarão os examinadores sem insignias, excepto à tarde, em que se 

toma a pedra, e o primeiro, e ultimo dia dos exames, e todos os que se ouuerem de 

examinar estarão com a cabeça descuberta em quanto se examinarem.

15. Per que os aprouados pera Bachareis em Artes, tomado o dito grao, pelo mesmo 

caso ficão habelitados pera ouuir Theologia, ou Medicina, e se ouuirem as ditas 

sciencias, os que não tiuerem pera ellas bastante fundamento de sciencia de Artes, 

as não poderão ouuir com proueito, nem exercitar sem muito perigo das almas, ou 

dos corpos, e encarregase muito a consciencia dos examinadores dos Bachareis, que 

pera este grao, não aprouem, senão os que de tal maneira souberem Artes que pareça 

poderão estudar e exercitar a Theologia e Medicina com proueito da Republica, e 

bem das almas, e corpos que curarem espiritual e corporalmente. Per tanto logo 

que os examinadores forem eleitos pera os exames dos Bachareis (se não forem 

da companhia) se lhes dará iuramento na casa do conselho da Uniuersidade pelo 

escriuão della, de bem, fielmente, e com segredo fazerem o officio de examinadores, 

e de não aprouarem pera o grao de Bacharel, se não os que iulgarem que tem 

sufficiencia, de saber, e habelidade pera o poder receber, e de guardarem em tudo o 

que lhes pertenser conforme aos estatutos da Uniuersidade. 

16. Nenhum examinador de Bachareis, ou Lecenceados direita ou indireitamente, per 

palaura, ou per escrito, per si, ou per outrem, dirá ao estudante, que elle ouuer de 

examinar, ou pessoa outra alguã a duuida, ou duuidas que há de propor ao dito 

examinando, nem o capitulo que lhe ade perguntar, sõ pena de dous cruzados, a 

metade pera quem delle denunciar, e a outra a metade, pera a Arca da Uniuersidade, 

alem de ir contra sua consciencia, e contra a iustiça que deue guardar per rezão 

do officio que tem de examinador, e de ser auido, per quebrantador do iuramento 
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que fez antes de começar a examinar. Nem outro sy usará deste modo: Dit aliquid 

ex cap. Degenere ou ex cap. De futuris contigentibus etc. Per que em effeito isto 

he perguntar o ponto, ou pontos daquelle capitulo, de que o examinando quer ser 

somente examinado, mas mandará repetir o capitulo sem acrecentar outra cousa, e 

sobre elle fará em tudo o que se ordena dos exames, dos Bachareis.

17. Os exames se começarão à meia hora depois de começadas as liçoẽs, e durarão até 

se acabarem, e presidirá nelles o mestre do segundo curso.

18. Acabado o exame de cada hum assi de Bachareis como de Lecenceados se aiuntarão 

os examinadores, cada dia huã ues em lugar secreto, pera conferirem entre sy acerca 

da sufficiencia do examinado, e o primeiro examinador aponte logo per escrito o que 

se asentar: ou seião todos os examinadores conformes, ou de differentes uotos. 

19. Depois dos exames acabados lerá o mestre dos examinados todos os dias lectiuos 

até o dia que se der o grao, sõmente não lerão meio dia que he necessario pera irem 

à aprouação, e o dia seguinte depois da derradeira pedra. 

20. Acabados os exames, à uespora do dia em que se há de dar o grao de Bacharel, 

o Reitor da Uniuersidade, fará aiuntar na casa do despacho, os examinadores e 

conferirá da sufficiencia e custumes de cada hum particularmente, pela ordem que 

responderão, e o dito Reitor os mandará uir perante sy hum, e hum, e os louuará 

ou reprenderãm ou lhe dará a penitencia que seu exame merecer, segundo o que em 

suas consciencias iulgarem os examinadores, e de tudo o escriuão da Uniuersidade 

fará assento no liuro dos Actos em que assinará o Reitor. 

21. No tempo que os exames dos Bachareis se tiuerem, os examinadores precederão 

no acto dos exames a todos os mais Acturegentes e Agraduados da Uniuersidade e 

sõmente se assentarão asima delles o Reitor e cancellario, e nenhuã outra pessoa 

mais de qual quer calidade que seia. 

22. Nenhuã pessoa que per exame publico de Bachareis, ou Lecenceados for reprouado 

pera algum dos ditos graos, será outra ues examinado afim de poder receber o tal 

grao, se não per exame publico na forma que ordinariamente se custuma fazer (e 

pagará a metade das propinas ordinarias do dito exame) per que a resão e o iredito 

da Uniuersidade pede que quem per exame publico se mostrou indigno do dito grao, 

per exame publico mostre ser digno delle: E pelo mesmo respeito dispensando o 

Reitor com alguã pessoa, pera se examinar priuatim (o que deue ser mui raramente, 

e com pessoa de muita calidade, em que se achem resoẽs bastantes pera isso) à tal 

pessoa dispensada se não dará o grao, pera a qual se examinou em publico.
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23. Todos os estudantes do primeiro e segundo curso, serão obrigados a asistir ao 

primeiro exame manhaã e tarde, e os do segundo curso pelo mesmo modo, a todos 

os demais exames, e os que faltando nelles, serão apontados, como se faltasem, nas 

liçoẽs, e os estudantes a que faltar tempo pera prouarem seus cursos assistindo nos 

ditos exames, todo o tempo que elles durão, assi manhaã como à tarde lhe seruirá a 

dita assistencia, como se assistissem, nas liçoẽs de seu curso, ainda que no dito seu 

curso, então não aya liçoẽs. O mesmo conseguirão os que acabarão o quarto anno 

do curso, nos exames de Lecenceados pera satisfazerem o tempo que lhes faltar de 

curso pera se poderem examinar conforme estes estatutos. 

24. Não premitirá o Reitor, que no tempo que se examinão os Bachareis aia musica 

ou uozes, ou de instrumentos, sõmente poderá conceder que aia charamellas, na 

primeira e derradeira pedra, as quais poderam tanger no fim dos argumentos, mas 

muy breuemente pera que se não tire o tempo do exame aos examinadores.

25. Se algum dos examinadores per doença, ou outro algum impedimento não puder 

uir examinar, fará dar auiso ao Reitor do tal impedimento, o qual tomará delle 

informação pello cancellario, e achando que não será mais que per hum ou dous 

dias, mandará que substitua per elle, algum Agraduado dos que ia tiuerem examinado 

alguã ues, perem se o impedimento for de mais dura, elegerá quem substitua em 

consulta pelo modo que os ditos examinadores se custumão eleger. 

26. A todos os que forem eleitos pera examinar Bachareis, ou Lecenceados se de o 

treslado deste capitulo pera que o leão, e cumprão tudo o que delles lhe pertence 

conforme ao iuramento que antes de exercitar o officio de examinador tomarão 

segundo a forma do dito iuramento que he a seguinte.

27. Eu N. iuro a estes santos Euangelhos, em que ponho as mãos de bem, fiel mente, 

e com segredo fazer o officio de examinador de Bachareis pera que fui eleito, e de 

cumprir, e guardar, tudo o que pertence ao dito officio de examinador conforme 

aos estatutos desta Uniuersidade, e em particular ao contheudo neste capitulo dos 

exames, e examinadores dos Bachareis; E este mesmo iuramento hão de fazer os 

examinadores dos Lecenceados em Artes, mudandose o nome de Bachareis em 

Lecenceados.

28. Se alguã pessoa tiuer ouuido Artes nestes Reinos (porque dos que as ouuirão 

fora delles, se falará no capitulo dos estrangeiros) e se quiser examinar nesta 

Uniuersidade pera Bacharel em Artes, se as ouuio na Uniuersidade de Coimbra, 

e aprezentar, certidão do Reitor do collegio das Artes, pela qual consta ter ouuido 
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todo o tempo de Artes que nesta Uniuersidade he necessario ouuir o que há de 

ser admetido, ao dito exame, seia elle admetido, o que a dita certidão trouxer, e o 

mesmo digo, dos que tiuerem ouuido Artes nos colegios da companhia de Lisboa, e 

Braga, trazendo certidoẽs dos Reitores dos ditos colegios na forma sobredita, mas 

se as ouuerão em outras partes, sendo examinados em particular (como fica dito no 

capitulo 2 deste liuro §4), e achados sufficientes, o cancellario os admita ao dito 

exame, e examinados continuem no mesmo curso com os Bachareis que então se 

examinarão: e se se achar pelo mesmo modo que tem ouuido, e estudado tudo o que 

se le em todos os quatro annos de curso, depois de ter tomado, o grao de Bacharel 

pode ser admetido ao exame de Lecenceado com os que tiuerem acabado o quarto 

curso de Artes. 

29. Como seia necessario pera as eleiçoẽs serem acertadas e quais conuem, que antes 

dellas aia noticia bastante das pessoas que se hão de eleger, e seus talentos pera 

o fim que se pretende, mandamos, e ordenamos, que o Reitor da Uniuersidade, e 

cancellario antes do dia em que se ouuer de fazer eleição da pessoa ou pessoas 

que hão de examinar os Bachareis ou Lecenceados, tomem diligente informação 

do saber, e custumes dos Agraduados que poderão fazer officio de examinador com 

satisfação e authoridade da Uniuersidade, alem da que darão os Acturegentes de 

Theologia, casos, e Artes que na eleição dos ditos examinadores conforme a estes 

estatutos hão de ser presentes. 
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Capitulo 6

Do modo como se darã o grao do 

Bacharel em Artes

1. Acabada a dita aprouação dos ditos estudantes o Reitor assinará hum Domingo 

ou aia de festa que lhe melhor parecer, ouuidos seus conselheiros: e se não ouuer 

Domingo, ou dia de festa acomodado, será em algum outro dia não lectiuo, no qual 

se lhes dará o grao de Bacharel, e pelo Bedel das Artes o mandará hum, ou dous 

dias antes de denunciar pelas escolas, especial mente nos Gerais de Theologia, e 

dos de casos de consciencia, e Artes, pera que os Doutores e mestres em Artes, se 

aiuntem com o Reitor, na sala das escolas, onde se há de dar o dito grao, a qual os 

estudantes terão bem concertada, e limpa, e pelo mesmo Bedel mandará outro sy 

auisar a ambos os conseruadores do dia, e hora, em que o dito grao se ouuer de dar, 

pera que se possão achar prezentes. 

2. Antes do dia em que se ouuer de dar o grao de Bacharel em Artes aos que pera elles 

forem aprouados, se tirará estromento pelo conseruador eclesiastico da Uniuersidade 

de Fide et Religione catholica de todos os estudantes que hão de receber o dito grao 

e se apresentará o dito estromento ao Reitor, o qual o mandará dar ao escriuão da 

Uniuersidade pera que faça disso termo, ou assento, e ao tal estromento guardará em 

seu poder o secretario da dita Uniuersidade com todos os mais que semelhantemente 

se tirarem, pera graos quais quer que seião de Artes ou Theologia que se derem em 

publico, ou em particular, os quais o Reitor em nenhum caso consentirá se dem sem 

primeiro lhe serem aprezentados os estromentos sobreditos. 

3. Os examinadores e Regente do curso dos que se hão de graduar com os mais estudantes, 

e pessoas que os quiserem acompanhar, se aiuntarão em a Igreia da Uniuersidade, 

pera da hy irem à sala, onde ia estará o Reitor, com os Doutores, e mestres, e irão per 

esta ordem: Diante de todos os trombetas, ou charamellas tangendo os quais o dia de 

antes tangerão á porta das escolas e do examinador que não for da companhia, e em 

os lugares mais publicos da cidade, pera que uenha a noticia de todos o dito grao: E 

logo irá o meirinho da Uniuersidade, e depois delle, irão os que se hão de agraduar per 

ordem em procissão de huã parte, e da outra e com a cabeça descuberta, e detras delles 

os examinadores e Regente com suas insignias, leuando diante de sy os Bedeis com suas 

maças. Chegados à sala o Regente se sobirá na cadeira que estará bem consertada, e 

todos os examinadores, ainda que algum não seia da companhia, se assentarão iunto 
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do Reitor, abaxo consequentes do cancellario. E logo o escriuão da Uniuersidade lerá 

o rol dos ditos examinados pela ordem de seus exames estando todos elles em pé. Feito 

isto se porão todos de ioelhos, e hum dos de mais authoridade diante de todos lerá sobre 

hum missal o iuramento do Papa Pio Quarto, que deuem de iurar os que recebem algum 

grao de letras. Acabado de ler a forma deste iuramento concluirá com estas palauras: 

Ego idem Spondeo etc. e aleuantandose todos os mais hum, a hum no mesmo lugar 

dirão as mesmas palauras. Ego idem Spondeo etc. E feito per todos o dito iuramento, 

aleuantados estarão em pé diante da cadeira onde está o Regente.

4. Feito isto, o que teue a primeira pedra, ou outro qual o Regente pera ir ordenar, 

pedirá o grao de Bacharel com huã elegante oração, na qual tratará dos Louuores 

da faculdade agradecendo a nosso senhor auerlhes dado forças pera chegarem a 

receber o dito grao, e do mestre, ou de quem lhe der o grao bastará breuissimamente 

dizer alguã cousa de agradecimento, sem misturar palaura alguã de louuor. E no 

fim amoestará aos condiscipulos que tomem este grao pera gloria e honra de nosso 

senhor, e não pera outros fins humanos. E esta será a materia de que tratarão todas as 

outras oraçoẽs em que se pedir algum grao, ou se derem graças pelo auer recebido. 

5. Acabada esta oração continuando os Agraduados em pé como fica dito, o Regente 

responderá com outra, em a qual louue tambem a sciencia das Artes, e Phylosophia 

e dignidade do grao, e louuando a uirtude, deligencia, e letras dos discipulos, e 

acabada a oração o escriuão da Uniuersidade lhe dará o iuramento custumado; E 

depois se porão os ditos examinados de ioelhos defronte da cadeira do Regente, o 

qual lhes dará o grao de Bacharel, na forma seguinte. (sic) N. in (sic) artium facultate 

magister, authoritate Apostolica (sic), constituo et declaro uós Bacharaulos in eadem 

facultate, et concedo uobis omnes e as facultates, functiones et immunitates, qualis 

qui ad hunc gradum promouentur concedi solene, e lancandolhes a benção dirá 

in nomine Patris etc. E logo se asentarão todos. E o Bedel das Artes repartirá as 

propinas pelos conseruadores, Agraduados, e officiaẽs da Uniuersidade, conforme 

ao que nestes estatutos se ordena, tangendo os charamellas, em quanto as ditas 

propinas se repartirem. Feito isto hum dos ditos Bachareis a quem o Regente tiuer 

isto encomendado com huã oração breue, em nome de todos os Bachareis que então 

estarão em pé, e sem barretes, dará graças a Deos, e ao Reitor, e aos mais que 

estiuerem presentes ao grao. 

6. Não podendo os mestres dos examinados dar este grao de Bacharel, o dará hum dos 

Acturegentes que parecer ao Reitor da Uniuersidade.
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7. Se algum dos Agraduados faltar no tempo que se der o grao de Bachareis, sem 

alegar causa bastante a iuiso do Reitor, ouuidos seus conselheiros pelo mesmo caso 

encorrerá em pena de 400 reis, nem se lhe poderá dar depois o dito grao, nem 

elle fazer curso algum sem primeiro com effeito pagar a dita pena pera a Arca 

da Uniuersidade. E se acudir tarde, a saber depois de saidos os mais agraduados 

da Igreia pera a Sala da Uniuersidade pagará pelo mesmo modo 200 reis, mas se 

prouar que esteue doente, ou teue outro iusto impedimento, per rezão do qual não 

pode acodir a receber o tal grao no dia pera elle determinado, o Reitor lho poderá 

mandar dar em particular em hum dia de assueto, ou na tarde de algum dia Santo; 

E o dito Bacharel dará aos officiaẽs da Uniuersidade que se acharem presentes, a 

metade das propinas que elles custumão receber, quando em publico se dá o dito 

grao. E se os que não uierão receber este grao forem mais que hum, e prouarem iusto 

impedimento, poderão todos iuntos ser admetidos priuatim ao dito grao, pagando 

elles aos officiaẽs meya propina como fica dito, com tanto que não passem de quatro: 

per que se passarem, pagarão as propinas inteiras aos officiaẽs da Uniuersidade, 

como se faz quando todos iuntos recebem o grao. E o mestre do terceiro curso do 

dito anno dará este grao, ou quem per elle substituir, nem no tal grao auerá oraçoẽs, 

charamellas, ou musica. E o que aqui se dispoem dos Bachareis, se entenda tambem 

ser dito dos Lecenceados quando per causa de semelhantes impedimentos não 

acodirem a receber o grao com os demais. 

8. A forma que se há de guardar nas cedulas, ou certidoẽs que se aprezentão aos 

examinadores dos Bachareis será a seguinte. Eximinatores Sapientissimi N. Legitime 

fidem fecit, se necessarios cursus (sic), omnes que libros ad Bachalaur catus gradum 

requisitos tum Dialeticos, tum Phylosophicos audiu isse sub disciplina Magistri N. 

cum ergo ad nos mitto, ut iusto examine exploretis 4 Idus February Anni à Christo 

nato etc. e esta cedula será asinada pelo Reitor.
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9. 
Despeza dos Bachareis em Artes

No exame dará cada hum dos Bachareis em Artes

À Arca da Uniuersidade ------------------------------------- 1000 reis

Ao examinador duzentos reis ------------------------------- 200 reis

Ao escriuão cento e corenta reis ---------------------------- 140 reis

A cada hum dos Bedeis cento e corenta reis -------------- 140 reis

Ao meirinho cem reis ---------------------------------------- 100 reis

Ao Porteiro oitenta reis -------------------------------------- 80 reis

Ao Correitor oitenta reis ------------------------------------ 80 reis
Ao mestre das ceremonias na primeira e derradeira 
pedra cada ues cento e corenta reis ------------------------ 140 reis

10. 
No dia do grao dos Bachareis darão todos iuntos 

A cada hum dos conseruadores ----------------------------- 200 reis

Ao escriuão cento e secenta reis ---------------------------- 160 reis

Ao mestre das ceremonias ----------------------------------- 150 reis

A cada Bedel cento e secenta reis --------------------------- 160 reis 

Ao meirinho cento e corenta reis --------------------------- 140 reis

Ao Correitor cento e uinte reis ------------------------------ 120 reis

Ao Porteiro cento e uinte reis ------------------------------- 120 reis
Alem disto se dará à Arca da Uniuersidade, e a cada 
Doutor --------------------------------------------------------- 100 reis
Ea cada mestre em Artes ------------------------------------- 80 reis
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Capitulo 7

Das Repostas que fazem os que hão de receber

os graos de Lecenceados em Artes

1. Primeira mente os Bachareis que quiserem ser Lecenceados no quarto anno terão 

huãs conclusoẽs, que se chamão repostas maiores, e será nellas Presidente seu 

Regente e farseha este Acto pela ordem seguinte.

2. Às quintas feiras do mes de Março, estando a sala onde hão de responder bem 

ornada, e concertada (com tanto que não se armem as paredes, nem a taria da 

frontaria da mesma sala, mas só se permitirá armar a cadeira e assentos com seus 

encostos, e as grades se poderão alcatifar, e o mesmo se permitirá nos exames e 

graos de Bachareis), responderão sinquo Bachareis que pera isso forem asinados 

pelo Regente. E se ouuer tantos respondentes que não bastem as ditas quintas feiras, 

assinará o Reitor da Uniuersidade outros dias lectiuos em que responderão. E estas 

disputas se começarão assi pela manhaã como à tarde à hora das liçoẽs ordinarias, 

e nos dias em que se tiuerem lerão os outros cursos sõmente hua hora antes das 

ditas disputas; e per isso entrarão primeiro que as liçoẽs ordinarias huã hora e esta 

acabada irão a ellas. E parecendo ao Reitor, per rezoẽs que pode auer, que se não 

tenhão às quintas feiras lhes assinará os dias que mais conuenientes lhe parecerem. 

3. Não auerá na Theologia lição alguã na manhaã das primeiras missas, e nas outras se 

lerá huma hora da lição de prima; e à tarde assi nas primeiras como nas mais mesas, 

auerá huã só lição na dita Theologia, a qual lerão os mestres da tarde alternatim, e em 

todas as mesas que se tiuerem do quarto curso não auerá lição de escritura. 

4. O Regente que presidir fará na primeira meza huã oração breue, em que mostre a 

merse que nosso Senhor lhe fez, a elle e a seus discipulos, em os chegar ao cabo do 

curso, e anime os discipulos a serem diligentes no que lhes fica de seus estudos.

5. Acabada esta oração e feita a inuocação ordinaria, proporá a cada discipulo o 

problema das conclusoẽs que elles sustentão, tratandoo breuemente (sic) parte. E 

além de isto contra cada hum proporá hum argumento sobre alguã das conclusoẽs. E 

logo o que responde na logica se leuantará e fará huã oração louuando a Phylosophia 

e o sucesso do curso, e acabada responderá ao que lhe propos o Presidente, 

prouando logo a conclusão que responde ao problema: e depois começará a prouar 

suas conclusoẽs, até que o Presidente lhe diga que basta. E feito isto responderá ao 

argumento que o Presidente lhe propos, contra huã das conclusoẽs replicandolhe 
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o Presidente como quiser, e da mesma maneira responderão per sua ordem os 

seguintes, sem fazerem oração, e acabado isto argumentarão os Doutores, e mestres 

per sua ordem 1º os Acturegentes, e os que o forão: e os mais no lugar que lhe 

uier per seu grao: e os Doutores e Mestres em Artes feitos nesta Uniuersidade, ou 

nella incorporados nos ditos graos que não forem da companhia, que argumentarem 

nestas disputas, darão da Arca da Uniuersidade quatro uinteñs, poderão tambem 

argumentar nestas disputas das mesas, e nas do Esperito Santo, ou seião de Theologia 

ou de Artes os Religiosos de outras Religioẽs que per authoridade de suas pessoas, 

cargos que tiuessem, e letras deuem ser pera elles conuidados. 

6. De tal maneira deue moderar o Regente a proua dos problemas, e das conclusoẽs 

suas e dos discipulos, que sempre fique na mesma manhaã tempo pera se proporem 

alguñs argumentos pelos Doutores ou mestres que assistirem nas ditas disputas. E 

pera nisto auer ordem o Reitor limitará o tempo que o Presidente há de gastar na 

proua dos problemas, e nos argumentos que há de propor aos defendentes. E da 

mesma maneira o que hão de gastar seus discipulos na proua de seus problemas e 

conclusoẽs, de modo que per se deter em alguã destas cousas muito, não se deixe 

de dar o tempo deuido às outras. E pera que isto assim se faça o cancellario terá 

iunto de sy hum Relogio pelo qual gouernará e se faça acabar o Presidente dentro 

do tempo que estiuer determinado pera cada huã das ditas cousas, o qual tempo na 

primeira mesa será sõmente de duas horas, e nas mais que se seguirem de hora e 

meya; de modo que na primeira mesa sempre fique inteira meya hora, e nas outras 

huã hora, ou ao menos tres quartos pera os Agraduados poderem arguir contra os 

defendentes, antes que se faça sinal com o sino pera acabarem as liçoẽs ordinarias 

da Uniuersidade. 

7. Hum dos sinquo Bachareis, que comum mente hão de sustentar, em cada huã 

das mesas, sostentará noue conclusoẽs da logica o 2º sustentará outras noue de 

Physicos de Aristoteles; o 3º outras noue de Phylosophia natural, o quarto sete de 

Phylosophia natural, e duas de ethicas. E estarão todos cinquo diguo o 5º cinquo ou 

seis de Methafisica, e as outras de ethicas. E estarão todos cinquo per esta ordem 

assentados em hum escabelo com as cabeças descubertas, e diante delles huã mesa 

bem ornada e este acto se acabará pela manhaã com as liçoẽs, e à tarde durará até às 

Aue Marias. E per que pode suceder, que no fim destas disputas da tarde uá faltando 

a lus do dia os defendentes terão dado tal ordem que sem gastos desnecessarios 

a Mesa sobre que tem suas conclusoẽs e sala, estarão bastantemente alumiadas; 
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E se não ouuer numero de Bachareis com que se possa guardar a dita ordem o 

Mestre os repartirá como uir que conuem, repartindolhes assi mesmo as materias. E 

procurará o Regente que este Acto se faça com grande solenidade, e encomendará 

a seus discipulos que em pessoa uão dar as conclusoẽs aos Doutores, Regente, e 

mestre da Uniuersidade pedindolhes que se queirão achar presentes, e argumentar. 

8. Se os que hão de defender estas conclusoẽs depois de repartidos de cinquo em 

cinquo em cada mesa como está dito, soberarem alguñs que não fação numero de 

cinquo o seu Regente os repartirá pelas outras mesas, ainda que nellas em tal caso 

fiquem mais de cinquo, e estes defenderão conclusoẽs mistas de uareos liuros de 

Phylosophia, natural, moral, Methafisica, e logica. 

9. Os lentes que não forem mestres, em Artes e quiserem assistir neste Acto, estarão em 

hum assento per si em algum lugar decente. O qual assento estará conuenientemente 

concertado, e nelle se não poderão assentar os Doutores e Mestres em Artes da 

Uniuersidade. 

10. Nestas disputas assistirão ambos os Bedeis com suas maças, e agasalharão os 

Agraduados que uierem argumentar ou assistir nas ditas disputas, e os hospedes, 

como está dito no capitulo do officio dos Bedeis. E o Bedel das Artes offerecerá a 

propina aos que argumentarem. 

11. Assi nestas disputas como em todas as outras que ouuer de Artes nenhum Doutor 

ou Mestre ainda que seia Acturegente poderá replicar sobre o argumento de outro 

Doutor, ou Mestre; mas querendo argumentar o fará de modo que ningem aiude que 

insta, e replica sobre o argumento, que acabou de propor. 

12. Nestas disputas das mesas quanto for possiuel assistirá sempre o Reitor, e cancellario, 

assi per authoridade das mesmas disputas, como per cousas que possão soceder 

que peção assistencia do Reitor, ou cancellario: assistirão mais o escriuão da 

Uniuersidade, Mestre das ceremonias, ambos os Bedeis, com suas maças, correitor, 

etc. pera fazerem o que naquelle acto tem obrigação de fazer. 

13. Nestas disputas se permite que aia musica de instrumentos, e uozes só à tarde, e 

com tal condição, que cada ues que tangerem ou cantarem, seia per pouco tempo, e 

poucas uozes, de modo que não impidão o curso das Disputas, e que na dita musica 

aia muito pouco gasto, o que se encarrega muito ao Reitor, per que só se permite, 

pera aliuio da molestia deste Acto, per se gastar nelle muito tempo, e no fim destas 

disputas, e das paruas, fará o Presidente, a protestação ordinaria, como mais clara 

mente se dirá no fim dos Actos de Theologia.
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14.  
Nas mesas maiores pera Lecenceados em Artes dará cada hum

Ao escriuão cem reis ----------------------------------------- 100 reis

A cada Bedel cento e corenta reis --------------------------- 140 reis

Ao meirinho oitenta reis ------------------------------------- 80 reis

Ao Porteiro secenta reis ------------------------------------- 60 reis

Ao Correitor secenta reis ------------------------------------ 60 reis

Ao Porteiro secenta reis ------------------------------------- 60 reis

Ao mestre das ceremonias oitente reis --------------------- 80 reis
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Capitulo 8

Das repostas menores

1. Depois de tidas todas as repostas, maiores no mesmo lugar se terá hum acto, que 

se chama repostas menores, e não será de tanta solenidade, como a das maiores, e 

nelle se guardará a ordem seguinte: O Presidente deste Acto (o qual será o mesmo 

Regente que acaba o curso das Artes, e presidio nas repostas maiores) repartirá os 

discipulos, em quatro partes, de modo que pela manhaã do dia em que este Acto 

se tiuer, argumentarão os que estiuerão na primeira mesa, contra os que estiuerão 

na segunda e os da terceira, contra os da quarta: e argumentarão os da segunda 

contra os da primeira, e os da quarta contra os da terceira, e se forem mais mesas, 

ou menos o Regente as repartirá em quatro partes, como se forão quatro mesas, 

e nenhum argumentará contra o que lhe argumentou, nem responderá ao que no 

argumento que pos, lhe respondeo. E se o numero dos defendentes for desigual, hum 

delles argumentará duas ueses pera que nenhum fique per argumentar e responder. 

2. Cada hum dos defendentes defenderá sõmente tres conclusoẽs das quais tirará a 

questão que elle só e não o Presidente desputará antes que responda aos argumentos 

que lhe propuserem, nas quais conclusoẽs, nenhum defenderá as mesmas materias, 

que defendeo nas Repostas maiores, conuem a saber, o que defendeo conclusoẽs 

de logica, defenderá conclusoẽs dos liuros dos Physicos, ou de outro liuro de 

Phylosophia. E o que teue conclusoẽs de Phylosophia natural defenda conclusoẽs 

de logica, ou Methafisica, e o mesmo farão todos os demais, trocando as materias, e 

liuros de que tirarão suas conclusoẽs, e assi no propor da questão, como no prouar 

das conclusoẽs, se guardará a mesma ordem que se guardou, nas mesas maiores. 

3. Estas disputas começarão assi, pela manhaã como à tarde às horas que começão 

as liçoẽs da Uniuersidade, nem durarão mais que o tempo que ellas durão, que são 

duas horas e meya pela manhaã, e outras tantas à tarde, e o Presidente terá sua 

borla conforme ao grao que tiuer. 

4. Pera este Acto se armará sõmente a cadeira, e se ornarão os assentos dos Doutores, 

e Mestres, e os bancos dos respondentes, e argumentantes, nem nelle auerá 

charamellas, nem musica alguã de uozes, ou instromentos: Assistirão neste Acto, o 

escriuão da Uniuersidade, e Mestre das ceremonias, e ambos os Bedeis de Theologia, 

e Artes sem maças.
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5. 
Nas mesas menores dará cada hum dos Bachareis 

Ao escriuão cinquoenta reis -------------------------------- 50 reis

A cada Bedel -------------------------------------------------- 50 reis

Ao meirinho quarenta reis ---------------------------------- 40 reis

Ao Porteiro ---------------------------------------------------- 40 reis

Ao Correitor quarenta reis ---------------------------------- 40 reis



144 Teresa Maria Rodrigues da Fonseca Rosa

Capitulo 9

Do exame dos Lecenceados em Artes

1. O que ouuer de presidir nos exames dos Lecenceados há de ter a oração quando se 

toma a primeira pedra aos quatro de Abril à tarde e pera se aparelhar sem faltar, 

em suas ocupaçoẽs ordinarias tem necessidade de tempo, o Reitor da Uniuersidade, 

antes de entrar Março, com parecer do cancellario seus conselheiros, Prefeito e dos 

mestres Acturegentes o elegerá e fará auisar pera a dita ocupação, e pelo mesmo 

modo no primeiro dia de Abril, elegerá os outros quatro examinadores e os dous 

delles serão da companhia, e os outros dous poderão ser de fora, e começarse há o 

exame dos Lecenceados quatro dias inclusiue depois desta eleição da maneira e pela 

ordem, que se disse no dos Bachareis. 

2. Nestes exames será Presidente hum dos tres examinadores da companhia que seia em 

quanto for possiuel o cancellario, ou ao menos Lecenceado, ou Doutor em Theologia. 

3. Tanto que se acabar o curso das Artes o Regente que foi do dito curso fará que todos 

os que se hão de examinar pera Lecenceados prouem o tempo, que tem cursado no 

quarto anno de seu curso, pera que prouado elle, e iunto com o que tem prouado nos 

primeiros tres annos se lhes possa passar a cedula, ou certidão que he necessaria 

pera poderem ser admetidos ao exame de Lecenceados. 

4. Nenhum será admetido neste exame sem traser outra tal cedula, como he dito dos 

Bachareis, pela qual constará, como o tal Bacharel ouuio hum curso todo inteiro de tres 

annos e meyo, e que ouuio o que se requere pera ser admetido ao exame de Lecenceados. 

A saber toda a logica, os liuros dos Phisicos de Aristoteles, do ceo, Metauros, Parcios, 

naturais, os liuros da geração, e alma e as Ethicas e Methafisica, e assi mesmo como o 

dito Bacharel respondeo às conclusoẽs maiores e menores, e esta cedula se apresentará 

pela ordem e maneira, que se disse da dos Bachareis. E em todo o mais se guardará 

neste exame o que he dito que guardem no exame dos Bachareis, saluo que além do 

problema Physico, se proporá, outro Methafisico, e depois de examinado, pela ordem 

que se examinou na logica, e problemas Physicos, o examinarão nos Liuros de calo, De 

Generatione, Metauros, De Anima, e nos Liuros chamados Parua naturalia, e depois lhe 

argumentarão contra o problema Methafisico, e no cabo lhe perguntarão huã questão 

moral das Ethicas de Aristoteles, dos primeiros tres Liuros e perão sobre ella hum só 

argumento, com as replicas que lhe parecer, e o mesmo se fará nos Metauros, e Paruos 

naturaes, e neste exame, se não farão da logica tantas perguntas, nem com tanto rigor, 
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como nos mais liuros da Phylosophia, antes procurarão passar per ella com breuidade. 

E os examinadores que não forem da companhia, estarão com os capellos deitados sobre 

os ombros, tirando a primeira e ultima pedra, em que os terão uestidos, e com as borlas 

nos barretes, e os da companhia com borla sõmente. 

5. Porque o mesmo he ser hum Lecenceado em Artes que ter Licença pera se fazer mestre 

nellas, e pera as professar seria cousa preiudicial, e muy indigna da Uniuersidade 

sairem della com a tal Licença pessoas ineptas pera com effeito executarem a tal 

licença; encarregase, muito a consciencia dos examinadores dos Lecenceados, 

que não aprouem pera o dito grao, senão os que com iustiça merecerem ter a dita 

Licença; E pera que com mais aduertencia executem isto todos os examinadores 

de Lecenceados, que não forem da companhia; farão o iuramento que fazem os 

examinadores dos Bachareis o qual iuramento se contem no cap. 5 deste liuro 

mudado o nome de Bacharel em Lecenceados. 

6. À cerca do tempo que hão de ler os cursos que não se examinão em quanto durão os 

exames dos Lecenceados se guardará o mesmo que fica declarado no capitullo dos 

exames dos Bachareis. 

7. Acabado o exame de todos à uespora do dia, em que se há de dar o grao, ou em outro 

dia antecedente ao grao dos Lecenceados, o Reitor se aiuntará com o cancellario, 

e examinadores em hum lugar secreto, pera conferir da sufficiencia, e costumes de 

cada hum dos examinados pera uer se os hão de aprouar, ou reprouar, ou penitencear, 

ao qual escrutineo secreto se não achará prezente o escriuão da Uniuersidade, mas 

acabado elle dará o dito escriuão, a cada hum dos examinadores duas letras escritas 

cada huã em seu papel, em hum dos quais estará hum A, e no outro hum R, e logo 

uotarão secreta mente sobre o primeiro que se examinou, e se o quizerem aprouar 

Lançarão na baeta que estará diante hum A, e querendoo reprouar hum R. E acabado 

de uotar o Reitor com aiuda do cancellario, estando com a mesa diante, e afastado 

hum pouco dos examinadores regulará os uotos, e achando mais A.A. que R.R. ficará 

o tal examinado aprouado, e tendo mais R.R. que A.A. será reprouado, e parecendo 

a todos ou aos mais que se deue dar alguã penitencia aos aprouados lha darão, e 

o escriuão fará assento das ditas letras, e das penitencias que lhes forem dadas; no 

qual assinará o Reitor, e o cancellario, as quais letras dará o dito escriuão ao tal 

examinado que logo irá diante do Reitor, cancellario, e examinadores; e o Reitor o 

louuará, ou reprehenderá segundo merecer, e desta maneira se fará com cada hum 

per sy dos mais examinados, e pela ordem que responderão até se acabarem. 
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8. Quando o examinado pera Lecenceado em Artes merecer penitencia de se tomar outra ues 

a examinar de tudo, ou de grande parte do curso, não se admitirá ao grao de Lecenceado, 

com os outros discipulos, mas digamlhe que examinandose, outra ues particular mente, e 

satis fazendo, poderá tomar o grao de Lecenceado o anno logo seguinte, mas se merecesse 

pequena penitencia, como tomarse a examinar em dous ou tres capitulos, em tal caso se 

lhe dará o grao, com seus discipulos, mas não tanto que não tome carta de Lecenceado, 

nem curse em outra faculdade até se tornar a examinar com satisfação no em que faltou, 

e não se lançarão R.R. a alguem per uia de lhe darem penitencia. 

9. Acabado este escrutinio, os que forem aprouados uirão perante o Reitor, e cancellario, 

pera se lançarem sortes sobre os lugares, que terão em se fazerem Mestres: per que o 

grao de Lecenceado se dará a todos iuntos. E tendo o escriuão da Uniuersidade escritos 

os nomes dos examinados, cada hum per sy, em hum papel os lançará em huã baeta, e 

em outra estarão os lugares do magisterio per numeros, e chamado um menino de pouca 

idade tirará da baeta, em que estão o nome dos Agraduados hum papelinho, e lido elle, 

logo tirará outro da baeta, em que estão escritos os lugares do magisterio, e lido este 

tambem, constará em que lugar o dito Agraduado há de receber o grao de Mestre em 

Artes, e o mesmo fará com os mais, até se acabarem todos, e conforme os lugares, em 

que sairem precederão huñs aos outros no tomar o grao de Mestre em Artes, e das ditas 

sortes fará tambem assento o dito escriuão ao pé do qual assinará o Reitor e cancellario. 

10. Aos que forem notauel mente nobres, entre os outros examinados, ou entrarão 

nestas sortes com os outros condiscipulos, ou lhe poderão dar o primeiro lugar sem 

entrarem nas sortes, como melhor parecer ao Reitor, mas com tal condição que não 

leuem propinas a seus condiscipulos quando se fizerem mestres, e se os nobres forem 

mais de hum e não se concertarem entre sy sobre os ditos lugares, lancarão tambem 

sortes como está dito dos mais. 

11. Antes do dia da aprouação dos Lecenceados o Reitor per meio do cancellario fará 

tirar secreta mente informação de uita, et moribus dos Bachareis, que pretendem o 

grao de Lecenceados, pera o que seruirá ueremse as uisitas precedentes dos estudantes 

da Uniuersidade, e achadosse que algum ou alguñs são sabida mente auidos per 

dosonestos, ou iogadores, ou arruadores de dia ou de noite, ou escandalosos ou de 

maos custumes, de qual quer calidade que seião, não serão os tais admetidos ao dito 

grao, ainda que pera elle tenhão sciencia bastante; E serão auisados pelo cancellario 

da causa per que se lhes nega. E o Reitor uerá se deue procederse contra elles com 

castigo escolastico, ou per iustiça diante do conseruador a cuia iurisdição pertencerem. 
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12. 
No exame dos Lecenceados dará cada hum 

A Arca da Uniuersidade ------------------------------------- 1500 reis 

A cada hum dos examinadores ----------------------------- 200 reis

Ao escriuão cento e secenta reis --------------------------- 160 reis

A cada Bedel cento e secenta reis ------------------------- 160 reis 

Ao meirinho cento e uinte reis ----------------------------- 120 reis

Ao Porteiro cem reis ----------------------------------------- 100 reis

Ao correitor cem reis ---------------------------------------- 100 reis
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Capitulo 10

Do grao dos Lecenceados em Artes

1. Acabados todos os exames dos Lecenceados, e a aprouação o dia logo seguinte 

que será hum dia de festa, ou em outro que mais conueniente parecer ao Reitor, 

com tanto que não seia lectiuo, se aiuntarão o Reitor, e cancellario, conseruadores, 

examinadores, e todos os outros Doutores e mestres em Artes da Uniuersidade, na 

Igreia do Esperito Santo aonde ouuida missa se uirão della pera a sala onde se há 

de dar o grao de Lecenceados, per este ordem: Diante de todos irão as trombetas, 

ou charamellas, que terão tangido o dia de antes, à porta das escolas, e dos dous 

examinadores, que não forem da companhia, e em outros lugares publicos, e apos 

ellas o meirinho, com seus homeẽs, e segirse hão logo os Lecenceados de dous 

em dous no meyo dos mestres em Artes, e Doutores, que irão com seus capellos 

uestidos, e borlas nos barretes em huã procissão de huã parte, e da outra guardando 

entre sy a dignidade e antiguidade de seus graos, e de tras dos Lecenceados irão os 

examinadores, e logo apos elles irão ambos os Bedeis, e logo atras delles o mestre 

das ceremonias, e escriuão da Uniuersidade, logo entre os mesmos Agraduados, 

irão os dous conseruadores, eclesiastico, e secular, e de tras de todos o Reitor 

acompanhado do cancellario: de tras do Reitor irão pera afastar ajente o correitor, 

e o Porteiro da Uniuersidade com sua cana na mão. 

2. Chegados à sala, na qual os Agraduados terão bem ornados os assentos do Reitor, 

cancellario, e examinadores, se assentarão acima de todos os Doutores, abaxo logo 

do cancellario: E logo o escriuão da Uniuersidade lerá o rol dos Bachareis que hão 

de receber o grao de Lecenceados, nomeando cada hum per seu nome pela ordem de 

seus exames: E logo se porão todos de ioelhos, e farão todos o iuramento que ordena 

o sagrado concilio Tridentino conforme a bulla do Papa Pio quarto, tendo primeiro 

tirada a informação de Fide et Religione catholica, como se disse no capitulo do 

grao dos Bachareis. Acabado este iuramento, estando todos aleuantados, em pé e 

descubertos, o que teue a primeira pedra, ou outro de boa acção, que pera isto 

tiuer ordenado o mestre pedirá o grao de Lecenceado, pera sy, e seus condiscipulos, 

com huã elegante oração, e breue, e o cancellario lhe responderá com outra, a 

qual acabada o escriuão da Uniuersidade lhe dará o iuramento acustumado. E 

postos de ioelhos o cancellario lhes dará o grao authoritate apostolica com a forma 

costumada. E leuantados em pé o que teue a derradeira pedra, se parecer que o fará 



149História da Universidade Teológica  
de Évora (Séculos XVI a XVIII)

bem, ou outro que o mestre dos ditos Lecenceados tiuer ordenado dará as graças, 

como dito he no grao dos Bachareis; Perem antes das graças estando os nouos 

Lecenceados assentados auerá destribuição à custa da Arca pera os mestres em 

Artes, e Doutores que não forem da companhia, e officiaẽs da Uniuersidade maior 

do que se faz no grao dos Bachareis, e este Acto, senão fará mais que huã uez no 

anno, assi como o dos Bachareis.

3. 
 No dia do grao dos Lecenceados em Artes darão todos iuntos 

A cada hum dos dous conseruadores ---------------------- 250 reis

Ao escriuão duzentos reis ----------------------------------- 200 reis

A cada Bedel duzentos reis --------------------------------- 200 reis

Ao meirinho cento e cincoenta reis ------------------------ 150 reis

Ao Porteiro cento e uinte reis ------------------------------ 120 reis

Ao correitor cento e uinte reis ------------------------------ 120 reis

Ao mestre das ceremonias ---------------------------------- 120 reis

E alem disto se darão neste dia da Arca da Uniuersidade

A cada Doutor cento e uinte reis ---------------------------- 120 reis

A cada Mestre em Artes cem reis --------------------------- 100 reis
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Capitulo 11

Do grao dos Mestres em Artes

1. Quinze dias depois do grao dos Lecenceados o primeiro Lecenceado receberá o 

grao de Mestre, e se o elle não quiser receber nesse dia, o que se logo seguir na 

ordem o poderá tomar, e da hy per diante, de oito em oito dias receberão o dito grao 

conforme às sortes que lhes cairão, e não podendo, ou não querendo o segundo 

tomar o dito grao, logo então o poderá tomar o terceiro, e o mesmo se entenda dos 

mais quando os que tiuerem sortes primeiro, não usarem do lugar, que per ellas 

lhes coube, per que logo passados os ditos oito dias, depois do que ultima mente se 

agraduou, se podem agraduar o primeiro que dos que se seguem se quiser e puder 

agraduar, se com tudo algum se não puder agraduar no dia que lhe coube podelo há 

fazer em outro dia, com tanto que não retarde aos outros, nos dias que lhes couberão 

per sortes. E o que receber o primeiro grao de Mestre precederá aos outros ainda 

que fosse o derradeiro nas sortes. E este acto se fará em Domingo ou dia de festa, 

(se não for das principais em que se não farão actos publicos) pela ordem seguinte. 

2. Aiuntarse há o Reitor, cancellario, conseruadores, Doutores, e Mestres em Artes, e 

mais pessoas da Uniuersidade na Igreia do collegio do Esperito Santo, depois do 

meyo dia, e tomando os Doutores, e Mestres suas insignias irão da hi à sala onde se 

há de dar o grao per ordem das antiguidades de seus graos, pelo modo declarado 

no capitulo do grao dos Lecenceados, e de tras irão o Reitor e cancellario; e à 

mão dereita do Reitor irá o Magistrando com seu capello de seda azul uestido sem 

barrete, e da outra parte do dito Magistrando irá o padrinho que será huã pessoa 

nobre ou constetuida em dignidade, que o dito agraduado pera isso escolher, e logo 

diante irão os dous conseruadores, eclesiastico, e secular, e diante delle o escriuão 

da Uniuersidade, e mestre das ceremonias, e diante destes os dous Bedeis, com suas 

maças diante dos quais irá o pagem uestido com decencia, o qual em hum prato 

grande e de prata leuará as insignias que se hão de por ao Magistrando. A saber 

o barrete com a borla azul, o anel, e liuro da Phylosophia de Aristoteles; diante 

delle irá o meirinho com seu escriuão, e seus homeẽs, e diante do meirinho irão os 

charamellas, e trombetas, que o dia antes terão tangido nos lugares acima ditos, 

no grao de Bachareis, e Lecenceados. E depois de chegados à sala, se assentarão 

o Reitor, cancellario, Doutores, conseruadores, e Mestres em Artes, e mais pessoas, 

como se dirá no capitulo dos assentos, ficando o magistrando assentado em baxo em 
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huã cadeira, com huã mesa diante, e com elle em outra cadeira o padrinho à mão 

dereita do dito magistrando.

3. Estará na sala diante dos que assistem a este grao hum escabello pequeno ornado 

com huã alcatifa, e sobre ella hum pano de seda, sobre o qual estará hum missal 

aberto, e sobre elle a forma do iuramento do Papa Pio quarto, que são obrigados a 

fazer, os que tomão grao em letras, segundo ordena o sagrado concilio Tridentino; 

o Bedel das Artes irá buscar o magistrando, e o leuará até onde está o missal, e 

ali posto de ioelhos fará o iuramento como fica dito dos Bachareis, e Lecenceado 

nos capítulos de seus graos. Acabado o dito iuramento se leuantará, e indo o Bedel 

diante se irá assentar na cadeira donde antes estaua. 

4. Logo o cancellario proporá huã questão moral disputandoa breuemente (sic) parte, 

à qual o magistrando responderá, per huã conclusão, ou conclusoẽs, tambem breue 

mente, as quais fundará em Aristoteles. E acabada a terminação da dita questão, 

diante do Reitor e cancellario, o magistrando estando em pé per huã elegante, e breue 

oração, pedirá o grao de Mestre em Artes. E logo estando ainda o Magistrando em pé 

o cancellario lhe responderá com palauras breues, e graues significandolhe que aceita 

o grao. Feito isto o escriuão da Uniuersidade lhe dará o iuramento, acustumado. 

Tomado o dito iuramento, ir se há o Agraduando, acompanhado de seu padrinho, até 

diante do Reitor, e cancellario, onde o padrinho o deixará, e acompanhado de hum 

dos Bedeis, se tornará pera o seu lugar, onde se assentará; e pondosse de ioelhos o 

magistrando aos pés do cancellario lhe dará o dito cancellario o grao, authoritate 

apostolica e lhe porá as insignias com a forma custumada; e logo o Bedel o leuará a 

receber paz dos Doutores, e mestres, tendoa primeiro recebido do Reitor, e cancellario, 

tangendose entre tanto as charamellas, e depois o leuará ao Reitor, o qual o assentará 

entre sy e o cancellario, onde assentado, e com o barrete cuberto hum dos Agraduados 

de Doutor, ou mestre em Artes, terá huã oração em latim graue, e modesta em louuor 

do nouo mestre, com seus custumes e sciencia. A qual oração acabada, o Bedel 

repartirá as propinas que se hão de dar, tangendose as charamellas todo o tempo, em 

que as propinas se repartirem. E acabadas ellas o nouo mestre se leuantará, em pé e 

com o respeito deuido, dará as graças a nosso Senhor e ao Reitor, e cancellario, e mais 

pessoas que o acompanharão no presente Acto. 

5. Nenhum se admita a este grao de Mestre em Artes sem primeiro traser do conseruador 

eclesiastico estromento de Fide et Religione catholica, como se disse no capitulo dos 

Bachareis e Lecenceados em Artes, e sem outro sy constar não terem impedimento 
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pera receberem o dito grao, per falsa de custumes, pera que o Reitor per meio do 

cancellario, fará tirar informação, como no capitulo dos Lecenceados fica dito. E 

isto se entenda, quando o dito Reitor iulgar que o que se tirou do dito Agraduando, 

antes de receber o grao de Lecenceado não basta. 

6. Este grao de Mestre em Artes se não dará senão a quem tiuer dezoito annos compridos. 

7. 
No magisterio dará cada Mestre em Artes

À Arca da Unuersidade dous mil e quinhentos reis ----- 2500 reis

A cada hum dos conseruadores tresentos reis ----------- 300 reis

A cada Bedel duzentos e corenta reis --------------------- 240 reis

Ao escriuão duzentos e corenta reis ----------------------- 240 reis

Ao meirinho cento e secenta reis -------------------------- 160 reis

Ao Porteiro cento e uinte reis ------------------------------ 120 reis

Ao correitor cento e uinte reis ------------------------------ 120 reis

Ao mestre das ceremonias duzentos reis ------------------ 200 reis

Alem disto se dará à custa do nouo mestre em Artes 

A cada Doutor duzentos reis ------------------------------- 200 reis 

A cada mestre em Artes cento e cincoenta reis ---------- 150 reis
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Capitulo 12

Do que se há de ler nas liçoẽs de Theologia

e em que horas

1. Das quatro cadeiras de Theologia, que há de auer na Uniuersidade, tres serão de 

Theologia escolastica, e huã de escritura, nas tres de scholastico, se lerá e explicará 

o texto das partes de Santo Thomas como a glosa pera sua declaração necessaria; 

e sobre elle mouerá, e resoluerá o lente todas as duuidas, e questoẽs propias do 

lugar, que explica, e de nenhum modo as que pertencem, a outros lugares iuitando 

animiedade, de modo, que em tempo de quatro annos, quanto for possiuel, se acabem, 

de ler todas as materias de Theologia scholastica, speculatiuas, e moraẽs como fica 

dito no capitulo quarto [capitulo terceiro] do primeiro liuro do officio do Reitor § 

ultimo [§ 16].

2. Na cadeira de escritura explicará o lente o testamento uelho, e o outro anno o 

testamento nouo, alternadamente, saluo se o Reitor da Uniuersidade com a faculdade 

da Theologia iulgasse ser mais proueito dos ouuintes seguir outra ordem, e sempre 

seguirá a uersão aprouada pela Igreia Romana, e de tal maneira se auerá na leitura do 

Liuro que explica, que não deixe delle, quanto for possiuel parte alguã pera explicar o 

anno seguinte. E faça muito caso do sentido literal, procurando sempre alcançalo com 

muita coriosidade, e estudo de Padres, com cuios pareceres se deue conformar. 

3. Começarão as liçoẽs de Theologia às horas que começão as mais liçoẽs da 

Uniuersidade a saber a lição de prima no inuerno às oito horas da manhaã até noue 

horas, e meya, e no uerão às sete horas da manhaã até às oito e meya a lição de 

Terça que he a da Sagrada escritura, começarão logo acabada a lição de Prima, no 

inuerno até às dez e meya da manhaã, e no uerão até às noue e meya. A de Noa no 

inuerno às duas da tarde até às tres, e no uerão às tres da tarde até às quatro. A de 

uespora no inuerno às tres da tarde até às quatro, e no uerão às quatro até às cinquo. 

4. Cumprirão os lentes de Theologia assi scholastica, como da escritura Sagrada a 

ordem que a companhia tem dado pera seus estudos especial mente a que se conthem 

no liuro intitulado Razão dos estudos, nas regras dos professores das faculdades, 

superiores, e das dos professores, da escritura e da Theologia escholastica, tirando, 

no que se encontrar, com algum destes estatutos. 

5. Procurarão os lentes de Theologia ler suas cadeiras fiel mente, e com diligencia 

segundo uirem, que he mais proueito dos ouuintes, começando, continuando, e 
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acabando as materias, assi e da maneira que lhe são assinadas, sem em contrario 

de isso pretenderem, nem buscarem modo algum pera o deixarem de comprir, como 

tem obrigação fazer. 

6. No fim de suas liçoẽs estarão os lentes de Theologia fora da porta do geral, o tempo 

que for necessario pera responder às duuidas, que os discipulos lhes mouerem sobre 

as liçoẽs que lhes uão cada dia lendo, e satisfazerem às perguntas, que sobre as 

materias dellas lhes fizerem, procurando de não se recolher ao collegio antes de 

acabarem de responder a todas. 

7. Quando lerem alguãs materias, ou questoẽs, em que ouuer opinioẽs uarias, 

procurem de não gastar o tempo em as referir todas, quando forem muitas, mas 

sõmente referirão duas ou tres as que mais principaẽs lhe parecerem resoluendose 

na que iulgarem ser mais uerdadeira, fundandoa, e corroborandoa pelos melhores 

fundamentos, e rezoẽs que ouuer per aquella parte que seguirem respondendo aos 

principaẽs da parte contraria, e procurando de ensinar muitas conclusoẽs em pouca 

glosa. 
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Capitulo 13

Dos ouuintes de Theologia, e das disputas 

que entre anno terão

1. Os Estudantes que ouuerem de cursar na Theologia serão Lecenceados em Artes, 

ou ao menos Bachareis, tendo perem ouuidos todos os tres annos e meyo de curso 

dellas, como fica declarado no capitulo do exame necessario aos que hão de ouuir 

alguã faculdade na Uniuersidade, saluo se forem Religiosos, que a estes bastará 

pera cursarem na Theologia, terem ouuido todo o curso de Artes, ainda que nellas 

não tenhão grao algum, do que trarão patente de seus Prelados, sellada com o 

selo de sua Religião: pela qual patente os ditos prelados testifiquem que os ditos 

Religiosos ouuirão o curso inteiro de Artes, e nelle os Liuros que nesta Uniuersidade 

se explicão, em todos os tres annos e meyo, que durão os cursos de Artes, que nelles 

se lem declarando os liuros em particular, e o tempo que no dito curso gastarão: E 

não trazendo a dita patente nesta forma não serão admetidos, a ouuir Theologia 

saluo se quizerem ser examinados em Artes em publico, ou em particular na forma 

declarada no capitulo dos exames dos que hão de ouuir alguã faculdade. 

2. Os ditos Estudantes do principio do segundo anno per diante serão obrigados a ter 

conclusoẽs de Theologia, as quais serão sõmente tres liçoẽs, das que ouuirem todas 

as quintas feiras pela manhaã, acabada a lição de prima, mas na coresma se terão só 

de quinze em quinze dias pelo impedimento que pera ellas podem ter os que ouuirem 

confissoẽs, ou pregarem. E quando na somana ouuer dous dias santos cessarão as 

ditas disputas, e não sendo este dia de quinta feira lectiuo terse hão no dia d´antes, e 

não podendo ser neste terse hão no dia que o Reitor, ou cancellario ordenar; E a dita 

lição de prima neste dia não durará mais que huã hora excepto se ouuer algum acto 

da dita Uniuersidade pela somana, per que em tal caso cessarão nella as disputas 

da quinta feira. Nestas conclusoẽs presedirão os lentes de Theologia scholastica; no 

primeiro lugar o de Prima, depois delle o de Uespora, e no ultimo lugar o lente de Noa. 

3. Pera isto se fazer melhor no principio do anno o Reitor per meyo do Cancellario, 

uisto o rol (que sempre deue ter) de todos os Theologos cursantes assi seculares, 

como regulares, consultada a faculdade de Theologia, ordenará as disputas, que há 

d´auer aquelle anno: encarregandoas aos Theologos do segundo, terceiro, e quarto 

anno, assinando os dias em que cada hum há de responder pelas antiguidades que 

tiuerem dos graos em Artes. E não auendo estas antiguidades o dito Cancellario 
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lhe destribuirá os dias como melhor lhe parecer, consultando a dita faculdade, e 

faltando Estudantes do segundo, terceiro, e quarto anno poderão sustentar as ditas 

conclusoẽs alguũs do primeiro anno que parecer ao dito Cancellario, e lentes as 

defenderão com bastante irudição e satisfação dos ouuintes. 

4. Os ditos Estudantes serão obrigados a dar as ditas conclusoẽs ao Presidente des, 

ou quinze dias antes do dia em que as há de sustentar: E tres dias antes dará hum 

treslado de boa letra das ditas conclusoẽs ao Bedel, pera que as ponha às portas do 

Geral de Theologia, as quais irão assinadas pelo Cancellario, e Presidente: E no 

mesmo dia dará ao dito Bedel tantos treslados das ditas conclusoẽs, quantos forem 

os Estudantes que ouuerem de argumentar nellas. E quais hão de ser, e per que 

ordem tomará o dito Bedel per escrito do Presidente, e as dará no mesmo dia a todos 

os que ouuerem de argumentar sob pena de ser multado per cada ues que nisto faltar 

em cem reis de seu ordenado. 

5. Assi o sustentante como os nomeados pera argumentar, que não sustentarem, ou 

argumentarem, o dia que lhes for assinado, pagarão per cada ues o sustentante 

duzentos reis, e os outros a metade pera a Arca da Uniuersidade, a tal pena terá 

cuidado de executar o dito Bedel sob pena de a pagar de seu ordenado. 

6. Nestas desputas precederão, no assentar, e argumentar os Mestres em Artes aos 

Lecenceados, e os Lecenceados aos Bachareis, e os Mestres em Artes precederão 

segundo a antiguidade do magisterio: E sendo ambos Lecenceados, ou Bachareis em 

Artes do mesmo tempo, argumentarão pela ordem que o cancellario der declarando ao 

Bedel, qual há de auisar pera argumentar no primeiro lugar, e qual pera argumentar 

no segundo, e assi os demais. E conforme a esta ordem se assentarão no banco dos 

argumentantes, e o Presidente per sy ou pelo Bedel que estará prezente conforme 

ao rol que deue ter da ordem dos argumentantes os irá auisando a seus tempos 

começando pela parte que estiuer mais iunto da cadeira, e todos assi defendentes, 

como argumentantes que não forem Doutores, ou Acturegentes, nestas desputas, e 

mais Actos, estarão quando defenderem ou argumentarem com a cabeça descuberta. 

7. Se alem dos estudantes que estiuerem assinados pera argumentar ouuer tempo 

pera argumentarem os outros ainda que seião do primeiro anno, o poderão fazer 

parecendo ao Presidente, e nenhum Theologo, ou seia cursante, ou não cursante que 

não for Doutor poderá replicar sobre o argumento de outro Theologo ainda que seia 

no estudo de Theologia mais antiguo, ou tenha em letras maior grao, per que isto se 

concede aos Doutores com tal que o fação com huã só replica. 
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8. Os estudantes que faltarem a estas desputas, e os mais actos de Theologia, serão 

apontados como se perdessem liçoẽs pera a proua de seus cursos, e alem disto os 

que tem ainda capellanias de Artes, serão multados pelo seu apontador como se 

perdessem liçoẽs.

9. O Reitor alguãs ueses, e o cancellario frequente mente se são presentes a estas 

desputas, pera com sua prezença as authorizarem, e darem calor e animo aos 

defendentes, e argumentantes, e aos mais que nas ditas desputas se deuem de dar. 
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Capitulo 14

Dos Actos Theologos, e pessoas que 

a elles deuem assistir

1. Os Actos de Theologia são onze: quatro antes da formatura de Bacharel: A saber 

a Tentatiua, primeiro principio: segundo principio, terceiro principio; no cabo do 

qual se dá o grao de Bacharel formado; cinquo depois da formatura até o grao 

de Lecenceado. A saber o principio da Biblia, à Magna ordinaria, a Henriquiana: 

os quodlibetos; o exame priuado, depois do qual se dá o grao de Lecenceado, no 

decimo lugar, se tem as Uesperas, e no ultimo lugar o Doutoramento. 

2. Destes Actos só se terão no geral da Theologia os tres primeiros pera Bacharel formado, 

e o principio da Biblia, que he o primeiro Acto pera Lecenceado; perem todos os mais 

se farão na sala da Uniuersidade, tirando o ultimo grao de Doutor, que sempre se terá 

na Igreia do Esperito Santo, que he a propia do collegio, e da Uniuersidade. 

3. Nestes Actos argumentarão os Acturegentes de Theologia, Lecenceados na mesma, 

Bachareis formados e correntes: E faltando destes alguñs poderão suprir seus 

lugares, outros estudantes Theologos, que sempre serão dos mais antigos, e que 

o possão fazer com authoridade, e satisfação dos ouuintes; e só os Doutores, e 

Lecenceados em Theologia, quando argumentarem estarão com as cabeças cubertas, 

e assentados, os Lecenceados com os Doutores, abaxo de todos elles; e todos os 

defendentes, ainda que Lecenceados em Theologia, nos Actos em que defenderem, 

estarão todo o tempo, com as cabeças descubertas. 

4. Em todos os Actos sobreditos de Theologia, serão presentes o Reitor da Uniuersidade, o 

cancellario, os Acturegentes da faculdade, e os que per elles actual mente substituirem, 

ou tenhão grao de Doutor, ou não; todos os Doutores da mesma Uniuersidade, assi 

seculares, como regulares, e os que na dita faculdade forem Lecenceados, os quais 

todos estarão assentados, no lugar dos Agraduados, ficando os Lecenceados logo 

apos os Doutores; mas todos estarão sem as insignias de seus graos, as quais sõmente 

terá o que presidir no Acto, que se tiuer; e nenhuã outra pessoa que não for agraduada 

de Doutor ou Lecenceado nesta Uniuersidade, ou nella incorporado nos ditos graos, 

se poderá assentar no tempo dos Actos sobreditos nos assentos, dos ditos Agraduados. 

5. Assistirão outro sy nos ditos Actos o mestre das ceremonias, o escriuão da 

Uniuersidade, o Bedel da Theologia com sua maça, e com elle tambem o Bedel 

das Artes; e aos Doutores que não forem da companhia, que nos ditos Actos 
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argumentarem ou assistirem, o Bedel da Theologia offerecerá a propina ordinaria, 

pelo modo que fica dito no primeiro liuro capitulo dos Bedeis e neste terceiro 

capitulo das mesas maiores. 

6. O Bedel da Theologia tres dias antes de qual quer Acto de Theologia que se ouuer 

de fazer terá cuidado de cobrar de quem ouuer de ter o dito Acto, todo o dinheiro 

que for necessario pera as propinas e gasto de tal Acto; E não lhe entregando o 

sustentante o dito dinheiro auisará logo disso ao cancellario pera que se lhe não de 

ponto (se o Acto for delle) nem entre no dito Acto, até se lhe entregar o dito dinheiro; 

E não fazendo isto, o Bedel encorrerá em pena de quinhentos reis pera a Arca da 

Uniuersidade, e pagará de sua casa todas as propinas que ouuera de dar, e gastos 

que ouuera de fazer o sustentante. 

7. Se algum for reprouado, em algum Acto de Theologia dos em que se lanção A.A. e 

R.R.(os quais são a Tentatiua, quarto Principio, ou Formatura, Magna ordinaria, e 

exame priuado) consistirá fazer outra ues o Acto, em que foi reprouado, não seia a 

elle admetido, sem primeiro depositar no mão do Bedel da Theologia todo o dinheiro, 

necessario pera se pagarem as propinas e mais gastos que no dito Acto se custumão 

pagar; e alem disso uinte cruzados. E se o pretendente for no dito Acto, outra ues 

reprouado, alem das propinas que pagará como pagam os que a primeira ues fazem 

o tal Acto, perderá pelo mesmo caso pera a Arca da Uniuersidade todos os uinte 

cruzados que pelo dito modo tiuer depositados. 

8. Em nenhum Acto de Theologia ou Artes em que forem aprouados, reprouados, ou 

penitenceados os que fizerem os tais Actos, poderá uotar o Reitor, ou significar seu 

iuiso, e parecer não sendo Doutor em Theologia; Per que se o for nos Actos de 

Theologia, poderá uotar sobre a aprouação, reprouação, ou penitencias dos que 

fizerão os taes Actos, assi, e da maneira que o fazem os outros Doutores em Theologia. 

E o mesmo que aqui se diz do Reitor se entenda tambem ser dito do cancellario, e 

ainda que não uotem como fica declarado não se lhes periudica aqui em cousa alguã 

a iurdição que nos taes Actos tem conforme ao que nestes estatutos está ordenado. 
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Capitulo 15

Da ordem que se guardará nos 

Actos de Theologia

1. Nos Actos de Theologia, se guardará a ordem seguinte: depois do Prezidente sobir 

na cadeira, que estará decente mente ornada, e elle com suas insignias proporá a 

questão principal das conclusoẽs, e desputala há in utramg. partem; e logo chamará 

pelo Bedel da Theologia, o respondente que até então estará em seu lugar. A saber 

se for Bacharel estará no banco dos Bachareis. E sendo Acto de Tentatiua estará 

com os outros estudantes e dahi se uirá com a cabeça descuberta, uindo diante o 

Bedel com sua maça, e se assentará em o escabello, em que se custumão assentar 

os respondentes; e estando com a cabeça descuberta em quanto durar o Acto, e feita 

a inuocação acustumada resumirá a questão, e depois de prouadas as conclusoẽs, 

responderá aos argumentos do Prezidente, Doutores, Lecenceados, e Bachareis, em 

Theologia; O qual acabado fará a protestação custumada sometendo tudo o que 

disse à correição da Santa Madre Igreia, e faculdade da Sagrada Theologia. E as 

ditas inuocação, e protestação se farão sempre em todos os Actos de Theologia. 

2. Fazendose Acto de Tentatiua, ou outro qual quer dos grandes (que são os de noue 

conclusoẽs) pela manhaã: os lentes de Theologia de pela manhaã não lerão então, e os 

que lem à tarde sy; E fazendose os taes Actos, à tarde não lerão os lentes de Theologia 

à tarde, e os de pela manhaã sy; E se soceder per rezão do Turno, que no tal Acto de 

pela manhaã presida alguñs dos mestres da tarde não lerá esse dia pelo trabalho; E se 

o tal Acto se tiuer à tarde, e nelle presidir algum dos Lentes de pela manhaã, não será 

obrigado a ler a sua lição; perem o Reitor poderá suprir às ditas liçoẽs, com o substituto 

quando assi lhe parecer pera que não faltem as liçoẽs com dispendio dos ouuintes. 

3. Quando o Acto for dos pequenos (que são os de tres conclusoẽs) farse há ordinaria 

mente pela manhaã acabada a premeira hora da lição de prima, cessando no tal dia 

a lição de escritura: e então não presidindo o lente da escritura, presidirá algum dos 

outros lentes, a quem couber per Turno; e nem per isso deixará de ler a sua lição. 

E se per algum respeito o tal Acto pequeno se tiuer à tarde comecarse há acabada 

a lição de Noa, a qual lerá, o propio mestre ainda que presida no tal Acto. E se o 

lente de Prima, ou escritura presidir no dito Acto pequeno da tarde per lhe caber per 

turno, não deixará de ler a sua lição da manhaã. E esta ordem se guardará inteira 

mente pera que não faltem as liçoẽs dos mestres quanto for possiuel. 
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4. Os tres lentes de Theologia escolastica presidirão a todos os Actos publicos, quer 

seião grandes, quer pequenos per ordem das cadeiras comecando o lente de Prima, 

depois delle o de Uespora, e logo o da escritura (querendo elle entrar no turno de 

presidir nos Actos de Theologia escholastica com os mais lentes), e no quarto e 

ultimo lugar o lente de Noa. 

5. Os Bachareis assi correntes, como formados, serão obrigados a argumentar em 

todos os Actos publicos de Theologia, sob pena de cem reis, à qual pena o Bedel terá 

cuidado de arrecadar, e não o fazendo assi, os pagará de seu ordenado. E os Bachareis 

formados, serão obrigados, a argumentar com seus capellos de seda branca deitados 

sobre os ombros e não uestidos. E assi os correntes, e formados com todos os de mais 

que não forem acturegentes, ou Doutores argumentam com a cabeça descuberta. 

6. Os Regentes das faculdades, e os Doutores nestes Actos poderão replicar sobre 

as soluçoẽs dos argumentos dos discipulos, mas não poderá hum Doutor replicar 

sobre o argumento de outro Doutor, e em quanto hum argumentar, não se poderá 

o outro entrometer, antes o deixará acabar, sem o interromper. E assi nestes Actos, 

e desputas como em todas as outras de Theologia, e Artes o Reitor, cancellario, e 

Doutores, notarão com muita deligencia as proposiçoẽs que se affirmarem que são 

sospeitosas, na nossa Santa fé, ou escandalosas, e temerarias, e per ordem do dito 

Reitor e faculdade de Theologia, se farão retratar como o caso requerer. 

7. Todas as uezes que em Actos de Theologia, ou de Artes se ouuer de uotar per papeis 

de A.A. e R.R. ou de pontos, depois de todos uotarem lançando seus papeis na baeta 

ou caxa, o escriuão os tirará, e antes de os abrir os contará, e achando que os 

ditos papeis, são mais, ou menos que os uotantes uisto o erro o Reitor mandará ao 

escriuão que de outros papeis aos uotantes, pera que uotem de nouo: nem se abrirá 

algum papel dos que na caxa forão lançados; de modo que sempre primeiro que se 

ueia papel ou escrito algum se concorde o numero dos papeis com o numero dos que 

uotão, e em quanto não concordarem no mesmo numero, não seião os uotos auidos 

per dados, e achandose que concordão, então se regularão os ditos uotos, e se fará o 

que se conthem no capitulo dos Actos, em que se dão uotos, e sempre antes que elles 

se dem o escriuão lerá em uoz clara, a todos os uotantes o que se ordena no capitulo 

dos graos de Theologia § penultimo. 

8. Qualquer pessoa que uier meya hora depois de começados os Actos, ou desputas 

pelas quaes se lhe deuerá dar sallario ou propina, pelo mesmo cazo, a perca a 

metade pera o mestre das ceremonias, e a outra a metade pera pobres. 
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Capitulo 16

Dos graos da Theologia

1. Os graos que em Theologia se dão nesta Uniuersidade, são tres a saber o de 

Bacharel, formado, o qual então se dá quando depois de hum ser pela Tentatiua 

Bacharel corrente, e ter feitos os mais actos necessarios pera a formatura, recebe o 

dito grao com as solenedades propias de tal Acto, o segundo grao he de Lecenceado, 

o terceiro de Doutor, dos quaes graos se dirá, em seus propios lugares. 

2. Todos que ouuerem de receber grao de Doutor, em Theologia serão obrigados, a ter as 

insignias do dito grao, suas propias. A saber capello, e borla, e as mesmas insignias 

terão da mesma maneira os que ouuerem de receber o grao de mestre em Artes: nem 

as poderão uender, nem empenhar em quanto rezidirem na Uniuersidade, ou na cidade, 

acudindo aos Actos, onde se dá a propina; e antes de receberem os ditos graos, prouarão 

per seu propio iuramento, ou de duas testemunhas fide dignas, diante do cancellario, 

terem as ditas insignias, e serem as suas propias, o qual iuramento lhes tomará o escriuão 

da Uniuersidade, e delle fará assento assinado pelo mesmo Agraduado, e testemunhas e 

se depois se achar, que quando o dito Agraduado recebeo o grao de Doutor, ou de mestre 

em Artes, não tinha as ditas insignias suas propias, não uencerá propinas, em quanto 

as não tiuer, e será multado nas que leuou, não tendo insignias propias; E isto mesmo 

se guardará com todos os que nesta Uniuersidade se agraduarem, ou uindo de outras 

partes, se encorperarem nella, em algum grao, ou graos. 

3. Aos que forem Agraduados em Theologia nos graos de Lecenceados, ou Bacharel 

formado, se dará lugar particular, nas procissoẽs, e assentos nos Actos, e aiuntamentos 

publicos da Uniuersidade, como no capitulo dos assentos se dirá. 

4. Os Doutores Lecenceados, e Bachareis em Theologia, e mestres em Artes, que comprirem 

a obrigação que tem de acudirem aos prestitos, e aiuntamentos da Uniuersidade e 

de os authorisarem com suas insignias, ou aia nelles propinas, ou não gozarão dos 

preuilegios da dita Uniuersidade, de que gozão o a que nella actual mente cursão, 

como no capitulo dos preuiligiados se declarará, com tanto que estem matriculados. 

5. Todos os que ouuerem de receber grao de letras, pelo menos dous dias antes de o 

receberem, trarão estromento de Fide et Religione catholica, e antes de receberem o 

dito grao no mesmo lugar aonde ouuerem de receber farão profissão da fé, como se 

diz no capitulo dos ditos graos. Da mesma maneira algũs dias antes de o receberem, 

se tirará informação de sua uida e custumes. 
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6. A todos os lentes de Theologia, Doutores, e mais pessoas que uotão, em quaes quer 

uotos de Theologia, se encomenda e em carrega as conferencias, e sob iuramento 

de seus graos, que uotem sobre a sufficiencia dos que pretendem graduarse em 

Theologia, com toda a inteireza, sem affeição, ou o dia, ou respeito outro algum; 

ponderando diante de Deos a grande offensa, que contra sua diuina iustiça farão, se 

aprouarem o indigno, ou reprouarem o digno: a perda que cauzarão na Republica, 

e Igreia de Deos, se com grao de letras authorizarem os que per seu pouco saber, o 

desmerecerem, ou desauthorizarem os que per sua sciencia merecerem ter diante dos 

homeñs, credito de Letrados, pelo que não deuem aprouar pera grao de Theologia, 

qual quer que seia, se não aquelles que no engenho, iuizo, e saber mostrarem ter 

cabedal bastante pera poderem ler publica mente Theologia, com segurança na 

doutrina, proueito dos ouuintes, e satisfação de letrados Theologos, que iulguem 

per rezão, e não per paxão, ou odio, ou per outros alguñs respeitos; E se uotarem 

per A.A. e R.R., ou de outra qual quer maneira, sem considerarem, e executarem o 

que aqui se diz, a se elles encomenda, darão a Deos mui estreita conta dos danos, 

que dos tais uotos se seguirem. 

7. Esta lembrança e amoestação lerá o escriuão da Uniuersidade a todos os que 

ouuerem de uotar, em qual quer Acto, de Theologia antes de darem seus uotos, 

estando todos iuntos na casa do conselho, ou em qual quer outra na qual se fizer a 

dita iunta. 
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Capitulo 17

Do primeiro acto da Theologia 

chamado Tentatiua 

1. Os estudantes que ouuerem de ter a Tentatiua procurarão primeiro diante do Reitor, 

que ao tempo que começarão de ouuir Theologia, pera effeito de fazer curso nella, 

erão Lecenceados em Artes, ou pelo menos Bachareis, tendo cursado todo o tempo 

necessario pera o dito grao de Lecenceado; não poderão com tudo fazer a dita 

Tentatiua, sem primeiro terem o grao de Lecenceados em Artes, sem o qual grao, 

nem este Acto, nem qual quer outro de Theologia ualerá na Uniuersidade cousa 

alguã; nem aos estudantes que os tiuerem, ficará dereito pera repetir as propinas, 

que per rezão delles pagarão, à Arca, e officiaẽs da Uniuersidade, conforme ao 

que se custuma dar nos taes actos; mas isto se não entenderá dos Religiosos, per 

que estes poderão ser admetidos a este, e aos mais Actos da Theologia, ainda que 

não tenhão graos em Artes, conforme ao que sobre os ditos Religiosos fica dito no 

capitulo dos ouuintes de Theologia, pera effeito de fazerem curso nella; Prouarão 

tambem da maneira que se dirá no capitulo da proua dos cursos, como tem feito 

na Theologia quatro cursos, cada hum de noue meses, ouuindo cada dia quatro 

liçoẽs duas pela manhaã, e duas à tarde; não se contando nos ditos annos o curso 

de intrancia que fazem no quarto curso das Artes, ouuindoo antes do exame pera 

Lecenceados em Artes as duas liçoẽs de pela manhaã; e depois do dito exame todas 

as quatro liçoẽs da manhaã, e tarde per que como este tempo he o quarto anno das 

Artes, ainda que oução alguã, ou alguãs liçoẽs de Theologia lhe não será leuado em 

curso. 

2. Os estudantes que ouuerem de ter Tentatiua, se aprezentarão ao Reitor dous dias antes 

de dia de todos os santos. E não se aprezentando no tal dia, per alguã iusta causa de que 

constará ao dito Reitor, se apresentarão quinze ou uinte dias antes de ter a dita Tentatiua; 

e trarão certidoẽs de como são Lecenceados em Artes, e tem cursado na Theologia os 

annos acima declarados não entrando nelles, o da intrancia como dito he, no qual dia aos 

que assi se aprezentarem, o Reitor per sy ou pelo cancellario assinará dias ou somanas 

pera terem o dito Acto de Tentatiua guardandose nelle a ordem seguinte. 

3. Os mestres em Artes precederão aos Lecenceados da mesma faculdade, e os mestres 

entre sy se preferirão huñs aos outros, segundo a antiguidade de seus graos; E se 

forem Lecenceados do mesmo curso de Artes lançarse hão sortes e perferirse hão 
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huñs aos outros segundo as sortes que lhes couberem. E o primeiro que responder 

de Tentatiua se preferirá aos outros que depois delle a tiuerem, assi no assinar dos 

Actos que se seguem como nos assentos; e isto até serem Bachareis formados: E 

depois de Bachareis formados o mais antiguo neste grao precederá aos outros e isto 

até o grao de Lecenceado. 

4. Este Acto de Tentatiua será de noue conclusoẽs. A saber tres prinsipaẽs que serão 

de diuersas materias, cada huã dellas terá duas collateraẽs, e cada conclusão das 

prinsipaẽs, pelo menos terá tres pontos, e a o mais quatro, e as collateraẽs pelo 

menos dous, e a o mais tres; e o sustentante prouará cada huã das partes, com huã 

só rezão, e huã authoridade sõmente. 

5. Os estudantes que ouuerem de responder de Tentatiua como em qual quer outro Acto, 

serão obrigados a dar as conclusoẽs que se defendem no dito Acto ao Prezidente 

quinze dias antes do dia, em que se hão de defender, quer os Actos seião de noue, 

quer de tres conclusoẽs; e dalas há hum codice quando o Acto for delle, e será Acto 

de codice aquelle que for de noue conclusoẽs, e tres dias antes do tal Acto, serão 

obrigados os ditos estudantes dar ao Bedel da Theologia huas conclusoẽs de boa 

letra pera elle as por nas portas do geral da Theologia; as quaes irão assinadas 

pelo cancellario, Prezidente, e outro Doutor da faculdade, mais antigo entre os 

Acturegentes. E no mesmo tempo darão os ditos estudantes ao dito Bedel tantos 

treslados das conclusoẽs, que bastem pera os Doutores, e Bachareis da faculdade, 

e não auendo delles numero bastante pera argumentarem, se darão a estudantes 

mais antigos, quaes o cancellario ordenar, e huãs dellas dará ao Reitor, e outras ao 

cancellario; e não comprindo o assima dito, não poderá sustentar o tal Acto. 

6. O Prezidente deste Acto depois de propor a questão prinsipal das conclusoẽs, e a 

desputar breue mente in utramg. partem e o sustentante prouar as conclusoẽs abrirá 

as materias dellas per hum codice que lhe dará o sustentante em o qual estarão 

as prouas das conclusoẽs, impugnaçoẽs, e suluçoẽs dellas; E depois de abertas as 

materias pelo codice e o sustentante responder às impugnaçoẽs conforme ao que 

estiuer no codice, argumentará o dito Prezidente e depois os Doutores, e Bachareis 

alternatim per sua ordem com hum só meio, ou com dous conforme ao numero dos 

argumentantes, parecendo assi ao Reitor, ou ao Prezidente; e não auendo Bachareis 

argumentarão os Estudantes mais antigos como fica dito no numero precedente. 

7. Acabado este Acto com a protestação acustumada dentro dos dous primeiros dias 

se aiuntará o Reitor com os Doutores da faculdade em casa do conselho, pera 
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conferirem entre si a sufficiencia do sustentante; E lido primeiro pelo Escriuão o 

que se contem no capitulo dos graos da Theologia § 6 uotarão per A.A. e R.R. que 

o Escriuão da Uniuersidade lhes dará em dous papeis, e se o quiserem aprouar 

colocarão na baeta que estará diante hum A, e querendo reprouar hum R e acabado 

de uotar, o Reitor com aiuda do Cancellario regulará os uotos; E achando mais 

A.A. que R.R. ficará aprouado o tal sustentante: E achando mais R.R. que A.A. será 

reprouado. E parecendo aos mais dos uotantes que se lhe deue dar alguã penitencia 

lha dará, e o Escriuão da Uniuersidade fará assento em seu liuro das ditas letras, 

e das penitencias. E ao pé deste assento assinará o Reitor, e Cancellario, e o dito 

Escriuão dará as ditas letras ao tal sustentante, e lhe declarará a penitencia, que se 

lhe der, a qual o dito sustentante será obrigado cumprir, e assinar o termo della sob 

pena de pelo mesmo caso ficar inhabil ai per diante em seus actos, em quanto a não 

cumprir no tempo e modo que se lhe ordenar, e de ficar pelo mesmo caso suspenso 

do uso de seus graos; E sendo aprouado o sustentante como fica dito ficará Bacharel 

corrente. E esta ordem se guardará em todos os Actos em que ouuer uotos. 

8. 
Gastos da Tentatiua

À Arca da Uniuersidade mil reis -------------------------- 1000 reis 

Ao Escriuão cento e corenta reis -------------------------- 140 reis 

Ao mestre das ceremonias cento e uinte reis ------------- 120 reis 

A cada Bedel cento e corenta reis ------------------------- 140 reis 

Ao meirinho cem reis ---------------------------------------- 100 reis 

Ao Porteiro oitenta reis ------------------------------------- 80 reis

Ao Correitor oitenta reis ----------------------------------- 80 reis 

A cada Doutor que argumentar cento e secenta reis --- 160 reis

Ao Doutor que não argumentar cem reis ---------------- 100 reis 
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Capitulo 18

Do primeiro principio

1. Os Bachareis correntes depois da Tentatiua terão hum Acto de tres conclusoẽs 

tiradas do primeiro liuro do mestre das sentenças, que durará hora e meya, e se 

chamará primeiro principio, no qual argumentarão os Bachareis em Theologia, e 

proseguirão o argumento com hum só meyo; E os Doutores poderão replicar, e pera 

que nelle não faltem argumentantes, auerá pelo menos quatro Bachareis formados, 

que argumentem, e não podendo ser todos Bachareis formados, suprase seu lugar 

com Bachareis correntes: E quando tambem esses faltassem entrem em seu lugar 

alguñs estudantes mais antigos, ainda que não seião Bachareis, e estarão todos 

assentados em hum escabelo concertado conuenientemente de fronte do defendente.

2. 
Gastos do primeiro principio

À Arca da Uniuersidade seis centos reis ------------------ 600 reis

Ao Escriuão cento e uinte reis ------------------------------ 120 reis

A cada Bedel cento e uinte reis ----------------------------- 120 reis

Ao Meirinho cem reis ---------------------------------------- 100 reis

Do 2º e 3º princípios de Teologia

Ao Porteiro oitenta reis -------------------------------------  80 reis

Ao Correitor oitenta reis ------------------------------------  80 reis

A cada Doutor que argumentar cento e secenta reis ----- 160 reis

Ao Doutor que não argumentar cem reis ------------------ 100 reis
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Capitulo 19

Do segundo principio

1. Farão os ditos Bachareis correntes outro acto de tres conclusoẽs do segundo liuro 

do Mestre das sentenças, que durará hora e meya e se chama segundo principio, 

no qual argumentarão os Bachareis, com hum só argumento: E sendo necessario 

os que o não forem, poderão replicar os Doutores pela ordem declarada no cap. 

precedente. 

2. 
Gastos do segundo principio

À Arca da Uniuersidade quinhentos reis ----------- 500 reis
Ao Escriuão cento e uinte reis ----------------------- 120 reis
A cada Bedel cento e uinte reis ---------------------- 120 reis
Ao Meirinho cem reis --------------------------------- 100 reis
Ao Porteiro oitenta reis -------------------------------  80 reis
Ao Correitor oitenta reis ------------------------------  80 reis
A cada Doutor que argumentar cento e secenta reis - 160 reis
Ao Doutor que não argumentar cem reis ----------- 100 reis
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Capitulo 20

Do terceiro principio e formatura

1. Farão os ditos Bachareis correntes outro acto o qual se chama o terceiro principio, 

e será de tres conclusoẽs das materias do terceiro liuro do Mestre das sentenças, e se 

terá na Theologia como se tem os dous primeiros principios, e nelle argumentarão 

os Bachareis com dous meyos: Acabado este acto o sustentante fará a protestação 

ordinaria, e sobmeterá tudo o que disse à correição da Santa Madre Igreia, e 

faculdade da Sagrada Theologia, como foi declarado, no capitulo da ordem, que se 

guardará nos actos de Theologia § 1. 

2. Feito isto o Reitor, cancellario e os mais Doutores irão à casa do despacho, e 

uotarão sobre a sufficiencia do sustentante pelo modo que se contem no capitulo 

da Tentatiua § ultimo, guardandose em tudo segredo. E pera que não suceda auer 

reprouação de alguñs per confiarem demasiada mente, em seu saber se pelo que 

uir o cancellario nos Actos antecedentes à formatura e pelo que collegir dos mais 

Doutores, entender que prouauelmente será reprouado, o pretendente o auisará 

secreta mente, e desenganará do perigo, a que se poẽ de ser reprouado, com perda 

sua, e descredito de suas letras. 

3. Acabado de se uotar, e sendo aprouado o pretendente, logo o Reitor ouuidos o 

Cancellario, Acturegentes, e mais Doutores que presentes estiuerem, assentará o dia 

e horas, em que se lhe deue dar o grao, de Bacharel formado, que será dentro nos 

primeiros dous dias, na derradeira meya hora da lição da escritura, saluo se per 

iustas causas o Reitor, com parecer dos sobreditos, ordenar que se dilate mais, ou se 

faça à tarde, e em tal caso se dará o dito grao na derradeira meya hora das classes. 

4. Tanto que chegarem à sala, estiuerem assentados o Reitor, cancellario, e mais 

Doutores sem insignias, tirando o Presidente, que estará na cadeira sem ellas, logo 

o Agraduando se porá de ioelhos diante do Missal que estará aparelhado, e fará 

o iuramento custumado conforme a Bulla do Papa Pio quarto, como fica dito no 

capitulo dos graos dos Bachareis em Artes. Acabado o iuramento, se aleuantará 

em pé, e sem barrete na cabeça com huã oração breue pedirá o grao de Bacharel 

formado em Theologia, e indo pera o receber com o Bedel diante, o escriuão lhe dará 

iuramento ordinario, e posto de ioelhos diante do Presidente nos degraos da cadeira, 

elle sem oração lhe dará o dito grao com a forma custumada, pondolhe o barrete na 

cabeça e metendolhe em as maõs o liuro do mestre das sentenças, dandolhe poder 
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pera sobir à cadeira e ler. Acabado isto se deterá o Presidente da cadeira, e sobirá 

nella o nouo Bacharel com seu capello branco, deitado sobre os hombros: e estando 

ia assentado na cadeira, o Bedel repartirá as propinas que se costumão dar neste 

Acto. E depois dellas destrebuidas, começará o dito nouo Bacharel a ler em alguã 

parte do mestre das sentenças breue mente, e fazendolhe o Reitor sinal que acabe 

dará as graças a Deos, e ao Reitor, e às mais pessoas que estiuerem prezentes.

5. Nenhum Bacharel corrente será admetido a este grao, sem primeiro trazer estromento 

de Fide et Religione catholica, que costumão trazer todos os que hão de receber graos 

de letras, em Uniuersidade, conforme a Bulla do Papa Pio quarto; E o escriuão da 

Uniuersidade fará assento do dito estromento, como costuma fazer nos mais graos, 

que nesta Uniuersidade se dão. 

6. Alguns dias antes de se dar o grao de Bacharel formado, o Cancellario per sy, ou 

pelo conseruador tirará informação de Uita et moribus do Agraduando. E sendo 

tal, que uisto pelo Reitor e cancellario pareça não ser seruiço de Deos, e bem da 

Republica darse o tal grao, o cancellario falará em segredo, com o pretendente, e 

o desuiará de sua pretenção, como se disse dos Lecenceados no capitulo 9 deste 

terceiro liuro § 11.

7. 
Gastos do Terceiro principio e Formatura

À Arca da Uniuersidade mil e quatro centos reis ------- 1400 reis

Ao Escriuão duzentos e corenta reis ---------------------- 240 reis

Ao mestre das ceremonias duzentos reis ----------------- 200 reis

Ao meirinho cento e cinquoenta reis --------------------- 150 reis

A cada Bedel duzentos reis --------------------------------- 200 reis

Ao Porteiro cem reis ---------------------------------------- 100 reis

Ao guarda cem reis ------------------------------------------ 100 reis

A cada Doutor que argumentar cento e secenta reis --- 160 reis

Ao Doutor que não argumentar cem reis ---------------- 100 reis
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Capitulo 21

Dos Bachareis Formados depois de 

sua Formatura 

1. Os Bachareis formados se depois de sua formatura quiserem ter os Actos que 

se requerem pera o grao de Lecenceado, e pelo conseguinte pera o de Doutor 

continuarão na Uniuersidade mais dous annos que começarão no primeiro tempo 

que se seguir depois de sua formatura, nos quaes serão obrigados a residir na 

Uniuersidade, e se acharem prezentes a todos os Actos de Theologia que nelles se 

tiuerem na dita Uniuersidade, e argumentar nelles des da Tentatiua até à formatura; 

e nos mais quando per ordem do Reitor, ou cancellario forem auisados pera o fazer. 

2. No principio do primeiro destes tres annos, que será no sexto da sua Theologia, os 

ditos Bachareis terão o quarto Principio que he o da Biblia, e per toda a quaresma 

seguinte, ou pouco depois da Paschoa, poderão ter a Magna ordinaria. E nos 

primeiros seis mezes do septimo anno terão o Acto de Henriquiana, e no fim do 

mesmo anno, ou no principio do oitauo terão os quodlibetos, e andados seis mezes 

no dito oitauo anno, se terá o exame priuado, de modo que possão se quiserem, tomar 

no fim do mesmo anno o grao de Doutor em Theologia. E ainda que não deuam fazer 

em cada hum anno, mais de dous dos ditos Actos, com tudo se algum allegar iustas 

rezoẽs, pera fazer tres, ou mais, poderá o Reitor com parecer da faculdade, e seus 

conselheiros dar licença pera isso. 
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Capitulo 22

Do Principio da Biblia

1. No principio do sexto anno, depois da Formatura, nos dias que assinar o Reitor, per 

meyo do cancellario farão os ditos Bachareis formados outro Acto de tres conclusoẽs 

de materias graues da sagrada escritura aplicadas ao que se trata no quarto liuro das 

sentenças, o qual se chamará principio da Biblia e argumentarão nelle os Bachareis 

per sua ordem, com hum só meyo, saluo sendo poucos argumentos: per que então 

poderão argumentar com dous meyos parecendo assi ao Reitor, ou Presidente. E 

se o cancellario ou Presidente uirem que as conclusoẽs que neste Acto se hão de 

defender, ou alguma dellas, não he dereita mente tirada da sagrada escritura as 

não assinarão, até as reformarem, e neste Acto se fará o que no primeiro, e segundo 

Principio pagandose as propinas seguintes.

2. 
Gastos do Principio da Biblia

À Arca da Uniuersidade quatro centos reis -------------- 400 reis

Ao Escriuão cento e cinquoenta reis --------------------- 150 reis

A cada hum dos Bedeis cento e cinquoenta reis -------- 150 reis

Ao meirinho cem reis --------------------------------------- 100 reis

Ao Porteiro oitenta reis ------------------------------------- 80 reis

Ao Correitor oitenta reis ----------------------------------- 80 reis
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Capitulo 23

Da Magna ordinaria

1. A Magna ordinaria, será hum Acto de noue conclusoẽs de materias graues, moraẽs, 

e durará duas horas e meya, ou se faça pela manhaã, ou à tarde, no tempo das liçoẽs 

ordinarias da Uniuersidade, e presidirá nelle hum dos Regentes da Theologia per 

sua ordem, ao qual o Bacharel que ouuer de ter este Acto dará quinze dias antes as 

conclusoẽs, com hum codice copioso, e os Bachareis, e Doutores alternatim per sua 

ordem, argumentarão neste Acto, aos quais, e aos officiaẽs no cabo do dito Acto se 

destribuirão propinas conforme a estes estatutos: depois delle acabado o Reitor, 

cancellario, Regentes de Theologia, e os mais Doutores que no Acto assistirão, se irão 

à casa do conselho, onde a todos iuntos o escriuão lerá em uoz clara a amoestação 

que se contem no § 6 do capitulo dos graos de Theologia como no mesmo capitulo § 

ultimo, se ordena, e logo uotarão secreta mente per A.A. e R.R. sobre a sufficiencia 

do sustentante, a qual deue ser tal que ponderandoa bem os uotantes per ella 

iulgarem que o dito Bacharel continuando com os mais Actos, poderá digna mente 

ser aprouado pera Lecenceado em Theologia, e pelo conseguinte receber o grao de 

Doutor nella. E este Acto da Magna ordinaria se terá na sala da Uniuersidade. 

2. 
Gastos da Magna ordinaria

À Arca da Uniuersidade mil reis -------------------------- 1000 reis

Ao Escriuão cento e quarenta reis ------------------------  140 reis

A cada Bedel cento e quarenta reis ----------------------- 140 reis

Ao meirinho cem reis --------------------------------------- 100 reis

Ao Porteiro oitenta reis -------------------------------------  80 reis

Ao Correitor oitenta reis -----------------------------------  80 reis

A cada Doutor da faculdade -------------------------------- 120 reis
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Capitulo 24

Da Henriquiana

1. Depois do Acto da magna ordinaria se fará hum Acto de dia inteiro chamado 

Henriquiana, o qual será de noue conclusoẽs de materias difficultosas de Theologia; 

no qual não auerá Presidente, e durará pela manhaã todas as duas horas e meya 

que durão as liçoẽs ordinarias da Uniuersidade: e à tarde desde o tempo que as 

ditas liçoẽs começão até que todos os Bachareis acabem seus argumentos, e replica 

delles: e os Doutores poderão replicar sobre os argumentos dos Bachareis, e este 

Acto se fará na sala da Uniuersidade. 

2. Tanto que se tiuer limitado o dia a algum Bacharel formado pera ter Henriquiana, 

o Reitor mandará chamar diante de sy o cancellario, e Acturegentes de Theologia, 

os Lecenceados, Bachareis formados, e correntes, e ouuidos seus pareceres, elegerá 

dos Bachareis formados hum dos mais idoneos pera ser Prior na dita Henriquiana, e 

não auendo Bacharel formado, que bem o possa ser o elegerá dos outros Bachareis, 

ou Lecenceados: e em falta de todos estes elegerá hum Doutor, mas isto não será 

senão quando não for possiuel outra cousa. E se ao Reitor parecer que a tal eleição 

se faça per uotos dos mesmos Lecenceados, e Bachareis darse hão os uotos secretos. 

3. O Respondente será obrigado a dar as conclusoẽs e as prouas dellas ao Prior, ao 

menos hum mes antes do dia que lhe for assinado pera o dito Acto. E o dito Prior 

será obrigado dentro nos primeiros quinze dias a fazer o codice das impugnaçoẽs, e 

o dará ao respondente, pera ter tempo pera estudar, e responder aos argumentos. E 

o dito codice com as taes repostas dentro em oito dias, as tornará o Respondente a 

entregar, ao Prior; e será obrigado o dito Respondente ir à sua casa a conferir com 

elle as conclusoẽs; E não comprindo o Prior e sustentante tudo o assima dito pagará 

o que o não cumprir, per cada cousa destas que deixar de fazer hum cruzado pera a 

Arca da Uniuersidade, e crecendo a culpa, crecerá a pena como parecer ao Reitor.

4. Neste Acto da Henriquiana se guardará a ordem seguinte. Estará o Prior assentado 

em huã cadeira de espaldar com seu capelo de seda branca lançado sobre os ombros, 

e não uestido (saluo se for Doutor) e o respondente, em outra cadeira com seu capelo 

da mesma maneira. E logo o Prior proporá a questão que estiuer no titullo das 

conclusoẽs ao Bacharel que há de responder breue mente, e argumentará pela parte 

affirmatiua, e negatiua e daxará a questão ambigua, que a determine o dito Bacharel; 

E depois disto repartirá o dito Bacharel a questão com os argumentos, que per ambas 
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as partes fez o Prior, e depois fará sua protestação acustumada, e responderá à dita 

questão, declarando e prouando suas conclusoẽs, discorando per todas as partes 

dellas. O qual acabado o Prior argumentará contra todas as conclusoẽs, propondo 

hum só argumento contra cada huã dellas: E estes argumentos serão os mesmos que 

tiuer dado no codice aos quaes argumentos o Respondente satisfará breue mente; E 

feito isto o Prior tomará duas difficuldades das que nas ditas conclusoẽs se contem: 

e sobre cada huã dellas fará huã repetição no mais alto estilo, e pelo mais douto 

modo, que puder, em que gastará hum bom pedaço de tempo, e acabado de fazer de 

fazer as ditas repetiçoẽs tomará tres argumentos daquelles que fez, ou fará outros 

de nouo, com que argumentará contra o respondente, e proseguilos há com as mais 

instancias e replicas que puder, e com as soluçoẽs destes argumentos acabará o 

dito Prior seu officio: e da hi per diante começarão os Bachareis a argumentar per 

suas antiguidades, com dous meyos cada hum, e os Doutores poderão replicar se 

quizerem, e nem elles nem o Prior responderão pelo sustentante, mas elle somente 

responderá.

5. 
Gastos da Henriquiana

À Arca da Uniuersidade mil e duzentos reis ------------- 1200 reis

Ao escriuão cento e cinquoenta reis ----------------------- 150 reis

Ao mestre das ceremonias duzentos reis ------------------ 200 reis

A cada Bedel cento e cinquoenta reis --------------------- 150 reis

Ao meirinho cento e corenta reis -------------------------- 140 reis

Ao Porteiro cem reis ----------------------------------------- 100 reis

Ao Correitor cem reis --------------------------------------- 100 reis

A cada Doutor da faculdade -------------------------------- 100 reis
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Capitulo 25

Do Acto dos quodlibetos

1. O Acto dos quodlibetos será de materias speculatiuas, e praticas moraẽs, presidirão 

nelle os lentes da Theologia per sua ordem, e estando algum delles impedido, o 

que não estiuer suprirá seu lugar ao qual Presidente pelo menos hum mez antes 

dará ao sustentante os quodlibetos, e não se fazendo assi ficará na mão do Reitor 

admetilo ou não ao dito Acto, e se o admitir será consultandoo com o Doutor que 

ouuer de presidir, e alem disto pagará o tal sustentante hum cruzado pera a Arca da 

Uniuersidade. 

2. Será obrigado o sustentante oito dias antes do Acto dar ao Bedel os quodlibetos que 

se hão de propor e defender no dito Acto, per parte da Sé, das Religioẽs, e collegios 

da cidade pera que o dito Bedel leue ao cabido da dita Sé, e a cada mosteiro, ou 

collegio os quodlibetos que lhe pertencerem, ou o mesmo sustentante, em pessoa os 

leuará, pedindolhe muito que lhe queiram uir argumentar.

3. O Presidente proporá primeiro todos os quodlibetos que lhe pertencerem, e o primeiro 

proporá com dous argumentos, hum per huã parte, e outro per outra, e proseguirá 

hum somente, e o outro quodlibeto proporá sem argumentos, e o Respondente 

repetirá os ditos quodlibetos, ou questoẽs ambas, e as determinará difusa mente, 

e com maior erudição, e copia que puder; e loguo responderá ao argumento do 

Presidente, e depois proporão os outros Doutores da faculdade seus quodlibetos 

da mesma maneira; e depois dos Doutores proporá alguma pessoa per parte da Sé 

outras duas questoẽs quodlibeticas; e o mesmo farão per parte do mosteiro de São 

Domingos; e do mosteiro de São Francisco; e outras tantas per parte do mosteiro 

de nossa Senhora da Graça; e outras per parte do mosteiro de nossa Senhora do 

Carmo; e o mesmo farão per parte de nossa Senhora do Espinheiro; e do mosteiro de 

São Ioão; e do de nossa Senhora dos Remedios; e dos Padres de São Paulo; e depois 

per parte do collegio Real de nossa Senhora da Purificação; e do collegio da Madre 

de Deos; e dos mais collegios que ouuer na Uniuersidade segundo a antiguidade que 

tiuerem na uida de os ditos mosteiros, e os collegios contando do tempo que uierão 

estudar à dita Uniuersidade per modo de collegio. E neste Acto estará o sustentante 

com seu capello de seda branca deitado sobre os ombros como dito he, e não uestido. 

4. Os gastos dos Quodlibetos são os mesmos que os da Henriquiana. 
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Capitulo 26

Do exame priuado

1. Tanto que hum tiuer os quodlibetos, logo poderá pedir dia pera ter o exame priuado, 

o qual se não poderá ter senão no fim do oitauo anno de Theologia: Se no mesmo 

tempo ouuer muitos Bachareis formados, que tendo ia tido o Acto dos quodlibetos, 

e cursado tempo bastante quiserem ser Lecenceados, o Reitor com parecer do 

cancellario, e lentes de Theologia, lhes assinará os dias em que hão de entrar em 

exames priuados conforme as sua antiguidades e serão estes dias assuetos, e não 

bastando se tomarão os dias lectiuos, que forem necessarios, segundo parecer ao 

dito Reitor, consultando a faculdade, com tanto que se não fação dous exames 

priuados na mesma somana, e no tal dia deixarão de ler os Doutores, que entrarem 

nos ditos exames. 

2. Os que não tiuerem seus exames priuados nos dias que lhe forem assinados, os que 

logo se seguirem entrarão em seu lugar, e os que não tiuerem até então pedido dia pera 

exame priuado, nem acodirem no dia, em que os ditos lugares, se repartem estando na 

cidade, perderão sua antiguidade; e os primeiros nomeados os precederão no exame, 

e licença, ainda que seião menos antigos; e porem se depois se uierem apresentar, e 

prouarem sufficiente mente diante do Reitor, que estiuerão ausentes com iusta causa 

serão admetidos ao dito exame sem perderem, sua antiguidade saluo se ao tempo, que 

se uierem apresentar estiuer ia no seu lugar algum outro pera ter seu exame priuado 

dentro nos oito dias seguintes; per que em tal caso, ainda que seia mais moderno, os 

precederá no grao de Lecenceado; E se alguñs se apresentarem fora do dito tempo, 

não alegando iusta causa, e impedimento, serão todauia admetidos aos ditos exames, 

com tanto que fação seus Actos, e tomem o grao de Lecenceado depois de todos 

os apresentados no tempo deuido. Saluo se assi os apresentados no tempo deuido 

consentirem que os apresentados fora do dito tempo não percão suas antiguidades, de 

que fará o escriuão do conselho assento em seu liuro per elles assinado. 

3. Os ditos Bachareis que assi se apresentarem não serão admetidos ao dito exame priuado, 

se não leuarem a elle huã certidão feita pelo escriuão da Uniuersidade, e assinada pelo 

Reitor, em que testefique que tem feito todos os Actos atras declarados, e iuntamente 

que tem cursado em Theologia (não contando o quarto anno das Artes que he o da 

intrancia) oito annos cada hum de noue meses; e o Reitor não passará a dita certidão, 

senão constandolhe o acima dito pelos assentos dos Lecenceados, graos, e cursos. 
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4. O dito Reitor não admitirá algum exame priuado se lhe não constar que tem alguãs 

ordeñs sacras, e que tem boñs costumes; per que achando que he desuluto, e 

escandaloso, em sua uida, o não admitirá ao dito Acto, ou lho defirirá como melhor 

lhe parecer, e esta informação tomará secreta mente de cada hum, o cancellario per 

sy, ou pelo conseruador eclesiastico.

5. Dous dias antes do exame priuado se aiuntarão na sala da Uniuersidade, ou na sala 

do conselho, às duas horas depois do meyo dia, o Reitor, e cancellario, e com elles 

o escriuão da Uniuersidade, e o Bedel da Theologia: e estando presente o que se há 

de examminar logo o cancellario dará o liuro do mestre das sentenças em que se há 

de assinar o ponto se he nouo, sem sinal, ou registo, e sem dobras, e achando limpo 

o abrirá em tres partes differentes, de maneira que não abra duas ueses em huã 

mesma parte; E tanto que abrir em cada huã dellas, o escriuão da Uniuersidade, 

escreuerá em hum papel limpo o liuro, e capitulo em que se abrio pera não auer 

engano algum: E logo o sustentante destas tres partes escolherá hum ponto, que 

melhor parecer pera ler a primeira lição. Feito isto o Cancellario tornará a abrir 

o dito liuro, em outras tres partes pera a segunda lição; de modo que não seião as 

mesmas, em que abrio a primeira ues; e dellas escolherá o sustentante o ponto que 

mais quiser pera a segunda lição; os quaes dous pontos logo tirará em limpo, em 

papeis o escriuão da Uniuersidade, e os entregará ao Bedel da Theologia pera com 

muita diligencia os leuar no dito dia aos Doutores que hão de ir argumentar que 

pelo menos serão quatro dous da companhia, e dous de fora della, e ao outro dia até 

horas de iantar leuará o dito Bedel, outros papeis semelhantes aos mais Doutores 

que ouuerem de estar presentes ao dito exame sob pena de perder toda a propina, 

que no dito Acto lhe pertence, conforme a estes estatutos, per cada ponto que deixar 

de dar no dito tempo, a qual pena o Reitor mandará executar com effeito, pera a 

Arca da Uniuersidade antes que saia da casa do dito exame. 

6. O dito examinado estudará os ditos pontos, o dia e noites seguintes, e em 

amanhecendo o segundo dia, às seis horas no uerão, e às sete no inuerno, o Reitor, 

cancellario, e mais Doutores da companhia, e fora della, que se puderem a iuntar, e 

o dito sustentante irão à Igreia do Esperito Santo da Uniuersidade, e depois de ouuir 

missa do Esperito Santo, na dita Igreia, o Reitor, o tomará à sua mão dereita indo 

o Cancellario da outra parte ficando o dito sustentante no meyo com seu capello de 

seda branca deitado sobre os ombros, e não uestido, e com a cabeça descuberta, 

indo diante do Reitor, os Doutores com suas insignias, per sua ordem de dous em 
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dous, o escriuão da Uniuersidade, e mestre das ceremonias no meyo, e logo ambos 

os Bedeis, e diante o meirinho com seus homeẽs, e diante de todos os charamellas: 

E qual quer destes officiaẽs que faltar neste acto, ou tendo iusto impedimento de que 

constará ao Reitor não auisar pera se por outro em seu lugar perderá cem reis pera 

a Arca da Uniuersidade; E saindo per esta ordem da Igreia, entrarão pela primeira 

porta do pateo dos Estudos: ou pela portaria do collegio do Esperito Santo, como 

ao Reitor melhor parecer, e se recolherão à Sala da Uniuersidade: ou à casa do 

conselho, onde se ouuer de ter o dito exame priuado. 

7. Antes do Reitor, sustentante, e Doutores que hão de assistir ao acto entrarem na 

casa em que elle se há de ter, o Cancellario per ordem do mesmo Reitor, fará com 

diligencia, que não fique pessoa alguã de fora dentro da dita casa. 

8. Pera que este acto seia a todos notorio o que se ouuer de examinar fará a noite antes 

do exame tanger as trombetas, ou charamellas, às portas da Uniuersidade, e Doutores 

da faculdade que não forem da companhia, e o sineiro correrá o sino das escolas per 

espaço de meya hora, perto das Aue marias antes do dia, em que se há de ter o dito 

exame, e auerá de seu trabalho dous tostois à custa do que se ouuer de examinar. 

9. Tanto que o Reitor, Cancellario, e Doutores entrarem na casa do exame, se assentarão 

em suas cadeiras de espaldar per esta ordem. Estará huã mesa grande cuberta com 

huã alcatifa, e no topo della se assentará o Reitor, e à sua mão dereita o cancellario; 

e à mão esquerda se assentará o que se há de examinar, em hum escabello, e de huã 

parte, e de outra se assentarão os Doutores per sua ordem, nem pessoa alguã outra 

de qual quer calidade que seia, ficará dentro da dita casa, tirando o escriuão da 

Uniuersidade, que terá tambem hum escabello, ou cadeira rasa, pera quando ouuer 

de estar assentado. 

10. Chamado o examinando per mandado do Reitor comecará sua primeira lição 

com a cabeça descuberta, pedindo primeiro o adiutorio deuino em pé e fazendo a 

inuocação costumada, captará a beneuolencia do Reitor, Cancellario, e Doutores: E 

assentandose, e tendo sempre o barrete fora, no ponto que começar a ler a primeira 

lição, o Reitor, ou Cancellario uirarão o Relogio d´area, e durará esta lição hora 

e meya: per que na segunda se há de ter pelo menos meya hora: E se na primeira 

lição quiser ler menos de hora e meya, quando nella ler de menos, tanto lerá de mais 

na segunda, de maneira, que em ambas as liçoẽs encha duas horas; e em quanto 

as liçoẽs durarem, estarão as portas da casa do dito exame fechadas. E começada 

a primeira lição não se baterá a ellas: nem se abrirão a pessoa alguã, ainda que 
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seia Doutor, que aia de argumentar, o qual em pena da dita tardança pagará hum 

cruzado; E o mesmo se fará no tempo que durar a segunda lição. Perem no tempo 

em que o examinado descança entre as duas liçoẽs, se algum Doutor, uier, bem se 

lhe pode dar entrada, pera que possa argumentar, e uotar, estando bastante mente 

informado, no saber que mostrou na primeir lição; Perem não uencerá mais que 

meya propina: E neste tempo o Bedel da Theologia, e o porteiro da Uniuersidade, 

estarão à porta da dita casa da parte de fora; E não consentirão, que nella se bata. 

11. Acabada a primeira lição, o examinado se recolherá per espaço de meya hora, e se 

quiser mais tempo se lhe dará ainda que seia de huã hora, pera fazer a memoria da 

segunda lição mais fresca, e o Reitor, cancellario, e Doutores, entre tanto descansarão, 

e o Relogio de area estará a bom recado, de maneira que se não bulla com elle. E 

passado o dito tempo, o cancellario per ordem do Reitor fará fechar da mesma maneira 

as portas da casa do exame, estando ia todos recolhidos e assentados como se tem dito: 

e o examinado lerá a segunda lição, a qual acabada lhe argumentarão os Doutores que 

pera isso estarão auisados pelo Bedel, e nomeados pelo Reitor com parecer da faculdade. 

E faltando doutores de fora que argumentem suprirão seus lugares os da companhia, 

os quais neste Acto sempre serão mais em numero que os que não forem della, e os 

Doutores que argumentarem, proporão os mais tres meyos dos quais proseguirão os 

dous, hum contra o ponto da primeira lição, outro contra o ponto da segunda. 

12. Acabadas as liçoẽs e argumentos, e feita a protestação costumada ficando o Reitor, 

cancellario, e Doutores assentados nos seus lugares, fará o Reitor sinal com a 

campainha pera que se abra a porta e o que se examinou se possa sair, e ir pera 

sua casa: E fechada a porta do exame, nenhuã pessoa o poderá em comendar, ou 

fauorecer, nem per palauras, nem per geitos, assi antes de uotar como depois sob 

pena de perder a propina do tal exame pera a Arca da Uniuersidade, e das mais 

penas que ao Reitor parecer. 

13. O Reitor antes de uotar, mandará pelo escriuão ler em uoz clara a todos os que 

hão de dar seus uotos a amoestação que está no capitulo dos graos de Theologia 

§ 6. E lida ella, fará dar iuramento pelo escriuão da Uniuersidade aos Doutores 

que não forem da companhia de uotarem conforme a iustiça guardando em tudo 

segredo, e o dito Reitor encomendará a todos que aprouem ou reprouem, ou dem 

penitencia ao dito examinado como elle merecer trazendolhe à memoria os muitos 

e grandes proueitos que à Republica cristaã se seguem de serem aprouados pera o 

tal grao os indignos, e insufficientes no saber em qual quer faculdade, quanto mais 



181História da Universidade Teológica  
de Évora (Séculos XVI a XVIII)

na Theologia que trata das cousas de nossa Santa fé pelo que deuem de olhar o que 

toca a suas conciencias, e uotar com tanto segredo que nenhum saiba o que o outro 

uotou, e o dito Reitor terá especial cuidado que isto se guarde. 

14. O escriuão da Uniuersidade dará ao Reitor, e ao cancellario, sendo Doutores em 

Theologia, e aos mais Doutores, a cada hum dous papeis, de largura de tres dedos 

limpos, em hum dos quaes estará hum A., e no ontro hum R., e os que quiserem 

reprouar o examinado, lancarão na baeta que terão diante de sy o papel do R. e 

os que quiserem aprouar lançarão o papel do A., tendo todos uotado, e lançado 

cada hum dos uotantes na baeta o papel de seu uoto, o Reitor contará todos os 

papeis dos A.A. e R.R. e achando que são tantos quantos são os uotantes com aiuda 

do cancellario, estando presente o escriuão em presença de todos os que uotarão 

regulará os uotos, e se achar que a maior parte dos uotantes (ou numero de todos 

elles, será par ou impar) lancarão A.A., e pelo conseguinte o aprouarão, o examinado 

ficará aprouado pera Lecenceado em Theologia. E se o numero dos R.R. for maior, 

ou igual ficará reprouado; e disto fará o escriuão auto que o Reitor e Cancellario 

assinarão, declarando nelle quantos erão os uotantes: nem neste escrutinio se uotará 

sobre outra cousa, mais que sobre a aprouação ou reprouação do examinado. 

15. Pera que os uotantes tenhão maes fácil mente lembrança de sobre que hão de uotar, 

o Reitor lhes lembrará que no primeiro escrutinio dem seus uotos per A.A. e R.R. 

somente sobre a sufficiencia do que pretende ser Lecenceado, e com iustiça mereça 

ser aprouado pera o dito grao: e que se não trata no dito escrutinio de uotar sobre 

penitencia alguã outra e que tanto que uotarem per A.A. e R.R. sobre sua aprouação 

uotarão se se lhe deue dar penitencia alguã, ou não pelo modo que logo se declarará.

16. Depois de assi se uotar sobre o grao de Lecenceado em Theologia, se o tal examinado 

leuar mais A.A., que R.R., e per conseguinte ficar aprouado pera o dito grao, então 

tornará o escriuão a dar aos ditos Doutores a cada hum seu papel limpo sem letra 

alguã pera elles uerem se querem dar ao examinado alguã penitencia de estudar 

mais, ou tornarse a examinar priuatim, antes que receba o grao de Lecenceado, ou 

de Doutor em Theologia: E querendoo penitenciar porá no dito papel tantos pontos 

com hum alfinete, quantos meyos annos de penitencia de mais estudar, ou de não 

receber o dito grao de Doutor, antes de se tornar a examinar, lhe quiserem dar: E 

achandose que a maior parte dos uotantes lhe derão algum meyo anno, ou mais 

tempo de penitencia ficará o dito examinado penitenciado, no tempo em que os mais 

concordarem, no qual senão poderá fazer Doutor. 
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17. Se pelos uotantes se iulgar a mais uotos, que alem da penitencia sobre dita, o Reitor 

proporá duas ou tres sortes de penitencia, e sobre a que for mais conueniente uotarão 

os Doutores per uotos secretos, e se lhe imporá concordando os mais nisso, e de tudo 

fará assento o escriuão como fica dito. 

18. O dito escriuão nos assentos, que fizer declarará quantos erão os uotantes, e 

quantos os uotos, que per huã, e outra parte se derão, e se for o examinado aprouado 

per todos, nemine descrepante, ou quantos forão os R.R. que leuou, e penitencia 

que se lhe deu; e no dito dia o escriuão auisará o examinado dos A.A. e R.R. que 

leuou, e da penitencia que se lhe impos declarando tudo muy clara mente; e nenhuã 

pessoa poderá descobrir estas cousas, ou alguã dellas ao examinado primeiro que 

o escriuão nem, outra alguã pessoa, antes que saiba estar ia o examinado auisado 

dellas pelo escriuão.

19. Depois dos Doutores uotarem huã ues não tornarão a uotar outra posto que aleguem 

erro, ou outra alguã cousa; E isto se entende depois de regulados os uotos, per que 

antes de se uerem, e regularem, se algum dos que uotarem diser que per erro lhe 

ficou na mão a letra que queria lançar, o Reitor mandará ao escriuão que recolha 

todos os papeis de uotos, e contados elles achando que falta algum, tornarão todos 

os Doutores a uotar e contarse hão logo os uotos, e regularse hão e farse há tudo o 

que no primeiro escrutinio fica dito: e o escriuão não fará auto deste escrutinio, se 

não depois de regulados todos os uotos.

20. O Bedel da Theologia terá especial cuidado de arrecadar as propinas e dinheiro 

pera este Acto do exame priuado, antes de se lhe assinar ponto ao dito examinado, 

e lembrará ao Reitor, e cancellario, que lhe não de o dito ponto até elle ser entregue 

das ditas propinas sob pena de as pagar de sua casa. E terá tambem cuidado o 

dito Bedel de arrecadar as penas se nellas alguñs encorrerem neste Acto per não 

argumentar, ou comprir com o que per este estatuto está ordenado. 

21. Neste exame se não dará de comer, nem de beber nem cohação de qual quer calidade 

que seia das portas do collegio, e Uniuersidade pera dentro sob pena de o examinado 

ficar inhabil pera o grao de Lecenceado, e os Doutores ou officiaẽs que aceitarem, 

perderão a propina que neste Acto se lhes deuer pera a Arca da Uniuersidade. E o 

Reitor terá especial cuidado de fazer que isto se execute, pondo as penas que iulgar 

pera isso serem necessarias.

22. Acontecendo que o examinado tenha, e ponha suspeição alguã a algum Doutor sendo 

prouada a dita suspeição diante do conseruador eclesiastico dentro em tres dias. E 
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se o tal Doutor for Religioso diante do conseruador de sua Religião, ou diante de seu 

prelado, e pera o poder fazer uenha com a dita suspeição oito dias antes do dia do 

dito Acto, e não apresentando neste tempo ou não se prouando, não a poderá mais 

intentar e pagará pera a Arca da Uniuersidade, dez cruzados os quaẽs depositará 

pelo modo destes estatutos primeiro que seia ouuido e o Doutor a quem a suspeição 

se intentou, e se não prouou será auido per não suspeito, e fará tudo como os mais 

que não forão intentados ou suspeitos; conuem a saber se estiuer presente no exame, 

argumentará no lugar que lhe couber: uotará, e leuará sua propina. 

23. Achandose enfermo algum dos Doutores que forem auisados pera argumentar fará 

que dos que não tem auiso pera isso, argumente outro em seu lugar pedindolhe que 

o faça e consentindo nisso o Reitor, ou mandará recado ao cancellario que proueia 

seu lugar de outro que argumente. 

24. Se acontecer que per causa de doença, ou de outro algum impedimento, não aia 

na Uniuersidade pelo menos quatro Doutores que possão argumentar no exame, 

priuado (per que tantos hão de ser os que se hão de auisar pera isso) poderão 

entrar em seu lugar Lecenceados em Theologia: e faltando estes os Acturegentes 

de propiedade da dita Theologia ainda que não seião Lecenceados nella, mas os 

Lecenceados que não forem da companhia no dito exame per falta de Doutores 

leuarão sõmente meya propina da que leua qual quer Doutor. 

25. Nenhum Doutor ou Lecenceado em Theologia Religioso, ou secular, que ouuer de 

assistir, a algum exame priuado, e nelle uotar, poderá fazer lição toda ou parte 

della ao examinado pera o dito exame, sob pena de sinquo cruzados, se for secular: 

E se for Religioso de ficar sogeito, às penitencias que seu Prelado, sendo disso 

bem informado, lhe imposer. Se assi o secular como o Religioso alem de assistir ao 

dito exame, forem dos nomeados pera nelle argumentar, e derem a dita aiuda ao 

examinado, sendo secular pagará a pena sobredita em dobro, e sendo Religioso será 

penitenciado per seu prelado com castigo dobrado, como suas culpas merecerem, 

em faltarem na inteiresa que como a iuizes, no tal exame estão obrigados guardar. 
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26. 
Gastos do exame priuado

À Arca da Uniuersidade dous mil e oito centos reis ---- 2800 reis

Ao escriuão duzentos corenta reis ------------------------- 240 reis

Ao mestre das ceremonias cento e cinquoenta reis ------ 150 reis

A cada Bedel duzentos reis --------------------------------- 200 reis

Ao meirinho cento e cinquoenta reis ---------------------- 150 reis

Ao Porteiro cento e uinte reis ------------------------------ 120 reis

Ao Correitor cento e uinte reis ----------------------------- 120 reis
A cada Doutor que argumentar duzentos e cinquoenta 
reis ------------------------------------------------------------- 250 reis
A cada Doutor que não argumentar cento e cinquoenta 
reis ------------------------------------------------------------- 150 reis
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Capitulo 27

Do grao de Lecenceado em Theologia

1. Passado o dito exame priuado o examinado dentro em oito dias pedirá ao Reitor 

dia pera tomar o grao de Lecenceado o qual lhe assinará hum dos primeiros dias 

de festa, ou Domingo que melhor lhe parecer, no qual pela manhaã, com o Reitor 

se aiuntarão, o cancellario, e Doutores, Theologos da companhia e de fora della, 

e os mais officiaẽs da Uniuersidade, donde ouuida a missa, de festa, ou Domingo 

depois da oração sairão pera a Sala da Uniuersidade per ordem com sua insignias 

Doutoraẽs, como se disse no capitulo precedente do exame priuado; indo o que há 

de tomar o grao com seu capello de seda branca lançado sobre os ombros, e com a 

cabeça descuberta. Chegados à dita sala, e assentados em seus lugares, o examinado 

posto de ioelhos fará o iuramento costumado, conforme à Bula do Papa Pio quarto, 

e logo se leuantará em pé, e com a cabeça descuberta pedirá o grao de Lecenceado 

em Theologia ao cancellario, com huã breue oração, e recebido da mão do escriuão 

da Uniuersidade o iuramento ordinario o cancellario lho concederá authoritate 

apostolica com outra graue oração, na qual lhe dirá que se poderá fazer Doutor 

cum oppertunum ei fueret; E acabada a dita oração estando o dito Lecenceado de 

ioelhos diante delle lhe perá na cabeça hum barrete guardando a forma pera este 

grao; e logo o nouo Lecenceado dará as graças a Deos, ao Reitor, cancellario, 

Doutores, e mais pessoas que estiuerem presentes. 

2. Este grao de Lecenceado em Theologia se dará aos que ia tiuerem exames priuados 

per suas antiguidades precedencias, e ordem com que entrarão no exame priuado 

e não se poderá em hum mesmo dia fazer mais de hum Lecenceado da mesma 

faculdade de Theologia, e perem poderse hão fazer no mesmo dia hum Lecenceado 

e hum Doutor em Theologia, e hum mestre em Artes. 

3. Acontecendo que algum menos antiguo peça ao Reitor dia pera tomar o grao de 

Lecenceado se o mais antiguo o quiser tomar primeiro, podelo há embargar, e 

ficará obrigado o dito mais antiguo a receber o dito grao dentro em oito dias, que 

começarão do dia do embargo, e passado o dito tempo sem receber o dito grao, 

perderá sua antiguidade aquelle que pos o embargo. E isto se entende quando o que 

embargou ueio com embargo antes de começarem os seis dias precedentes ao dia 

que foi assinado ao menos antiguo pera se agraduar de Lecenceado, per que uindo 

dentro dos seis dias antecedentes ao dia do grao não será ouuido o dito embargante. 
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4. Nenhum será admetido ao grao de Lecenceado em Theologia, que não for de pais, 

e auos catholicos, e per taes auidos, e conhecidos, e sem raça alguã de sangue que 

seia, ou pareça ser nota em pessoa authorizada, com grao da Sagrada Theologia 

(e o que não tiuer as calidades aqui apontadas não deue ser admetido aos ditos 

Actos de Theologia, antecedentes a este grao pera que delle não seia excluido 

com descredito seu) nem será outro sy admetido o que não tiuer 28 annos de idade 

compridos, e alguãs ordeñs Sacras, e que pelo menos dous dias antes do dito grao, 

não apresentar ao Reitor estromento de Fide et Religione catholica tirado pelo 

conseruador eclesiastico como nos capitulos dos outros graos se tem dito. E pera 

que conste que o Lecenceado não tem custumes indignos do grao de Lecenceado 

em Theologia, o Cancellario per sy, ou pelo mesmo conseruador eclesiastico tirará 

informação exacta de sua uida, e custumes; E sendo tal que o Reitor, e cancellario 

iulguem ser indigna do dito grao, desse desuio, ao que pretende pera que com effeito 

o não receba. No fim deste Acto se repartirão as propinas como nos mais actos se 

costuma.

5. 
Gastos no dia do grao de Lecenceado 

em Theologia
À Arca da Uniuersidade mil e quinhentos reis ----------- 1500 reis

A cada conseruador duzentos e cinquoenta reis --------- 250 reis

Ao escriuão quatro centos reis ----------------------------- 400 reis

Ao mestre das ceremonias trezentos reis ------------------ 300 reis

A cada Bedel trezentos reis --------------------------------- 300 reis

Ao meirinho cento e cinquoenta reis ---------------------- 150 reis

Ao Porteiro cento e quarenta reis -------------------------- 140 reis

Ao Correitor cento e quarenta reis ------------------------ 140 reis

A cada Doutor da faculdade cento e cinquoenta reis --- 150 reis
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Capitulo 28

Do Acto das Uespereas 

1. Dous ou tres dias antes do dia do Doutoramento às horas que começão as liçoẽs, 

ordinarias da tarde na Uniuersidade, estando a sala dos Actos publicos bem 

concertada, e a cadeira ornada, se fará hum Acto solemne, que per ser em uespora 

do grao de Doutor em Theologia, se chama Uespereas. No qual se guardará esta 

ordem. Irá o Reitor à sala da Uniuersidade, acompanhado do cancellario, Regentes 

de Theologia, Doutores da companhia e de fora della e Bachareis todos per sua 

ordem, e entre o Reitor, e cancellario, à mão dereita do dito Reitor irá o Doutorando 

com seu capello de seda branca lançado sobre os ombros, a cabeça descuberta 

diante do Reitor irão o escriuão da Uniuersidade e Mestre das ceremonias: logo 

diante os Bedeis com suas maças: mais adiante o meirinho com seus homeẽs, em as 

costas do Reitor o porteiro, e Correitor, entrados per esta ordem na sala, o Presidente 

sobirá a cadeira, e o Doutorando se assentará, em huã cadeira de espaldar defronte 

da cadeira do Presidente; o qual proporá logo a questão do titulo das conclusoẽs e 

responderlhe há hum Bacharel corrente ou Theologo que neste Acto defenderá tres 

conclusoẽs de Theologia, e se lhe leuarão estas desputas, em conta do 2º ou terceiro 

Principio se for Bacharel, pagando perem todas as propinas e dereitos do Acto que 

se lhe leuar em conta. O Bacharel ou Theologo que ouuer de defender estas desputas, 

chamado, e acompanhado pelo Bedel da Theologia se uirá logo assentar, em hum 

escabello, e depois de prouar breue mente as ditas conclusoẽs, lhe argumentará o 

Prezidente, e depois os Bachareis per suas antiguidades, com hum só meyo. 

2. Tendose acabados os argumentos dos Bachareis hum Doutor terá oração, em que 

tratará o fim pera que se hão de tomar os graos que he a gloria de Deos nosso 

senhor, e proueito das almas: e das muitas partes que se requerem pera o grao de 

Doutor em Theologia exhertando ao Doutorando que considere as muitas que lhe 

podem faltar: e no cabo da oração o fará assentar no chão em sinal de homildade, 

e aleuantado e assentado ia na cadeira lhe proporá huã questão Theologica a qual 

elle detriminará per alguãs proposiçoẽs uerdadeiras lendoas per hum papel contra 

a qual detriminação o Doutor que orou argumentará com hum só meyo, no fim 

de tudo o Presidente fará outra oração em que louue a faculdade de Theologia, e 

authoridade do grao de Doutor, nella as uirtudes, custumes, e letras do Doutorando.
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3.  
Gastos das Uespereas

Ao Presidente não sendo da companhia quatro centos reis 400 reis

Ao Doutor que orar quatro centos reis -------------------- 400 reis

Ao escriuão cento e cinquoenta reis ----------------------- 150 reis

Ao mestre das ceremonias duzentos reis ------------------ 200 reis

A cada Bedel cento e cinquoenta reis --------------------- 150 reis

Ao meirinho cento e uinte reis ----------------------------- 120 reis

Ao Porteiro cem reis ----------------------------------------- 100 reis

Ao Correitor cem reis --------------------------------------- 100 reis
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Capitulo 29

Do Doutoramento em Theologia 

1. O Lecenceado que quiser tomar o grao de Doutor irá pedir dia pera isso ao Reitor 

o qual mandará aiuntar o cancellario e Regentes de Theologia dentro em tres dias, 

e iunta mente mandará ao bedel que notefique a todos os lecenceados da mesma 

faculdade que apareção no dito dia na casa do conselho pera ahy alegarem sua 

antiguidade, e se fazerem Doutores conforme a ella. A qual noteficação o dito 

Bedel fará pessoal mente aos Lecenceados que estiuerem presentes na cidade. E 

sendo ausentes, e tendo casa nella, o noteficará a algum familiar, ou uisinho seu. E 

querendose o mais antigo de todos faser primeiro Doutor se fará dentro em quinze 

dias sob pena de uinte cruzados a metade pera a Arca da Uniuersidade, e a outra a 

metade pera o meirinho, o qual dinheiro dará o dito Doutorando ao tempo, que assi 

assinarem o dia bastante fiança, ou penhores de prata, ou ouro, que os bem ualhão, 

os quaes pelo mesmo caso perderá, se se não fizer Doutor. 

2. O mestre das ceremonias dous dias antes do dia de Doutoramento com ordem que 

pera isso tiuer do Reitor saberá per sy mesmo, e não per outro do Doutorando; se 

tem as propinas necessarias, e tudo o mais que se requere pera o dito grao: e uerá o 

capello e borla que se certificará se são do dito Doutorando, e de tudo o que achar 

dará auiso ao Reitor: e faltando alguã cousa das que pera este grao os estatutos 

ordenão o Reitor então o não admitirá ao grao de Doutor, antes consultandoo 

primeiro com o cancellario, e seus conselheiros o castigará como bem lhe parecer. 

3. O dia do Doutoramento pela manhaã cedo aiuntarse hão o Reitor, cancellario, e 

seus conselheiros, Padrinho, Doutores, e mestres em Artes, Bedeis, e as mais pessoas 

que ouuerem de acompanhar o Doutorando na sala da Uniuersidade, e da hi sairão 

pera a Igreia do Esperito Santo, onde se há de dar o grao na ordem seguinte. O 

Doutorando irá uestido decente mente com seu capello de seda branca sem barrete 

na cabeça e irá à mão dereita do Reitor, e da outra parte o padrinho ficando elle no 

meio, e diante do Reitor irão os dous conseruadores da Uniuersidade eclesiastico, 

e secular, diante delles o escriuão da Uniuersidade, e Mestre das ceremonias: logo 

os dous Bedeis com suas maças diante dos quaes irá o pagem do Doutorando bem 

tratado com a decencia que conuem a hum Doutor Theologo, com hum prato de 

prata grande nas mãos em que leuará as insignias Doutoraẽs, a saber o barrete com 

borla de seda branca, huã Biblia, e hum anel de huã parte, e de outra começando 
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do Reitor irão de dous em dous os Doutores, e Mestres em Artes, com sua insignias 

de Doutoraẽs, e Mestres per boa ordem, guardando entre si suas antiguidades, e 

precedencias: E o meirinho da Uniuersidade, irá com seus homeẽs diante fazendo 

caminho: diante de todos irão, as trombetas ou charamellas, de tras do Reitor irão 

o Porteiro, e correitor da Uniuersidade pera terem o pezo da gente. 

4. O mestre das ceremonias neste Acto, e em todos os mais terá especial cuidado que 

este acompanhamento uá pela ordem sobre dita, e que em tudo se guarde o que 

nestes estatutos se ordena, auisando e amoestando a todos os que em alguã cousa 

faltarem, e não bastando seu auiso o refirirá ao Reitor o qual ordenará nisso o que 

mais conueniente for, e nenhuã outra pessoa de qual quer calidade que seia, que não 

leuar as ditas insignias de Doutor, ou de Mestre em Artes, se entrometerá na ordem 

dos ditos Doutores, e Mestres, nem na Igreia desdo principio da missa que antes do 

dito grao se dirá, até de todo ser acabado o Acto poderá pessoa alguã de qual quer 

calidade que seia estar na capella mor em cadeira, ou de outra maneira tirando os 

ministros da missa.

5. Chegados à Igreia depois de ouuida a missa do Esperito Santo que o Doutorando 

fará diser assentarse hão o Reitor, cancellario, conseruadores, e os maes Doutores, 

e Mestres e pessoas da Uniuersidade, e as maes que ao dito Acto uierem pela ordem 

que se dirá no capitulo dos assentos, e embaxo se porão tres cadeiras de Espaldar, 

em huã das quaes estará o Doutorando, e em outra seu padrinho, e a outra seruirá 

ao Bacharel ou Theologo que defender as conclusoẽs, e logo o que há de receber 

o grao de Doutor, posto de ioelhos diante de hum missal aberto que estará sobre 

hum escabello decentemente composto fará o iuramento de que nos capitulos dos 

outros graos se fez menção. Feito este iuramento aleuantado em pé com a cabeça 

descuberta com huã breue oração pedirá o grao de Doutor, e o cancellario lhe 

responderá com palauras breues dando testemunho de suas letras e exames, e indo 

o Doutorando pera receber o dito grao o escriuão lhe dará o iuramento custumado, 

logo acompanhado do Padrinho indo os Bedeis diante se chegará pera o lugar, 

onde está o cancellario (e tornandose o Padrinho a seu lugar acompanhado de hum 

dos Bedeis) posto diante delle de ioelhos o cancellario lhe dará o grao authoritate 

Apostholica, com a forma custumada e lhe porá as insignias Doutoraẽs. A saber na 

cabeça o barrete com a borla de seda branca, e meterlhe há nas maõs hum liuro da 

sagrada escritura aberto, e hum Anel no dedo, e per derradeiro lhe dará osculum 

pacis abraçandoo.
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6. Recebido o grao de Doutor, per este modo o Bedel da Theologia o leuará ao Reitor, 

Doutores, e Mestres que tambem lhe darão o mesmo abraço de paz. Feito isto o nouo 

Doutor se irá assentar entre o Reitor, e cancellario donde cuberta a cabeça, proporá 

huã questão Theologica com argumentos pro utrag. parte à qual responderá hum 

Bacharel, ou Theologo (que chamado, e acompanhado pelo Bedel da Theologia, 

se uirá assentar em cadeira que pera este effeito estará ordenada defronte do nouo 

Doutor) per tres conclusoẽs que breue mente proporá, e sendo o tal defendente 

Bacharel corrente, lhe ualerá este Acto per segundo ou terceiro principio pagando 

as propinas que no tal Acto se lhe leua em conta e se costumão pagar.

7. Contra a detriminação do dito Bacharel ou Theologo argumentará, outro Doutor, com 

dous meyos, e depois delle o Padrinho com hum, e não argumentando o Padrinho, em 

seu lugar argumentará hum dos Doutores de fora da companhia, se o que primeiro 

argumentou era della: E sendo de fora alem da propina que se dá aos Doutores leuará 

per argumentar duzentos reis. Acabados estes argumentos o defendente das conclusoẽs 

fará sua protestação sometendo tudo ao que ordena a Santa Madre Igreia, e comum 

sentido dos Sagrados Doutores. Feito isto acompanhado do Bedel da Theologia se 

irá pera o seu lugar: E logo hum dos Doutores da faculdade, ou pelo menos Mestre 

em Artes dos mais antigos terá huã elegante oração, em louuor do nouo Doutor, nem 

se poderá dispensar pera ter esta oração com pessoa, que não tiuer algum dos ditos 

graos. Acabada a dita oração o Bedel da dita Theologia destribuirá as propinas, e 

distribuidas ellas, o dito Doutor dará graças per huã breue oração a nosso senhor, ao 

Reitor, cancellario, Doutores, e mais pessoas que estiuerão presentes. 

8. Antes do dia do dito grao se tirará, e apresentará ao Reitor da Uniuersidade o 

estromento de Fide et Religione catholica do Doutorando, e se tirará informação de 

sua uida, e costumes de que se faz menção no capitulo do grao de Lecenceado em 

Theologia, e a Uespera do dito dia as Aue Marias correrá os sinos per espaço de meya 

hora. 

9. Este grao de doutor se dará sempre em dia de guarda ou seia Domingo, ou dia 

outro de festa com tanto que não seia nos dias que aqui se apontão, per que nelles 

se não poderá dar o tal grao. A saber nos Domingos de aduento, e quaresma, nas 

tres Paschoas do anno, nem em suas oitauas, nos dias da Circuncisão, dos Reis, da 

Annunciação, corpus christi, Uisitação de nossa senhora a Santa Isabel, S. Ioão 

Bautista, S. Pedro, S. Paulo, nem em dia de Prestitos, procissoẽs, ou festas publicas 

da cidade, nem em dia algum de dous meses de fereas de Agosto, e Setembro.
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10. 
Gastos do Doutoramento

À Arca da Uniuersidade sinquo mil reis ------------------ 5000 reis

Ao que ora, alem da sua propina quinhentos reis ------- 500 reis

A cada conseruador quatro centos reis ------------------- 400 reis

Ao escriuão seis centos reis -------------------------------- 600 reis

Ao mestre das ceremonias quinhentos reis --------------- 500 reis

A cada Bedel seis centos reis ------------------------------- 600 reis

Ao Syndico trezentos reis ----------------------------------- 300 reis

Ao meirinho trezentos reis ---------------------------------- 300 reis

Ao Porteiro duzentos e cinquoenta reis ------------------- 250 reis

Ao Correitor duzentos e cinquoenta reis ------------------ 250 reis

A cada Doutor da faculdade -------------------------------- 300 reis

A cada Mestre em Artes cento e secenta reis ------------- 160 reis
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Capitulo 30

Do modo em dar grao de Doutor e mestre 

em Artes iunta mente 

1. Acabada a missa, e assentados todos, em seus lugares logo se leuantará o Doutorando, 

e posto de ioelhos fará o iuramento grande, ao qual assistirá tambem de ioelhos o 

Magistrando o qual no cabo fará tambem per si o iuramento pequeno, ego idem etc. E 

em todo este tempo assistirão em pé o escriuão e Bedeis; isto feito se tornarão ambos 

os graduandos, a suas cadeiras: e depois de se tanger, ou cantar uirá o escriuão dar 

o iuramento costumado ao Doutorando o qual o tomará em pé, e não se saindo de 

sua cadeira, e assistindo a hi ambos os Bedeis. Dado o dito iuramento o Padrinho 

se aleuantará dando alguñs passos com o Doutorando pera o offerecer ao Reitor, 

e cancellario, e logo se tornará o dito Padrinho a seu lugar acompanhado com o 

escriuão, e Bedel das Artes: E o Doutorando despedindose primeiro do Padrinho 

acompanhado do Bedel da Theologia se irá por de ioelhos diante do cancellario 

o qual lhe dará logo o grao, e abraço de paz, e da hi acompanhado com o mesmo 

Bedel irá abraçar o Reitor da Uniuersidade, e logo seu Padrinho, Doutores, e mais 

Agraduados pela ordem costumada, e no cabo se uirá assentar, entre o Reitor, e 

cancellario. 

2. Feito isto, proporá logo o cancellario o problema ao Magistrando, que estará em pé 

fora da cadeira, e na mesma pustura disputará pro utrag parte do problema. O qual 

acabado se assentará em quanto tangem, ou cantão: apos isto se aleuantará o dito 

Magistrando, e o cancellario lhe dirá que uenha receber o grao que bem merece; 

e o escriuão lhe dará logo iuramento o qual acabado, o padrinho o offerecerá ao 

Reitor, e cancellario, e o Magistrando despedindose de seu Padrinho acompanhado 

do Bedel das Artes (per que o de Theologia acompanha o Padrinho) se irá por 

de ioelhos diante do cancellario o qual lhe dará o grao, e abraço de paz, e logo 

acompanhado do mesmo Bedel abraçará o Reitor, Padrinho, Doutores, e mais 

Agraduados tangendose, entre tanto as charamellas pela ordem costumada. 

3. Acabado isto, se assentará iunto ao nouo Doutor, ficando entre elle, e o cancellario; 

e logo o Bedel irá buscar o Paranimfo, e o trará à cadeira pera isso aparelhada, e 

o nouo Doutor tratará huã questão, e o Paranimfo prouará logo suas conclusoẽs, e 

lhe argumentarão no primeiro lugar hum Doutor da companhia, e no segundo outro 

Doutor de fora della, saluo se o Padrinho quizer argumentar, per que em tal caso, 
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o conuidarão no segundo lugar, e entre os argumentos se tangerão as charamellas 

como se costuma. Acabadas as desputas leuarão o mesmo Bedel o Paranimfo, a seu 

primeiro lugar, e apos isso auisará ao orador que tenha sua oração. A qual acabada 

se destribuirão as propinas. E final mente o nouo Doutor dará per ambos as graças 

a Deos, ao Reitor, cancellario, Agraduados, e mais pessoas que estiuerem presentes. 
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Capitulo Ultimo

Das liçoẽs, e exercicios dos casos 

de consciencia 

1. Auerá na Uniuersidade cada dia duas liçoẽs de Theologia moral, ou casos de 

consciencia; huã dellas pela manhaã outra à tarde: e começarão assi pela manhaã 

como à tarde no tempo em que começão as liçoẽs ordinarias da dita Uniuersidade e 

durará cada huã dellas hora e meya.

2. Os professores desta faculdade lerão as materias moraẽs, que o Reitor da 

Uniuersidade lhes apontar conforme a ordem, que os superiores da companhia 

tiuerem dado pera o Geral de casos procurando de ser breues na groza que ditarem, 

ensinando a seus ouuintes muitas resoluçoẽs em cada lição, conformandose sempre 

com as opinioẽs mais comuãs, e mais recebidas nas escollas da companhia, não 

ensinando ia mais per escrito, ou per palaura opinião contraria a outra, que na 

mesma Uniuersidade se ditasse, sem expresso consentimento do dito Reitor, o qual 

lho não dará sem primeiro ouuir o parecer dos Lentes de Theologia escholastica, e 

moral, e Decanos da mesma faculdade. 

3. Para que em tres annos (nos quaes se acabará todo o curso de casos de consciencia) 

os lentes possão explicar todas as materias importantes aos Parachos, deuem em 

tudo guardar, as regras, e ordeñs dadas pela companhia aos dous professores de 

casos de consciencia; E quando no dito trienio se não pudessem explicar todas 

as materias normaẽs per nenhum modo se deixem de explicar, as materias mais 

importantes que são as de Sacramentis, restituição, e censuras, nem as outras que o 

Reitor iulgar serem mais necessarias. E pera que isto se faça com mais ordem; dous 

mezes antes que os Mestres acabem as materias que actual mente explicão, auisarão 

ao Reitor pera que elle lhes detremine as materias que conseguinte mente ouuerem 

de ler, e o cancellario os auisará de tudo, e uigiará sobre os ditos Professores, pera 

que o cumprão assi, e da maneira que lhe for ordenado. 

4. O modo que se há de guardar nas liçoẽs de casos de consciencia he a seguinte: 

Ditarseha a primeira meya hora e logo explicará o mestre per espaço de hum quarto: 

e dados os tres ditará até dar a hora, e logo perguntará pela lição ultima que no dia 

precedente ditou, não excluindo capellão algum ainda que seia sacerdote, e antigo 

nos casos. Mas sendo caso que os Mestres exprimentem, que na ultima meya hora 

se uai muita gente do Geral, em tal caso poderão ditar o quarto que se segue depois 
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da hora, fazendo parte do exercicio da lição, antes disso nem serão esentos do dito 

exercicio os casuistas que não tiuerem partido, posto que sempre se deue perguntar 

primeiro aos Prebendados, pera exemplo dos outros. 

5. Todas as somanas em que não ouuer mais que hum dia de assueto auerá no Geral dos 

casos huãs disputas às quintas feiras, per que nos sabados alguñs casoistas que tem 

obrigação em Igreias da cidade, ou fora della, não se podem achar presentes. Nestas 

disputas defenderão dous estudantes cada hum delles tres conclusoẽs das materias que 

forem explicando nas liçoẽs ordinarias, e se a materia assi o pedir, e o Regente iulgar 

ser mais proueito dos estudantes, ambos poderão defender as mesmas tres conclusoẽs; 

e os estudantes que dentro de hum mes tiuerem conclusoẽs da materia, que hum dos 

lentes explicar, não serão obrigados a telas da materia do outro lente dentro do mesmo 

mes. Nestas disputas presidirão os mestres alternada mente, hum delles huã somana, e 

outro outra, e sempre durarão as ditas disputas, ou se tenhão pela manhaã, ou à tarde 

todo o tempo das liçoẽs sem se ditar nelle cousa alguã.

6. Todas as conclusoẽs, que se ouuerem de defender no geral dos casos antes que 

se fixem na porta do dito geral ou em outro lugar publico, serão examinadas, e 

aprouadas pello cancellario, e assinadas pello Regente que nellas ouuer de presidir; 

E não se fazendo o que aqui se ordena, nem hum Regente de casos de consciencia, 

consentirá que se defundão conclusoẽs alguãs nem nellas presidirá.

7. Cada hum dos estudantes que tiuerem estas disputas, logo no principio dellas per 

espaço de meyo quarto repetirá parte da materia de que se tirarão conclusoẽs, que 

se defenderem: e feita esta repetição per ambos em espaço de hum quarto no tempo 

em que nesta argumentarão os discipulos contra os defendentes; e pera que isto se 

possa melhor fazer o dia antes das ditas disputas assi pela manhaã, como à tarde 

estarão fixadas as ditas conclusoẽs nas portas do geral dos casos, pera que as pessoas 

possão uer todos os que quiserem argumentar. E pera que não faltem argumentantes, 

o Regente que ouuer de presidir, fará auisar a alguñs de seus ouuintes, pelo que 

disto tiuer cuidado (o qual será eleito pera este officio pelo cancellario) pera que 

uenhão aparelhados, pera argumentarem nas ditas disputas, e se lhes declarará o 

lugar em que ouuerem de argumentar, e que todos entendão, que se alguñs faltarem 

nos argumentos, pera que forão auisados, os que se seguem hão de suprir esta falta, 

argumentando, em seus lugares, sem terem a isso duuida alguma.

8. Todos os ouuintes de casos de consciencia que forem auisados per ordem do 

cancellario, ou de algum dos professores da dita faculdade, pera terem disputas, ou 
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nellas argumentarem pela ordem aqui declarada, serão obrigados ao comprirem assi e 

da maneira que lhes for ordenado, e não o fazendo assi; se forem dos capellaẽs da Uera 

cruz, serão multados de seu ordenado em duzentos reis per cada uez, a metade pera o 

que em seu lugar argumentar, e a outra a metade pera o que tiuer cuidado de auisar 

aos defendentes, e argumentantes; e não sendo dos ditos capellaẽs, será multado, e 

castigado, como parecer ao Reitor, ou cancellario per comissão do dito Reitor. 

9. Quando no geral dos casos se tiuer algum exame dos que no cabo dos tres annos se 

hão de fazer, não auerá naquella somana, as disputas que no tempo do dito exame se 

ouuerão de ter, ou seia pela manhaã, ou à tarde, per que queremos que o dito exame 

fique em lugar das disputas, pera que assi aia mais tempo, em que se possão com 

breuidade ditar as materias. 

10. Se algum ouuinte dos casos, que tiuer cursado tres annos cada hum de noue mezes, quiser 

tirar carta de approuação, será primeiro examinado publica mente pelo cancellario e 

ambos os mestres dos ditos casos, ou per quais quer outros padres que ao Reitor melhor 

parecer, assistindo sempre o cancellario, se puder ser, e o escriuão da Uniuersidade: E o 

exame será de materias importantes, e necessarias pera o officio de confessor. 

11. Acabado o dito exame os examinadores com o cancellario se aiuntarão na casa do 

conselho, em presença do Reitor pera darem seus uotos, sobre o saber, e sufficiencia do 

examinado, e parecendo aos examinadores, que o examinado está sufficiente pera poder 

ouuir confissoẽs de toda a sorte, o Reitor mandará ao escriuão da matricula, que lhe faça 

sua carta de aprouação assinada pelo dito Reitor com sello pendente da Uniuersidade, 

pela qual se testefique de sua sufficiencia pera poder ser admetido per qual quer Prelado 

no exercicio de confessar; e isto se fará quando o examinado pedir a dita carta. 

12. Auerá cada somana à sesta feira exhortação speritual no geral dos casos, na qual 

o mestre que a fizer exhortará seus ouuintes à uirtude, e bons costumes, e durará 

per espaço de meya hora antes de começar a lição, ou depois della, como melhor 

parecer aos mestres, os quaes se alternarão, nestas praticas espirituaẽs, como 

dissemos das disputas § 5, porem quando entre somana ouuer pregação na Igreia 

da Uniuersidade, e collegio do Esperito Santo, cessará a dita pratica. E socedendo 

darse o assueto à sesta feira, em tal caso se antecipará, ou proporá pera os dias 

proximos. 

13. Auerá dous apontadores dos ouuintes de casos, eleitos pello cancellario, 

informandose primeiro dos mestres, os quaes apontadores com muito cuidado, e 

fidelidade apontarão os que faltarem nas liçoẽs, disputas, ou exames, e pelos roẽs 
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destes apontadores se prouarão os cursos dos casoistas, como no capitulo da proua 

dos cursos se contem. Alem destes apontadores auerá outro que com muito cuidado, e 

fidilidade aponte os capellaẽs da Uera cruz, pera que o Reitor tenha, mais particular 

noticia, de como elles cursão, em suas liçoẽs, disputas, e exames, e tambem pera que 

com mais certeza, seião multados pellas faltas que fizerem nas ditas disputas, liçoẽs, 

e exames, conforme aos estatutos, das capellanias. 

14. Pera que os mestres dos casos saibão se os que lhe ouuem suas liçoẽs, e cursão no 

geral dos casos, forão legitima mente mandados a ouuir no dito geral, cada hum 

delles terá hum Rol no qual com muita diligencia farão escreuer todos os estudantes, 

que per escrito e assinado pelo cancellario, forem mandados ao dito geral; e estes 

roẽs lerão os mestres algumas uezes, e achando que sem a dita ordem alguã pessoa 

continua no dito Geral, ainda que seia poucas ueses, logo darão auiso ao cancellario, 

o qual com uigor procederá contra os ditos intrusos, conforme a estes estatutos, e 

ordem do Reitor a quem nisto, e no mais dará conta. 
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Liuro quarto dos estatutos

Capitulo primeiro 

Da proua dos cursos 

1. Todos os ouuintes de Theologia, casos de consciencia, e Artes, serão obrigados, a 

prouarem seus cursos no fim de cada anno lectiuo, ou ao mais tardar no principio do 

seguinte até ao fim de Outubro em dias certos, dos quaes o Reitor mandará dar auiso 

pelos Bedeis, ou pelo Porteiro nos Geraes, e classes dos que ouuerem de aprouar 

seus cursos, dous dias antes de se fazer a dita proua; E passado o dito tempo, e não 

prouando diante do Reitor iusto impedimento, per os que não puderão prouar no 

dito tempo, não lhes serão o tempo que tiuerem ouuido admetido em curso. 

2. Os cursos de Artes se prouarão desta maneira; cada mestre será obrigado a ter hum 

rol de todos seus discipulos, o qual leuará cada dia à classe pela manhaã, e à tarde, em 

o fim de ambas as liçoẽs sempre saberá dos discipulos ausentes e no dito rol apontará 

os que faltarem; e na Theologia, e casos de consciencia, alem do apontador que aponta 

os capellaẽs pela ordem do Reitor, auerá outros apontadores que forem necessarios, 

que sempre serão dos mais idoneos, fieis, e continuos, nas liçoẽs, disputas, e Actos, os 

quais com muita fedilidade e cuidado apontarão nos roẽs, que pera isso terão, todos os 

Theologos, ou casoistas, que faltarem nas ditas liçoẽs, desputas, ou Actos. 

3. Per estes roẽs dos Mestres, e apontadores, se aprouarão todos os cursos, assi de 

Artes, como de Theologia escholastica, e moral, estando prezente o escriuão da 

Uniuersidade, o qual dará sua fé, e fará assento em liuro, que pera isso terá, de 

todos os ditos cursos, que per este modo se prouarem, e pera que a todos conste da 

uerdade dos ditos apontadores, quando forem eleitos pera este officio, se lhes dará 

iuramento diante do cancellario pelo mesmo escriuão, que bem e fiel mente farão o 

dito officio de apontadores. 

4. Os cursos nesta Uniuersidade assi de Artes, como de Theologia, e casos hão de ser de 

noue mezes em cada hum anno. Porem deixando algum estudante de cursar hum mes 

com causa iusta, e urgente de que constará ao Reitor, e auendo per isso de perder o 

mais tempo que cursou aquelle anno, o dito Reitor lhe poderá admetir o tempo, que 

cursou sem embarguo da tal falta, sendo a pessoa com quem se dispensa sufficiente 

no saber, e será obrigada a cursar, o anno seguinte outro mes em suprimento, do que 

se lhe leuou em conta. 
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5. Os estudantes que em hum anno cursarem oito mezes, somente, poderão suprir a 

falta do nono mes do tal curso com o tempo de diante, e não com o detras, ouuindo 

no anno seguinte hum mes mais do que irão obrigados: e taes podem ser as causas 

de sua ausencia, que com licença do Reitor se possa suprir a falta dos dous meses, 

com os ouuir nos annos que se seguem; ainda que nelles não cursem mais que o 

tempo, que he necessario pera o dito suprimento, e per nenhum caso, se contará em 

curso o tempo das uacaçoẽs, e ferias, nem tempo de anno atrazado poderá suprir 

pera suprir a falta de curso prezente. 

6. O Reitor não admetirá curso algum que diante delle se prouar pela maneira acima 

dita sem primeiro lhe constar, que aquelle anno está o dito estudante matriculado, 

e do dia que da dita matricula estiuer escrito com quinze dias antes se lhe contará, 

sõmente o curso com tanto que conste per assinado do mestre, se for Artista, ou 

per testemunho do apontador se for Theologo, ou casoista, que o dito estudante 

continuou, em sua classe, ou geral todos os ditos quinze dias. 

7. Os Artistas que faltarem nas disputas publicas, que se fazem cada somana, mesas 

de quarto curso, exames de Bachareis, e Lecenceados, serão apontados como se 

perdessem liçoẽs, pera a proua dos cursos, e da mesma maneira serão apontados os 

Theologos, ou casoistas, que perderem as disputas de cada somana, de Theologia, 

ou casos, ou os mais Actos das mesmas faculdades; e os que uierem meya hora 

depois das liçoẽs, exames, Actos, ou disputas, começadas, ou se forem meya hora 

antes de acabadas, ou per qual quer uia faltarem nellas a dita meya hora, serão 

apontados, como se perdessem as ditas liçoẽs, Actos, exames, ou disputas. 

8. Auendo na mesma manhaã, ou tarde Acto, e lição iunta na mesma faculdade, como 

nas Artes, lição e depois exames, ou disputas; e na Theologia, ou casos de consciencia 

lição e depois Acto menor, como se costuma, ou exame, ou disputas de casos, todos 

os que faltarem per espaço de meya hora, serão apontados, como se faltassem duas 

liçoẽs pelo modo atraz declarado. 

9. Pera os Theologos fazerem cursos, que se lhes deuão aceitar pera Actos em 

Theologia, serão obrigados a ouuir todas as quatro liçoẽs de Theologia; A saber a 

de Prima, Uespora, da sagrada escritura, e a de Noa, e assistir aos Actos, e disputas, 

que se tiuerem no tempo que as ditas liçoẽs se costumão ler. Os casoistas pela mesma 

maneira pera fazerem seus cursos, hão de ouuir as duas liçoẽs, de casos que se hão 

de ler pela manhaã, e à tarde, e assistir às disputas, e exames que em lugar das ditas 

liçoẽs se tiuerem; Os Artistas semelhante mente, hão de ouuir as liçoẽs, que todos 
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os dias lectiuos se explicão per espaço de duas horas e meya pela manhaã, e outras 

tantas à tarde, e iunta mente hão de assistir o mesmo tempo, nas disputas e exames, 

que se tiuerem no tempo em que costuma auer liçoẽs. 

10. Os estudantes que dos dez meses lectiuos de cada anno, não prouar ter ouuido na 

sua faculdade, mais que seis meses não se poderá seruir dos ditos seis meses, pera 

no mesmo anno fazer curso, como he claro, nem o seguinte aiuntandoos com outro 

tempo pois do tempo passado, ninguem se pode aiudar pera fazer curso no anno 

seguinte, como atraz fica dito; Perem com os Theologos, e casoistas, cuias faculdades 

se lem, per materias distintas, que ordinaria mente pouco ou nada dependem huãs 

das outras poderá o Reitor dispensar, que dos ditos seis meses cursados em hum 

anno, com tres do anno, ou annos seguintes, se possa fazer curso; com tanto que o 

dito estudante, seia diligente no estudo, e uirtuoso, e o impedimento que teue pera 

não cursar mais que os ditos seis meses, tão forçado que não esteue em sua mão 

cursar mais tempo. 

11. Não se prouará curso a Artistas no segundo anno, se não pouco antes dos exames 

de Bachareis, nem os do quarto curso, se não antes de começarem os exames de 

Lecenceados, constando primeiro ao Reitor, que os ditos Artistas tem bastante tempo, 

pera se poderem examinar de Bachareis, ou Lecenceados, conforme a ordem destes 

estatutos; E não tendo o dito tempo bastante, não entrarão em sortes, e se tiuerem 

entrado nellas, antes de isto se saber, seião auisados per não entrados nas ditas sortes.

12. Não será admetido estudante algum Theologo à proua de curso, sem trazer assinado 

do cancellario per que conste que tem a sagrada Biblia, e as partes de Santo 

Thomas, o concilio Tridentino, e Manual de Nauarro; nem casoista sem outro sy 

traser assinado, do mesmo cancellario, per que conste ter a summa de Caietano em 

latim, e a summa de Nauarro, ou de Toledo, e o cancellario, não passará os ditos 

assinados, sem per uia certa lhe constar, terem os ditos liuros. 

13. Nenhum estudante de Theologia, casos de consciencia, ou Artes, que não for 

Sacerdote, será admetido à proua de curso, sem trazer escrito per que conste que se 

confessou pelas 4 festas do anno. A saber Natal, Resurreição, Esperito Santo, e dia 

de todos os Santos; nem ficarão com isto liures da obrigação que como estudantes 

tem de se confessarem cada mes como os mais estudantes, conforme a estes estatutos. 

14. Quando o Reitor dispensar em algum tempo com algum estudante, pera effeito do 

tal estudante ser admetido a exame de Artes, ou a algum Acto de Theologia, não se 

incluirá o tempo da dita dispensação, no que consta ter o tal estudante prouado, mas 
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feito assento do tempo que o tal estudante prouou, ao pé delle declarará o escriuão, 

que o Reitor dispensou em quinze dias, ou em hum mes, com o tal estudante; e 

quantas uezes o Reitor dispensar, tantas uezes o escriuão fará a tal declaração; 

Nem o Reitor dispensará dentro do mesmo anno com algum estudante mais de huã 

só uez, pera effeito de se poder examinar, ou ter algum Acto, com declaração que o 

dito estudante curse depois do dito exame, ou Acto o tempo em que foi dispensado. 

15. A nenhum estudante Theologo se assinará dia pera ter Acto de Theologia, sem 

primeiro constar ao Reitor que tem feito todos os cursos prefeita mente, que pera o tal 

Acto são necessarios, conforme a estes estatutos, e que os fez estando matriculado, e 

não os tendo feito deste modo, se lhe dilatará o tal Acto, até de todo os acabar; Nem 

outro sy serão auisados pera terem as oracoẽs, das primeiras pedras dos Bachareis, 

ou Lecenceados em Artes, ou pera pedirem os ditos graos, ou dar graças per elles, 

recebidos. Os estudantes que não estiuerem matriculados, nem tiuerem prouado, o 

tempo sufficiente pera os ditos exames. 

16. Os estudantes que não prouarem seus cursos no tempo declarado neste capitulo, per 

terem impedimento iusto a iuiso do Reitor, os poderão depois prouar no tempo que 

ao Reitor parecer. Porem quando não prouarem iusto impedimento, se não usará 

com elles desta brandura; Antes serão castigados, e multados como parecer ao 

Reitor, primeiro que se lhes de licença, pera prouarem seus cursos. 

17. Não se poderá prouar curso a estudante ausente da Uniuersidade, nem per dito 

de estudantes seus condiscipulos; mas sõmente per roẽs dos apontadores, ou seião 

Artistas, ou Theologos, e casoistas. Os quaes roẽs, acabado o anno dos estudos, em 

que seruirão, pedirá o Secretario aos mesmos apontadores, pera os guardar, em huã 

arca, ou escritorio fechado, pera que em todo o tempo se possão aiudar delles os 

que tiuerem necessidade; e se os ditos roẽs se perderem, ou não aparecerem em tal 

caso (parecendo assi ao Reitor) se poderão prouar os cursos per testemunho assi 

dos mestres, como dos que forão seus apontadores, os quais per razão dos ditos 

officios, terão as memorias mais certas, e faltando estes, se poderá fazer a dita proua 

per testemunhas dignas de fé, a iuiso do Reitor, e cancellario, e conselheiros, da 

Uniuersidade. 
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Capitulo 2

Da Festa do Esperito Santo 

1. Na Uigilia do Esperito Santo, nas liçoẽs de pela manhaã, todos os lentes da 

Uniuersidade exhortarão seus discipulos a celebrarem esta festa, que he a inuocação 

do collegio e Uniuersidade, confessandose, e comungando pera effeito de ganharem 

o santo Iubileu, que pera o dito dia sua Santidade me concedeo; E pera que isto 

melhor se possa fazer, na tarde da dita Uigilia, não auerá liçoẽs na Uniuersidade, e 

disto darão auiso nos gerais, e classes os Bedeis com suas maças. 

2. Na primeira oitaua da dita festa do Esperito Santo pela manhaã, auerá na Igreia do 

dito collegio Prestito, como se declara no capitulo dos Prestitos da Uniuersidade, e a 

missa se dirá com a solemnidade que na companhia se costuma. E em quanto se diser o 

credo, sairá da sacristia hum dos Bedeis com o prato grande de prata da Uniuersidade, 

e nelle os dous Cyrios, que se hão de offerecer na missa, hum delles pela fundação do 

collegio do Esperito Santo, e outro pela do collegio de Santo Antão; Diante delle irá 

outro Bedel com sua maça, ambos per fora das grades da comunhão; e chegados às 

portas das mesmas grades, parará a hy o Bedel que leua os ditos Cyrios, e o outro 

Bedel irá aonde está o Reitor, e farlhe ha sua cortezia, logo o Reitor se leuantará, e com 

elle o Cancellario, e chegados ambos à entrada das grades, o Reitor tomará do prato 

o cyrio que tiuer as armas desta Uniuersidade, e o cancellario tomará o outro cyrio; 

entrados ambos das grades pera dentro, o Reitor se porá de ioelhos defronte do Altar 

mor, no primeiro degrau da capella mor, e o cancellario fará o mesmo, ficando à mão 

esquerda do dito Reitor; Uisto o Sacerdote que diser a missa, descerá do altar pera 

iunto do Reitor, o qual estando ainda de ioelhos lhe offerecerá o cyrio, como Reitor 

do collegio do Esperito Santo, e Uniuersidade de Euora, apos o Reitor fará o mesmo 

o cancellario, offerecendo o cyrio pelo collegio de Santo Antão; e logo o Sacerdote 

dará o primeiro cyrio ao ministro que estiuer à sua mão dereita; E o segundo dará 

ao ministro que lhe ficar à sua mão esquerda, os quais ministros os entregarão o dous 

Acolytos da companhia, que pera este effeito com suas sobrepelizes ahi estarão. Feito 

isto o Reitor e cancellario, acompanhados com os Bedeis, se tornarão a seus lugares; e 

o sacerdote com seus ministros, se tornará ao altar, e continuará a missa, e os acolitos 

perão os Cyrios acezos em dous castiçaẽs grandes de prata, ou tocheiros dourados 

defronte da minha sepultura como de fundador do collegio do Esperito Santo, e do de 

Santo Antão, onde estarão acezos todo o tempo da missa, e pregação.
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3. Na tarde da mesma primeira oitaua, e na da segunda auerá na Sala da Uniuersidade 

disputas publicas, na qual hum anno defenderão dous Theologos conclusoẽs de 

Theologia, outro anno tres Artistas, cada hum de seu curso conclusoẽs de Artes, 

alternandose os Theologos e Artistas; e todos os defendentes serão taẽs no engenho e 

sciencia do que se ouuer de defender, que possão bem sustentar as ditas disputas com 

credito da Uniuersidade e satisfação dos ouuintes, e cada hum delles defenderá noue 

conclusoẽs, ou mais parecendo assi ao Reitor, nem será necessario nestas disputas 

que os Presidentes das Artes prouem as conclusoẽs, mas bastará que cada hum dos 

defendentes dispute pro utrag. parte huã questão, ou problema, tirado das ditas 

conclusoẽs, e acabadas estas, comecarão logo os Argumentantes a seguir contra as 

ditas conclusoẽs, as quaes poderão ser inpressas, pera mor celebridade do Acto. 

4. Nas disputas de Theologia, que nas tardes destes dous dias se tiuerem presidirá da 

cadeira da dita sala hum dos Professores da mesma Theologia, a quem couber per 

turno, como se faz nos mais Actos; de modo que o que Presidio hum anno não torne a 

presidir se não depois dos outros Regentes terem presidido, cada hum sua uez, e o tal 

Presidente disputará, no principio das disputas hum problema Theologico e quando 

as disputas forem de Artes presidirão nellas os lentes do 1º, 2º, e 3º curso cada hum 

a seu discipulo, estando todos assentados per sua ordem imediata mente abaxo do 

cancellario, e abaxo delles se assentarão todos os mais Agraduados pela ordem que 

se guarda nos mais Actos, e pera que as ditas disputas se tenhão com mais solenidade, 

os defendentes leuarão per sy mesmos quando for possiuel, as ditas conclusoẽs 

a todos os conuentos, e collegios da cidade, pera que possão uir argumentar os 

que quiserem. E sendo os que argumentarem Agraduados nesta Uniuersidade de 

Doutores, ou Mestres em, Artes, se lhes dará pelo Bedel da faculdade das disputas, 

que se tem em hua salua de prata a propina costumada. 

5. As Uarandas do Pateo da Uniuersidade, paredes das classes, pilares, e colunas, 

se armarão de seda rasa à conta da Arca da Uniuersidade, e não dos estudantes, 

aos quaẽs se não aceitará, outra armação ainda que liure mente e de sua propria 

uontade a offereção: e no mais ornato, se guardará sempre a moderação deuida. 

6. Na mesma segunda oitaua, logo pela manhaã per cima da dita armação porão os 

Mestres de latim suas poesias uarias, e de toda a sorte de uersos Latinos, Gregos, 

e Hebraicos sõmente, e não se permittirá poesia alguã em outra lingoa fora das 

ditas tres apontadas; e pera que todos possão gosar de cousa tão própia de estudos 

de letras, se abrirão o dito dia pela manhaã às sete horas as portas do pateo da 
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Uniuersidade, estando abertas até às des da mesma manhaã, e dadas ellas logo se 

fecharão, e à tarde se abrirão às duas horas depois do meyo dia, e estarão abertas 

até de todo se acabarem as disputas, e se sair a gente que a ellas assistio. 

7. Pera se euitarem inquietaçoẽs, que frequente mente em noites de dias de festa 

costumão soceder, o Reitor da Uniuersidade terá dado ordem que os que se ocupão 

na armação da sala, (sic) da dita Uniuersidade, se recolhão a suas casas logo 

que o sol se puser, de modo que quando se der sinal às Aue Marias, se fechem as 

portas dos ditos estudos, sem dentro delles ficar pessoa alguã, tirando as que forem 

necessarias pera guarda das cousas, que nas ditas uarandas e classes estiuerem: 

as quaes pessoas serão conhecidas e de confiança, e escolhidas pelo Prefeito dos 

estudos, o qual não consentirá que fiquem dentro dos ditos estudos uiolas, ou outros 

instromentos, que de noite se tanião, ou aia alguãs outras desinquietaçoẽs; nem 

outro sy consentirá que nas ditas uarandas se armem imageñs, e retratos indecentes, 

ou seião de homeẽs, ou de molheres, e por nenhum caso permitirá o Reitor, ou qual 

quer outro superior da Uniuersidade, que molheres ainda que seião senhoras de 

titulo, ou de qual quer outra calidade, nos ditos dias, entrem da primeira porta pera 

dentro. 

8. Fechadas as portas dos estudos, como fica dito, logo se entregarão as chaues ao 

Reitor, ou à pessoa que elle ordenar, o qual as não dará, se não depois que for dia 

claro, e então as entregará ao Prefeito dos estudos, o qual antes que mande abrir as 

portas dos ditos estudos, acompanhado do Porteiro, e correitor uisitará as uarandas, 

e classes, e saberá que pessoas nellas estão, e dormirão dentro, informandosse com 

diligencia, se falta cousa alguã, das que uierão pera se armarem, e ornarem as 

uarandas, faltando, fará que esteião fechadas até se achar e se entre as ditas cousas 

ouuer alguã contra estes estatutos, ou que per outra uia seia de importancia, dará 

logo conta ao Reitor pera que se castigue, ou remedee como uir que mais conuem. 

9. No tempo em que o pateo, e sala se armão, sempre estará a porta dos Estudos 

fechada, e o porteiro da Uniuersidade da banda de dentro (sic) d´ella, e não podendo 

elle, fará este officio outra pessoa de confiança, que o Reitor, ou Prefeito ordenar, 

o qual não deixará entrar pela dita porta pessoa alguã que uenha de fora tirando 

aquellas pera que tiuer ordem, do Prefeito dos Estudos. Nem outro si deixará sair, 

dos que dentro estiuerem pera fora pessoa alguã que leuar consigo alguã cousa 

encuberta, até saber que cousa he. [...]
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Capitulo 3

Das Ferias, e dias em que se não 

lẽ nesta Uniuersidade 

1. Os Regentes de Theologia, casos de consciencia, Artes, Primeira, e segunda, e todos 

os ouuintes destas faculdades, terão cada anno de ferias, os dous meses de Agosto, 

e Setembro; e os Regentes das classes inferiores de Humanidade, e gramatica iunta 

mente com seus discipulos, terão de ferias todo o mes de Setembro; Porem no mes 

de Agosto per razão das calmas que então sam grandes, não durarão as Liçoẽs 

ordinarias das ditas classes mais que hora e meya, pela manhaã, e outro tanto tempo 

à tarde; os mestres, e discipulos das escolas de ler, e escreuer terão de ferias sõmente 

quinze dias, a saber de quinze de Setembro até o derradeiro dia do dito mes. 

2. Terão outro si todos os gerais, e mais classes, e escolas de ler, e escreuer, cada somana 

em que não ouuer outro dia não lectiuo, hum dia inteiro de assueto, o qual será a quarta 

feira, porem auendo causa da importancia pera se mudar o dito assueto, pera outro dia 

da mesma somana, o Reitor o poderá fazer, em alguñs casos particulares, que deuem 

ser muito raros, ouuidos primeiro seus conselheiros, Cancellario, e Prefeito dos estudos. 

3. Desde domingo de Ramos, até segunda feira depois da Paschoela, na qual se celebra 

a festa de nossa Senhora dos Prazeres, nesta cidade não auerá Liçoẽs no Geral da 

Theologia, e casos de consciencia; e nos cursos, e mais classes, as não auerá desde 

quarta feira da somana Santa, até o dia de nossa Senhora dos prazeres inclusiue. 

4. Ainda que no dia que se compuzer pera premios publicos, gerais, em proza, ou de 

Uerso se não há de deixar de ler em todas as faculdades superiores dos cursos, 

casos, e Theologia, com tudo os Estudantes das ditas faculdades, que nos tais dias 

compuserem de premios na sala da Uniuersidade, serão contados, como se estiuessem 

presentes às liçoẽs, actos, e disputas, que nos tais dias ouuer, e os Apontadores terão 

cuidado de saber quaes seião os ditos estudantes. 

5. Se o primeiro dia de outubro, em que se abrem as escolas da Uniuersidade cair em 

segunda feira, ou à terça não deixará de auer naquella somana, o assueto ordinario da 

quarta feira: Perem se cair o dito primeiro dia de outubro, à quarta feira, ou em algum 

dos tres dias seguintes, nenhum delles se somará per assueto, mas todos serão lectiuos. 

6. Não auerá na Uniuersidade liçoẽs em todos os Domingos do anno, e dias que na cidade 

se guardão per obrigação, nem segunda, e terça feira das quarenta horas, à tarde per 

razão das pregaçoẽs, e na manhaã dos ditos dias se lẽ hua hora e depois saem os 
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estudantes, a uesitar o Santissimo Sacramento, e ouuir a pregação, nem quarta feira 

de cinza, nem uespora do Esperito Santo, à tarde, nem outro sy quarta feira depois das 

duas oitauas da mesma festa, nem na uespora de corpus christi à tarde, quando ouuer 

touros na cidade, perem os outros dias seguintes, sempre se lerá ainda que os haia. 

Na oitaua de corpus christi pela manhaã, uem os cursistas, e Humanistas às classes, 

e dellas saem à procissão, que nesse tempo se faz na Sé. Perem na Theologia e casos, 

não se lẽ a dita manhaã nem outro sy se lerá nos dias seguintes. 

7. 

Outubro

No 1º se tem a oração Anniuersaria, danse as classes mas não se lê. 

4- Dia de S. Francisco.

21- Dia das onze mil Uirgeñs, vem às classes ainda que seia em quarta feira, mas 

saem pela manhaã à pregação das noue per diante: e à tarde tres quartos antes de 

se acabarem as liçoẽs pera uisitarem e uenerarem as Santas reliquias.

27- Dia de São Uicente, (sic) e Sabina, suas irmãs Martires. 

31- Uespora de todos os Santos à tarde. 

Nouembro

2- Dia dos fiéis defuntos pela manhaã.

25- Dia de Santa Catherina de Monte Sinay, Uirgem e Martir.

Dezembro

2- Dia de São Francisco Xauier saem pela manhaã à pregação e à tarde se lẽ.

13- Dia da Santa Luzia Uirgem e Martir. 

24- de uespora de Natal à tarde até dia da circunsisão inclusiue. Não auerá liçoẽs 

na Theologia, e casos de consciencia, e nos cursos e mais classes se não lerá da dita 

tarde do Natal até à derradeira oitaua sõmente.

Ianeiro

20- Dia de São Sebastião Martir.

31- Prestito das exequias do Serenissimo Rey dom Henrique fundador do collegio, e 

Uniuersidade, não se lẽ nos Gerais de Theologia, e casos; nem pela manhaã, nem à 

tarde. E os cursos, e classes de latim estão nas liçoẽs de pela manhaã até sairem as 

exequias. E à tarde não lem.
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Feuereiro

3- Dia de São Bras, Bispo e Martir. 

Março

7- Dia de Santo Thomas de Aquino, ainda que uenha na somana das quarenta horas. 

8- Mudasse a ordem, lendo à tarde as tres horas, e pela manhaã como dantes.

Nas primeiras mesas não lem na Theologia pela manhaã, e à tarde há só huã lição, 

e nas outras mesas seguintes não há lição de escritura, e à tarde, se alternão os 

mestres, indo huã uez hum contra o outro. 

Mayo

21- Dia de São Manços discipulo de cristo, Bispo e Martir.

Iunho

13- Dia de Santo Antonio de Padua. 

Iulho

26- Dia de Santa Anna May da Uirgem Nossa Senhora.

30- Uespora de Santo Inacio à tarde. 

31- Dia de Santo Inacio, Fundador da companhia. 

Quando o Arcebispo der alguñs Santos de guarda em alguã freguesia sõmente, como 

dia de S. Mamede, Santo Antão etc. mandará o Prefeito os estudantes de tal freguesia 

que uão ouuir missa.
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Capitulo 4

Dos assentos, e lugares dos 

Agraduados 

1. Auerá duas ordeñs de assentos altos encostados às paredes da sala, de huã e outra 

parte da cadeira com suas grades diante; em hum delles, que ficará na parte direita da 

cadeira se assentarão sõmente os da companhia, per esta ordem. No primeiro lugar, 

estará o Reitor da Uniuersidade, logo à sua mão dereita o cancellario: depois delle os 

Doutores, e os Acturegentes de Theologia precederão aos que o não forem, guardando 

entre sy a antiguidade de seus graos, e não a dignidade, ou ordem das cadeiras: e os 

que foram Acturegentes precederão aos que o não forem pelo mesmo modo. Os mais 

Doutores se assentarão sem ordem, como se acertar; logo se seguirão os Acturegentes 

de casos de consciencia, entre os quaes se precederá conforme aos graos que tiuerem, 

ou antiguidade nelles, sendo os graos iguais; depois dos lentes de casos, estará o 

Prefeito dos estudos, e logo os Mestres em Artes Acturegentes, conforme à ordem 

dos cursos que lerem, e não conforme à antiguidade se seus graos, depois delles se 

assentarão os mais Mestres em Artes, sem ordem, como se acertar, precedendo com 

tudo os que ia forão Acturegentes aos que o não forão nesta Uniuersidade. 

2. O segundo assento ficará da outra parte da cadeira à mão esquerda do Reitor, e terá 

o primeiro lugar o conseruador e logo se assentarão todos os Doutores, e Mestres 

em Artes que não forem da companhia, segundo a dignidade, e antiguidade se seus 

graos, e nos Actos de Artes os Doutores em Theologia, que iunta mente forem Mestres 

em Artes, precederão aos outros Doutores ainda que mais antigos, que não tiuerem 

o grao de Mestres em Artes, e os Agraduados que se não assentarem, per ordem de 

seus graos, e antiguidade nelles, em os Actos publicos da Uniuersidade perderão o 

propina do tal Acto, a metade pera o mestre das ceremonias, e a outra a metade pera 

a Arca das multas da Uniuersidade, e o Reitor terá cuidado, que se guarde inteira 

mente toda a ordem de assentos aqui declarada. 

3. Na sala de Uniuersidade diante da cadeira, auerá espaço, sem assentos, acomodado 

pera nelle terem lugar, como conuem aos que ouuerem de ter Actos de Theologia, ou 

de Artes, como são as disputas maiores, e menores, que se tem no cabo do quarto 

anno de Artes, os exames dos Bachareis, e Lecenceados, e outros semelhantes. De 

huã parte e outra deste espaço auerá assentos aleuantados do chão, mais altos que 

os bancos ordinarios, e nelles de huã parte se agasalharão as pessoas nobres assi 
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eclesiasticas, como seculares, e na outra os Religiosos, que uierem aos Actos, e 

aiuntamentos, que na Sala se tiuerem. No topo da sala abaxo das grades, que estão 

iunto da cadeira, estará hum assento, entre ambas as escadas, o qual seruirá pera os 

estudantes, que não tem suas conclusoẽs maiores, e menores, e pera os Bachareis em 

Theologia, quando ouuerem de argumentar em algum Acto, e neste mesmo assento, 

nos aiuntamentos da Uniuersidade, que senão argumenta, se assentarão o escriuão da 

mesma Uniuersidade, e o mestre das ceremonias, senão tiuerem graos per rezão dos 

quais deuão estar entre os Agraduados, perem nos Actos, em que ouuerem de exercitar 

seus officios, sempre estarão em parte, d’onde bem possão acodir a sua obrigação. 

4. Quando os Acturegentes per alguã causa, não forem ler suas liçoẽs, ordinarias, e 

no mesmo tempo ouuer algum Acto, a elle poderão assistir, em seus propios lugares, 

como se actual mente lessem. E os substitutos que forem Doutores, quando actual 

mente substituem, per lentes de Theologia, terão os mesmos lugares que terião se 

fossem Mestres ordinarios das mesmas cadeiras. E não sendo Doutores se assentarão 

depois de todos os que tiuerem o dito grao de Doutor, ou seião Acturegentes, ou não; 

e este mesmo lugar terão os que não sendo Doutores forem lentes ordinarios ou como 

substitutos, nenhum lugar terão, mais que o que lhe couber, per rezão de seus graos. E 

os mais substitutos ou seião de casos, ou de Artes, quando actual mente substituirem, 

terão nos Actos, em que se acharem os mesmos lugares, que tem os professores, 

ordinarios das ditas faculdades, e tem aquelles Regentes per quem elles substituem.

Se soceder que em algum acto, se achem iunta mente, o lente ordinario de alguã 

cadeira, e o substituto, que per elle actual mente substitue, ambos terão lugares, de 

Acturegentes guardando, entre sy a antiguidade de seus graos, não poderá contudo 

presidir no tal acto, se não aquelle que actual mente, continua com as liçoẽs ordinarias 

da dita cadeira. Porem entre os examinadores de Bachareis, e Lecenceados, em 

Artes, quando actual mente examinão, não terá lugar senão aquelle que actual mente 

examina, ainda que seia substituto e o examinador ordinario esteia presente, com 

tudo quando se derem os graos da dita faculdade, podendo o examinador ordinario 

assistir a elles, não assistirá, o que per elles substituio, ainda que tenha o examinado, 

a maior parte dos ditos Bachareis, ou Lecenceados. E quando o examinador, propio 

não puder assistir, assistirá o substituto. 

5. Nos aiuntamentos comuñs a toda a Uniuersidade, como são o da oração do principio 

dos estudos, enigmas, ou premios quando os ouuer, nos actos propios de Rhetorica, 

e Latinidade, os professores destas faculdades terão lugar nos assentos, propios 
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dos Agraduados, logo depois dos mestres em Artes, guardando entre sy a ordem e 

precedencia, das cadeiras que lem, e nos mais actos propios de Theologia, e Artes se 

lhe dará lugar particular, na sala onde esteião com decencia, e authoridade. E isto 

se entenda, quando não forem Mestres em Artes, per que então se deuem assentar no 

lugar que lhe couber, entre os Agraduados. 

6. Nenhuã pessoa de qual quer calidade que seia, que não for Agraduado na dita 

Uniuersidade se poderá assentar no lugar propio dos Agraduados, nem entre elles, 

nem abaxo delles, saluo se for Religioso da companhia de Iesus, per que estes per 

especial priuilegio, sendo Agraduados na companhia, em grao de Doutor, ou Mestre 

em Artes, em qual quer outra prouincia, Uniuersidade, ou collegio, serão auidos per 

Agraduados nesta Uniuersidade, e gosarão dos priuilegios della, e ter os mesmos 

lugares, que tiuerão se nella se agraduarão parecendo assi bem ao Reitor. 

7. Nos lugares do Reitor, e cancellario, e Agraduados senão consentirá, per assento 

algum, de qual quer sorte que seia, dos em que se assentão os sobre ditos Reitor, 

cancellario, e Agraduados, nem acima do dito Reitor, se assentará pessoa alguã 

ainda que seia de titulo, se não for o Arcebispo da cidade de Euora, o qual per 

especial priuilegio, se poderá assentar nos mesmos assentos acima do Reitor. E 

pera que com cousa de tanta importancia pelo tempo adiante não aia uariedade, 

que sempre costuma ser causa de inconuenientes de importancia, quero e ey per 

bem, que nestes estatutos, em que se trata dos lugares, não se dispense, com pessoa 

alguma de qual quer condição, e calidade de que seia.

8. A todas as pessoas de Titulo, ou seião eclesiasticas, ou seculares como são Bispos, 

Arcebispos, Condes, Marqueses, etc. querendo assistir a algum acto, na Sala da 

Uniuersidade, se porão cadeiras, conforme as calidades das ditas pessoas, diante 

da cadeira da dita sala, e o mesmo se fará na Igreia, no dia em que se der grao de 

Doutor, com tanto que não seia dentro da capella mor, e a nenhuã outra pessoa se 

permitirá cadeira nos ditos actos, ou se fação na sala, ou na Igreia, em os quais 

actos sempre, se captará a beneuolencia primeiro ao Reitor da Uniuersidade, como 

superior que nelles he. E nos actos em que o cancellario der grao a elle depois do 

Reitor se captará a beneuolencia, e nenhuã outra pessoa de qual quer calidade que 

seia primeiro que a elle. 

9. Uindo a esta Uniuersidade o Prouincial da companhia de Iesu desta Prouincia de 

Portugal, Uisitador, comissario, ou qual quer outro prelado da mesma companhia, 

que seia Superior do Reitor da Uniuersidade, precederá nos assentos, ao mesmo 
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Reitor, e a elle, se tomará a beneuolencia primeiro em todos os actos, geraẽs, e classes 

da dita Uniuersidade, nem será necessario, que o dito Prelado uá com os Doutores 

em ordem, quando uão a Actos publicos, e aintamentos da dita Uniuersidade.

10. Se alguñs Doutores em Theologia professarem outras faculdades na dita 

Uniuersidade, terão lugares de Acturegentes depois dos Doutores, Acturegentes de 

Theologia, e precederão aos mais Doutores que não forem Acturegentes de alguã 

faculdade, ainda que no grao seião mais antigos: E os ditos Doutores Acturegentes, 

entre sy se precederão conforme à dignidade da sciencia que professarem, conuem 

a saber, os Regentes de casos de consciencia, aos Mestres das Artes, e estes aos que 

professarem faculdades inferiores, e professando a mesma faculdade, se precederão 

entre sy conforme a antiguidade de seus graos: E concorrendo em exames, ou 

presidencias, de disputas com outros lentes, precederão aos que não tiuerem grao 

de Doutor, ainda que segundo a ordem das cadeiras, se ouuesse de guardar outra 

ordem. De modo que dos quatro mestres que professão Artes, o do primeiro, ou 

segundo curso for Doutor, precederá no lugar a todos, os mais que não o forem e a 

elle pertencerá dirigir as disputas, como costuma fazer o Acturegente do curso mais 

antigo.

11. O que neste capitulo se diz dos assentos, e lugares dos Agraduados, se entenda ser 

tambem dito dos lugares, em que deuem ir os ditos Agraduados nas procissoẽs, e 

acompanhamentos, dos que são de receber graos, de Doutor, ou Lecenceados, e de 

Mestres em Artes. 
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Capitulo 5

Dos que de outras Uniuersidades uierem

a esta, e nella se quiserem incorporar,

ou agraduar 

1. Se os que tendo cursado algum tempo na faculdade das Artes, em outra Uniuersidade, 

quiserem continuar nesta, leuarlhe hão em conta os cursos que tiuerem feito redusindo 

cada hum delles, a noue meses, como se costuma nesta Uniuersidade, e fica dito no 

capitulo da proua dos cursos, e com tanto que tragão prouados iuridica mente os 

ditos cursos como se faz, em todas as Uniuersidades. E isto mesmo se guardará com 

os estudantes Theologos, que noutra Uniuersidade tiuerem feito alguñs cursos, e nesta 

quiserem continuar a mesma faculdade, e pretenderem lhes seião admetidos, pera 

nesta poderem fazer Actos, per que em tal caso, o Reitor lhes admetirá redusindose 

primeiro à forma dos cursos desta Uniuersidade, e prouandose per certidoẽs publicas, 

e authenticas. 

2. Os Agraduados em qual quer grao de Artes em Uniuersidades destes Reinos, se 

poderão incorporar nesta no ultimo grao que tiuerem sem exame, tornandoo perem 

a tomar, pagando as propinas delle; e se o grao for de Lecenceado ou mestre em 

Artes, pagarão as propinas dos Actos, que os Bachareis fazem pera tomar o grao de 

Lecenceado, e se o grao em que se querem em corporar for de Bacharel tiradas as 

dos examinadores, per que estas, nem elles, nem os que se incorporão, em grao de 

Lecenceado, ou Mestre em Artes pagarão. 

3. Uindo a esta Uniuersidade alguñs Lecenceados, ou mestres em Artes feitos em 

Uniuersidades fora destes Reinos, poderão ser incorporados nella em grao de Bacharel 

em Artes, pagando primeiro os custos do dito grao, e exame que pera elle se faz, tirando 

as propinas dos examinadores, como se disse no § precedente, e farão os mais actos, 

que pera Lecenceado são necessarios. E sendo sõmente Bachareis em Artes lhes serão 

leuados em conta os cursos que fizerão nas ditas Uniuersidades, trasendo certidão de 

como os aprouarão redusindose primeiro os ditos cursos aos desta Uniuersidade, que 

são de noue meses cada hum como fica dito: e serão examinados com exame de pedra, 

e receberão o grao de Bachareis como estudantes desta Uniuersidade costumão receber. 

4. Se alguns estudantes Agraduados em Theologia em Uniuersidades destes Reinos 

de Portugal quiserem continuar seu estudo, e incorporarse nesta, serão nella em 

corporados no ultimo grao que tiuerem recebido tornandoo a receber pagando todos 
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os custos do dito grao, e sendo o tal grao de Bacharel em Theologia, pagará mais 

todos os custos dos Actos antecedentes à formatura. E sendo o grao de Lecenceado, 

ou Doutor na dita Theologia, alem dos gastos do tal Acto, pagará tambem todos os 

custos de todos os Actos que nesta Uniuersidade se fazem depois da formatura até 

se receber o grao de Lecenceado, ou Doutor. Porem se os ditos estudantes forem 

Bachareis em Theologia feitos fora destes Reinos, não lhe será admetido o dito grao 

nesta Uniuersidade, nem acto algum, que pera o receber fizessem; mas querendosse 

agraduar em Theologia, começarão os Actos, da primeira Tentatiua, como fazem os 

outros que nesta Uniuersidade se querem agraduar em Theologia. 

5. Se os que se pretendem incorporar nesta Uniuersidade, forem Doutores, ou 

Lecenceados em Theologia feitos publica mente nas Uniuersidades de Salamanca, 

Alcalá, Paris, ou Louania, serão admetidos, e incorporados nesta, em os mesmos 

graos tornandoos a receber, pagando primeiro os custos do grao, que querem 

receber e dos Actos que se seguem, depois de hum ser Bacharel formado até o grao, 

em que se incorporão, prouando primeiro todos os cursos necessarios pera os taes 

graos conforme aos cursos desta Uniuersidade.

6. Aos que se uierem incorporar nesta Uniuersidade se lhes contará sua antiguidade, 

desde o dia que nella se incorporarão, tornando a tomar o grao, e se o grao que 

ouuerem de tornar a tomar for de Bacharel, ou Lecenceado em Artes, o tomarão com 

os outros da Uniuersidade, que o receberem aquelle anno, se se ouuerem de dar os 

ditos graos cedo, per que auendo muita tardança, em se darem os ditos graos, o Reitor 

poderá dispensar pera que se lhes dê logo, auendo rezoẽs, e causa iusta pera isso. 

7. Quando alguã pessoa doutra Uniuersidade se quizer incorporar nesta, oito dias antes 

da tal incorporação se porá hum edito na porta das escolas em que se declare como N. 

se quer incorporar, e que qual quer pessoa que souber cousa alguã De Fide et Religione, 

da uida e custumes, ou da insufficiencia no saber do sobre dito N. dentro em tres dias o 

notefique diante do Reitor da Uniuersidade: e esta mesma declaração se fará na lição de 

Prima, e Uespora de Theologia, e casos de consciencia, e em todos os cursos de Artes. 

8. Nenhum Bacharel, Lecenceado, ou mestre em Artes, nem Lecenceado, ou Doutor em 

Theologia per rescripso poderá incorporar nesta Uniuersidade, e trasendo alguma 

pessoa dispensação do Sumo Pontifice, pera nella se agraduar ou incorporar contra 

a ordem destes estatutos, não se incorporará, nem agraduará, até se suplicar a sua 

Santidade informandoo do que se passa na uerdade; e feito isto se executará o que 

sua Santidade mandar. 
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9. Todos os Religiosos da companhia que per ordem de seus superiores tiuerem 

recebido algum, ou alguñs graos de Artes, ou Theologia, uindo a esta Uniuersidade 

e parecendo assi aos superiores da mesma companhia ficarão incorporados nesta 

Uniuersidade, em todos os ditos graos sem exame, ou algum outro acto, e sem 

receberem de nouo os ditos graos, e gozarão de todos os priuilegios, e immonidades 

e izençoẽs, que tem os Agraduados desta Uniuersidade conforme a seus estatutos, e 

terão outro sy lugar nos assentos, e acompanhamentos entre os da companhia, como 

tiuerão se na dita Uniuersidade receberão os tais graos. 
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Capitulo 6

Das insignias de que uzarão os 

Agraduados em Theologia e Mestres 

em Artes desta Uniuersidade

1. As insignias propias dos Agraduados em Theologia nesta Uniuersidade serão as 

seguintes: Os Bachareis formados, e Lecenceados em Theologia, usarão de capellos 

de seda branca, na forma costumada desta Uniuersidade, e da de Coimbra, não 

uestidos mas lançados sobre os ombros, os Doutores usarão dos mesmos capellos, de 

seda branca uestidos e de borlas de seda branca, sobre os barretes, e os ditos capellos 

serão forrados, se seda tambem branca. E se os ditos Bachareis, Lecenceados, e 

Doutores forem Mestres em Artes os capellos serão forrados de seda azul, perem a 

borla dos Doutores, será sempre toda branca, e a dos que não forem Doutores em 

Theologia, sendo Mestres em Artes, será de seda azul. 

2. Se os Agraduados em Theologia tiuerem graos de Doutores, Bachareis, ou Lecenceados, 

doutras faculdades em alguãs Uniuersidades, e antes de os terem, ou depois receberem 

nesta graos em Theologia, poderão trazer os capellos de seda branca forrados de seda 

de cor, que he deuisa propia de seus graos. A saber se for Doutor em canones, usará 

de capello branco, per rezão do grao que tem em Theologia com forro de seda uerde, 

per ser propia do grao, que tem em canones. E sendo Doutor, ou Lecenceado em Leis, 

poderá traser o forro de seda uermelha, e se o grao que tomarem nesta Uniuersidade 

for de mestre em Artes, usarão de capello de seda azul forrado de uerde, ou uermelho, 

conforme aos graos das faculdades que noutras Uniuersidades professarão. Os 

Religiosos porem de qual quer ordem que seião, que não forem Doutores em Theologia, 

não terão insignia alguã de grao, que nella tenhão até serem Doutores: E depois 

de o serem, usarão de borlas de seda branca sobre os barretes, como usão os mais 

Doutores. E sendo os ditos Religiosos mestres em Artes, usarão de borlas de seda azul 

sobre os barretes, como usão os outros mestres em Artes. 

3. Os tempos em que os Doutores, e mestres hão de usar destas insignias são os seguintes: 

Quando forem ou estiuerem, nos acompanhamentos pera se dar algum grao de Theologia 

ou Artes. Quando o Doutor ou Mestre em Artes presidir em actos publicos, ou der algum 

grao, de Theologia, ou de Artes; quando os Doutores acompanharem o que há de ter 

exame priuado, quando os Doutores, e Mestres em Artes examinarem os estudantes do 

quarto curso pera grao de Lecenceado em Artes, e todos os Lecenceados, e Bachareis 
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formados em Theologia, nos actos em que forem sustentantes, ou argumentarem terão os 

capellos lançados sobre os ombros; Terão outro sy as mesmas insignias os examinadores 

de Bachareis, quando se toma a primeira pedra, e no primeiro e derradeiro exame dos 

ditos Bachareis, e em todos os quatro Prestitos do anno. A saber no dia de todos os 

Santos, no da imaculada conceição da Uirgem Nossa Senhora, e no da sua Purificação, 

e final mente, no do Esperito Santo, porem no das exequias do Serenissimo Rey Dom 

Henrique fundador desta Uniuersidade, não terão insignias. 

4. Usarão outro sy das ditas insignias os Agraduados nos recebimentos que se fizerem 

aos Reis, Rainhas, ou Princepes, nos quais recebimentos, se guardará a ordem que 

o Reitor pera isso der. E se algum Infante destes Reinos quizer uer a Uniuersidade, 

ella o poderá receber com suas insignias à porta do pateo dos Estudos, ficando 

todos os Agraduados da dita porta pera dentro guardando entre si a ordem de suas 

antiguidades, e nesta ordem o acompanharão. 

5. Os Doutores, e Mestres que não leuarem uestidos os ditos capellos, e borlas sobre 

os barretes, como dito he ao dar dos graos, exames, e actos, ou não forem nos 

acompanhamentos, acima ditos, perderão as propinas dos ditos actos, a metade pera 

o mestre das ceremonias, e a outra a metade pera a Arca da Uniuersidade; e o Bedel 

lhas não dará só pena de pelo mesmo caso as pagar do seu ordenado; E sendo os 

actos tais, que nelles se não dem propinas, o Reitor castigará os sobre ditos como 

bem lhe parecer; E o mestre das ceremonias terá especial cuidado de uer se os 

Doutores, e mestres em Artes cumprem com a obrigação d´este estatuto, e achando 

que algum faltou nella auisará logo o Cancellario, ou Reitor pera que ordene o que 

iulgar ser mais conueniente. 

6. Os graos de Doutor, e Mestre em Artes se não darão a pessoa alguã que primeiro 

não mostrar as insignias que o tal grao requere, e que são suas propias, e se algum 

dos ditos Agraduados for achado que as não tem de seu, perderá as propinas per 

todo o tempo que as não tiuer, e será condenado pelo mesmo caso em todas as 

propinas que leuou com insignias alheas, a metade pera o mestre das ceremonias, e 

a outra a metade pera a Arca da Uniuersidade. 
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Capitulo 7

Como se curarão os estudantes pobres

e enterrarão assi elles, como os mais

1. Na enfermaria Real da Uniuersidade, auerá enfermarias separadas, e bem acomodadas, 

pera nellas com toda a charidade se curarem os estudantes pobres, matriculados, que 

uiuerem de esmolas, como mais claramente se declara no Regimento da dita enfermaria. 

E pera que não se falte com a cura, que deuem ter conforme ao intento, que tiue na 

fundação da dita enfermaria, o Reitor per si, ou pelo cancellario, e Prefeito dos estudos 

cada tres, ou cada seis meses, como melhor lhe parecer, elegerá quatro Sacerdotes das 

quatro faculdades, que na Uniuersidade se ensinão, que seião de uirtude e prudencia 

conhecida, e que bem e com satisfação da Uniuersidade, e cidade possão fazer este 

officio, os quais uisitarão os estudantes pobres desta Uniuersidade, cada hum os da 

faculdade de que he ouuinte. E não se achando em alguma das ditas quatro faculdades 

Sacerdotes, que possão fazer este officio, como conuem, então poderá eleger dos 

ouuintes da Theologia, ou casos quem supra seu lugar, e tenha as ditas calidades. 

2. Cada hum dos ditos uisitadores terá cuidado de uigiar, e se informar se na dita 

Uniuersidade há algum estudante pobre da faculdade que tem à sua conta que esteia 

enfermo, e depois de o uisitar, dará logo auiso ao Prouedor da enfermaria Real do 

estado do dito enfermo, o qual Prouedor, com toda a breuidade fará que o medico da 

dita enfermaria uisite o tal enfermo, e iulgando que a infermidade he de importancia, 

e não he do numero daquellas, que se não curão na dita enfermaria, o dito Prouedor 

o fará nella recolher, e curar conforme ao Regimento da dita enfermaria. 

3. Pera que os ditos uisitadores, com maior facilidade possão fazer o dito officio, a 

Deos tão agradauel, cada hum delles terá rol de todos os estudantes pobres da dita 

Uniuersidade, de cuias enfermidades conforme a estes estatutos lhe pertense saber, e 

o rol dos Theologos, e casoistas será uisto, e examinado, e assinado pelo cancellario, 

e o rol dos Artistas, e dos que estudão Rethorica, e latim, uerá, examinará, e assinará 

o Prefeito dos estudos. 

4. Se o medico antes do estudante ser leuado à enfermaria iulgar, que pera sua saude, será 

mais aproposito sua propia terra, o Prouedor da enfermaria Real dará ordem pera que 

seia a ella leuado, com breuidade, e com boa comodidade, antes que a doença chegue 

a termos que o trabalho do caminho o possa agrauar, e à conta da mesma enfermaria 

Real, se lhe dará o uiatico pera o caminho e pagará o aluguer da caualgadura. 
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5. Se os estudantes enfermos, não tiuerem enfermidade, per rezão da qual deuão ser 

leuados à enfermaria Real, os ditos uisitadores, e medico enformarão larga mente o 

Prouedor da dita enfermaria, das necessidades, e doenças dos taes enfermos, pera 

que à custa da Renda da dita enfermaria faça acudir aos ditos estudantes enfermos, 

com o remedio necessario a suas enfermidades. 

6. Pera que os estudantes enfermos, que não pertencem à enfermaria Real participem 

do principal fruto das uisitas, que he o bem esperitual de suas almas, cada hum dos 

quatro uisitadores de que neste capitulo se fala, procurará saber, com muito cuidado 

se ha alguñs estudantes enfermos da faculdade que lhe pertence, e sabendoo, os 

uisitará, com muita caridade, consolandoos, e animandoos, a sofrer o trabalho 

da doença com o beneficio da mão de Deos, procurandolhe confessar e os mais 

sacramentos da Igreia, que o dito confessor iulgar serem necessarios. 

7. Tanto que os ditos capellaẽs uisitarem a primeira uez os doentes logo auisarão, 

ao cancellario, se os enfermos forem Theologos, ou casoistas, e sendo Artistas, 

ou Humanistas, ao Prefeito dos estudos, e seus mestres das enfermidades dos taes 

estudantes, declarandolhes per escrito, os nomes dos enfermos, faculdades, e geraẽs, 

em que cursão, ruas em que morão, pera que elles per si, e pelos condiscipulos dos 

ditos enfermos os aiudem, com oraçoẽs, e outros socorros esperituaẽs e temporaẽs, 

conforme a calidade, e necessidade, delles, e do que nisto se fizer, e do estado dos 

enfermos se enformarão frequente mente, o cancellario, e o Prefeito pera que se não 

falte em officio tão propio da charidade christaã, e parecendo ao medico, que pera 

que algum dos ditos enfermos possa alcançar saude, se deue mudar pera os ares 

naturaẽs, o cancellario, Prefeito, ou mestre do enfermo, auisará per carta a seus 

pais, ou parentes pera que lhe não faltem, com o remedio conueniente. 

8. Falecendo algum dos ditos estudantes pobres, ou qual quer outro da Uniuersidade, o 

capellão a quem pertencer o cuidado delle, dará logo auiso ao Prefeito dos estudos, 

ou cancellario de seu falecimento, pera que dem ordem ao acompanhamento dos 

estudantes, que se hão de achar ao enterramento do defunto, os quais serão os 

Theologos, e casoistas, e Artistas, se o estudante que falecer for ouuinte de alguã 

das ditas faculdades, perem quando o defunto for Humanista, todos os estudantes 

da mesma faculdade, o acompanharão, e a bem disto sempre acompanharão seu 

corpo seis capellaẽs com suas sobrepelizes, tres delles da capella da Uera cruz, e 

tres de São Ioão dos quais quatro serão Sacerdotes de missa, e todos seis assistirão, 

e aiudarão ao officio do enterramento. 
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Capitulo 8

Do testemunho de letras que a Uniuersidade 

dará aos nomeados pera, Prelados de

Igreias cathedraẽs

1. Se algum nomeado pera Bispo, ou Arcebispo pedir à Uniuersidade, testemunho de 

sua sufficiencia em letras conforme ao que detrimina o Sagrado Concilio Tridentino 

Sess. 22 de Reformat cap. 2 per não ter grao dos que o dito concilio no mesmo cap. 

aponta a Uniuersidade lho não dará, estando o dito nomeado ausente della, e ainda 

que elle se uenha apresentar à Uniuersidade, ella lhe não dará o dito testemunho, ou 

aprouação per força de esthromento, ou esthromentos, que offereça de sua sufficiencia 

em letras, ou testemunhas per mais abonadas que seião que a testefiquem; mas em 

todo o caso uirá pessoal mente à Uniuersidade, e na sala, ou lugar, em que se fazem 

os exames priuados, estando todas portas fechadas, e prezentes sõmente, os que 

hão de uotar, sobre seu saber, como são o Reitor, cancellario, os quatro lentes de 

Theologia, estando com a cabeça cuberta, assentado, em huã cadeira de espaldas 

assistindo com o Reitor de huã e outra parte os que hão de uotar, assentados da 

mesma maneira em cadeiras de espaldar fará o acto seguinte. 

2. Se o dito nomeado pera Prelado quizer que a Uniuersidade lhe dê o testemunho 

que pede, como de Theologo, o Reitor lhe concederá que escolha destes dous Actos, 

hum, ou ler per tempo duma hora huã lição de ponto de 24 horas, o qual ponto lhe 

assinará o Reitor no mestre das sentenças, ou ter huãs disputas de noue conclusoẽs, 

tiradas de materias graues de Theologia, parte dellas especulatiuas, e parte moraẽs, 

e destas deuem ser alguãs de censsuras, sacramentos, e iustiça, e prouará aquellas 

que ao Reitor prouer. 

3. Querendo o dito nomeado pera Prelado que a Uniuersidade lhe dê o dito testemunho, 

como de Iurista, lerá huã lição de ponto nas decretaẽs, ou defenderá noue conclusoẽs, 

de materias graues acomodadas, a Pastores de almas, tiradas das mesmas decretaẽs; 

e fará qual quer destes Actos, que escolher pelo mesmo modo que fica dito no numero 

precedente assistindo os mesmos, que nelle se declararão dos quaes, (ou o Acto seia 

de Theologia, ou de canones) argumentarão tres Doutores Theologos, e hum dos 

dous lentes de casos de modo, que per todos seião quatro, presidindo no dito Acto ou 

seia lição, ou conclusoẽs, o cancellario, ou lente de Prima ou o Doutor mais antigo 

da Uniuersidade que o Reitor escolher. 
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4. Acabado o dito Acto, e saido, pera fora da casa, em que elle se tiuer, o nomeado 

pera Prelado, o Reitor, Doutores, e lentes que no dito Acto assistirem, uotarão com 

todo o segredo, sem hum saber do parecer do outro, per A.A. e R.R., pelo modo que 

se guarda nos exames priuados, sobre a sufficiencia de que se pede testemunho: E 

o Reitor com o cancellario regularão os uotos, e se o dito nomeado, sair aprouado 

pelos mais uotos, o escriuão fará disso assento e a Uniuersidade lhe passará carta 

de aprouação de sua sufficiencia, a qual carta se lhe dará em nome da Uniuersidade, 

em latim feita na forma ordinaria, conforme estes estatutos, com seu sello pendente, 

e será assinada pelo Reitor, cancellario, e Presidente, que for no dito Acto. E quando 

este for o cancellario, será tambem assinada pelo lente de Prima de Theologia 

escholastica.

5. Pera que todos os que pretenderem esta aprouação da Uniuersidade, entendão o 

que se requere pera ella se dar, o Reitor antes que se faça cousa alguã, mandará 

ao escriuão da Uniuersidade, que lea este capitulo, aos que o tal testemunho, e 

aprouação pedirem. 



222 Teresa Maria Rodrigues da Fonseca Rosa

Capitulo Ultimo 

Dos Priuiligiados da Uniuersidade

1. Os Priuiligiados desta Uniuersidade são os seguintes: o Reitor, cancellario, Lentes, 

estudantes, officiaẽs, seus criados, e seruidores, familiares continuos, em seu seruiço, 

que uiuem com elles das portas adentro, ou per sua conta fora com tanto que lhes 

dem todo o necessario. 

2. São outro si Priuiligiados desta Uniuersidade os collegios encorporados nelle, com seus 

criados, e familiares, com tanto que não seião mais que os que conforme a seus estatutos 

podem ter, e o Reitor da Uniuersidade iulgar ser necessarios, com declaração, que os 

taes familiares, e criados uiuão dentro dos mesmos collegios, e nenhuãs outras pessoas 

que uiuerem fora dos ditos collegios, ainda que os siruão, e tenhão seu ordenado, se 

poderão contar no numero dos ditos criados pera effeito de gozarem dos priuilegios da 

dita Uniuersidade, e nisto se encarrega muito a consciencia do Reitor della. 

3. Os collegios que de prezente estão incorporados na Uniuersidade são os seguintes. 

O primeiro e principal he o collegio da companhia de Iesu, o qual tem à sua conta 

toda a admenistração, gouerno, e meneyo de toda a Uniuersidade, de maneira que 

sendo algum padre da companhia eleito em Reitor, pelo mesmo caso, fica tambem 

sendo Reitor da Uniuersidade, como consta do Liuro 1º destes estatutos, cap. 3, 

n. 2. O segundo he o collegio Real de Nossa senhora da Purificação. O 3º he o 

collegio da Madre de Deos, per que ambos estes collegios, logo de sua fundação 

forão, e são sogeitos, ao Reitor da Uniuersidade, a quem pertence, todo o gouerno, e 

admenistração delles, e assi gozão dos priuilegios da Uniuersidade na forma acima 

dita. Tambem he priuiligiado o Hospital Real da Piedade per estar em corporado no 

collegio do Esperito Santo, e Uniuersidade, pera cuios estudantes pobres, e doentes, 

e tambem pera os colligiaẽs da Purificação o fundey, e erigi. 

4. Pera que os estudantes possão gozar dos priuilegios, deuem ser continuos no (sic), e 

tomar o habito escolar, sem fraude, e engano, e constando que o tomarão enganosa 

mente, não serão auidos per estudantes, nem per priuiligiados. E quanto ao tempo 

que os ditos estudantes hão de gozar dos priuilegios da Uniuersidade, será o que 

basta pera acabarem, seus estudos, e se agraduarem no ultimo grao de Doutor, 

perem se depois de Agraduados quiserem residir na Uniuersidade, uindo aos Actos 

que nella se tem, com zelo só das Letras, e exercicio dellas tem sem fraude alguã (o 

que o Reitor com seus conselheiros examinará diligente mente) poderão gosar de 
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todos os priuilegios como os estudantes gozão, com tanto que seião obrigados a uir 

com suas insignias, aos Actos, e Prestitos, e de outra maneira não. 

5. Serão tambem priuiligiados os charamellas, e Trombetas que tiuerem feito contrato, 

com a Uniuersidade pera seruirem nas Actos publicos, os Recoueiros, que forem 

admetidos pelo Reitor, com parecer de seus conselheiros, marchantes, e picadeiros, 

obrigados a darem carne e pescado à dita Uniuersidade. Item mais os Prebendeiros, 

Rendeiros, mordomos, e feitores, e caseiros da dita Uniuersidade, e quais quer 

outras pessoas que ella tiuer posto em alguã, ou alguãs partes, per olharem per sua 

fazenda as quais pessoas ainda que não tenhão ordenado, serão auidas per officiaẽs 

pera effeito de serem priuiligiados em quanto durarem suas obrigaçoẽs, e seruiços, e 

o mesmo se guardará em quais quer outros que a Uniuersidade e collegio tomarem, 

pera bem e segurança de sua fazenda. 

6. São tambem priuiligiados da Uniuersidade dous impressores, e os menistros das 

impreçoẽs, hum Sangrador, hum Sineiro, Carpinteiro, Pedreiro, Houriues que 

alimpa a prata da Uniuersidade de graça, dous cortadoures de carne no açougue, a 

molher que peza, e corta o pescado; Serão final mente priuiligiados neste collegio 

e Uniuersidade, todos aquelles que o são, na Uniuersidade de Coimbra, e no 

mosteiro de Santa Cruz, e no collegio da companhia de Iesu de Coimbra, não só 

per comunicação, mas tambem per concessão feita immediata mente a este collegio, 

e Uniuersidade não só em comum mas tambem em particular, como de facto, lhe 

concederá cada hum dos ditos priuilegios indiuidual, e particular mente, como 

consta de huã prouisão que El Rey Dom Sebastião meu Senhor per me fazer Merce 

(sic) Uniuersidade e collegio que fundey em Euora, mandou passar aos 27 de Iulho 

de 1573, na qual declara, ser da uontade que esta graça e concessão, se entenda não 

só nos priuilegios concedidos até aquelle tempo nos ditos lugares, mas tambem aos 

que adiante lhe forem concedidos. 

7. Todos os que forem priuiligiados nesta Uniuersidade na forma sobre dita serão 

obrigados a se matricular, e não se matriculando, não gozarão dos taẽs, priuilegios, 

tirando perem o Reitor, cancellario, Lentes, officiaẽs, collegios em corporados seus 

familiares, e seruidores, e os criados estudantes, per que estes gozão dos priuilegios 

ainda que não esteiam matriculados. 

8. Não serão priuiligiados os moradores desta cidade, ou de qual quer outro lugar, 

onde estiuer a Uniuersidade, per respeito de agasalharem em sua caza, estudante ou 

estudantes, ainda que fação de comer aos taẽs estudantes, e os gouerne, e proueia 
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de todo o necessario; com tudo se ouuer alguãs pessoas que queirão ter popillageñs 

prouendo de todo o necessario os tais popillos estudantes fazendo petição ao Reitor, e 

conselho da dita Uniuersidade, sendo a isto admetidos, com as condiçoẽs, e obrigaçoẽs 

que ao dito conselho parecer, gozarão de todos os priuilegios da Uniuersidade.
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Liuro Quinto

1ª parte

Dos Estatutos dos capellaẽs

da Uera Cruz

Prouisão de sua Alteza

Dom Henrique per merce de Deos, e da Santa Igreia de Roma Cardeal do titulo dos 

Santos quatro coroado Iffante de Portugal, Legado de Latere, e Arcebispo de Lx.a a 

quantos esta nossa Prouisão uirem, e o conhecimento della com dereito pertencer, saude 

em Iesus Christo nosso Senhor fazemos a saber que sendo nos Arcebispo de Euora, e 

tendo de consentimento de nosso cabido instituido, cordenado na capella da Uera Cruz 

de nossa Sé huã capella de uinte e seis capellaẽs, que oução na nossa Uniuersidade de 

Euora casos de consciencia, e tendonos sua Santidade, aprouado a dita capella, como 

consta das Bullas, e letras apostolicas, que disso nos mandou passar, em que nos dá 

poder, e faculdade pera fazermos della os estatutos necessarios, querendo nós disso 

prouer ordenamos os estatutos seguintes, pera se saber a ordem que se há de ter em se 

os ditos capellaẽs receberem e admitirem as suas capelanias, e as obrigaçoẽs que hão 

de comprir, e assi o que hão de auer de esmola pera aiuda de sua sustentação, e estudo, 

conforme a instituição da dita capella, e letras apostolicas. 
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Capitulo 1

Das calidades requesitas nos oppositores 

das capellanias da Uera Cruz

1. Per quanto o que me moueo a instituir, e ordenar as capellanias da Uera Cruz foi 

que os capellaẽs dellas se fizessem com o estudo idoneos pera curas, e pastores das 

almas dos moradores destes Reinos de Portugal, e Algarue, os quaẽs com suas Letras 

exemplo, e Santo Zello os possão instroir nas cousas necessarias pera sua saluação: 

terão todos os que se ouuerem de ter pera as ditas capellanias as calidades abaixo 

referidas. 

2. Todos os ditos uinte seis capellaẽs serão Portugueses naturaẽs do Reino de Portugal, 

ou dos Algarues, e os que não forem do Arcebispado de Euora, ou da parte do 

Bispado de Eluas, que se desmembrou do dito Arcebispado, não serão prouidos nas 

ditas capellanias, se não forem pessoas eclesiasticas, que gosem do priuilegio do foro 

conforme ao Concilio Tridentino, e os que forem de fora da cidade de Euora, serão 

caeteris paribus, preferidos aos moradores della, per estes terem mais comodidade 

pera proseguir seus estudos, e os que ouuer dez annos a uiuer no dito Arcebispado, 

ou cidade serão auidos per naturaẽs dos ditos lugares. 

3. Todos os ditos capellaẽs quando forem admitidos serão ia Sacerdotes de missa 

idoneos pera as ditas capellanias, ou pelo menos de ordeñs Sacras, e pera que os que 

as não tiuerem, se possão dentro nos tres annos de suas capellanias ordenar de todas 

as ordeñs necessarias pera cura de Almas, nenhum será prouido de capellania alguã 

sem primeiro ter compridos uinte dous annos de idade, saluo se ia tiuerem ordeñs de 

Epistola, per que em tal caso bastará terem entrado nos 22 annos, e per que quanto 

mais aptos forem os ditos capellaẽs, tanto mor Seruiço de nosso Senhor se pode e 

deue esperar de seus menisterios, sempre se elegerão os melhores preferindosse, 

caeteris paribus os de ordeñs de missa aos de Euangelho, e os de Euangelho aos 

de Epistola, e estes aos que não tiuerem ordeñs sacras, os quaẽs pelo mesmo modo 

tendo ordeñs menores, serão preferidos aos que não tiuerem, e a estes se não fará 

pagamento algum sem primeiro constar que ia tem tomado as ditas ordeñs menores. 

4. Todos os sobreditos que não tiuerem todas as ordeñs sacras, de qual quer calidade 

que seião, serão obrigados a tomar as ordeñs, pera que tiuerem ligitimaidade nos 

primeiros tempos que se derem geraẽs, pera que possão ser ordenados, no tempo 

de tres annos, como fica dito, e não as tomando, se lhe retenha o pagamento dos 
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primeiros quarteis até as tomarem, e interuindo culpa de sua parte, serão multados 

como parecer ao Reitor, ouuidos seus conselheiros, e se nem isto bastar pera 

satisfazerem a obrigação que tem conforme a estes estatutos, pelo mesmo caso seião 

priuados de suas capellanias. 

5. O que ouuer de ser prouido em alguã das ditas capellanias, ha de saber latim 

bastante, pera com proueito, poder ouuir qualquer Sciencia de Artes, dereito ciuil, 

ou canonico, per que faltandolhe esta sufficiencia no latim não poderá aproueitar 

no Geral dos casos, como se pretende; E sendo algum examinado, e aprouado na 

dita Uniuersidade pera ouuir Artes, ou dereito, pelo mesmo caso fique aprouado 

no Latim, sem outro exame pera poder ouuir casos de consciencia, e pello mesmo 

modo sendo algum aprouado pera os casos de consciencia, sem outro exame ficará 

aprouado pera poder ouuir Artes, ou Dereito.

6. Não poderá ser admitido à opposição das ditas capellanias, o que tiuer alguma raça 

de mouro, turco, ou Iudeu, per que ao tal auemos per inhabil pera a dita opposição 

perem se per erro for prouido, e gozar ia de alguã capellania, auemos per bem e 

queremos que se disimule com elle; nem outro si poderão ser admitidos, os que tem 

raça de negro, ainda que com elles poderá dispensar o Reitor, quando tiuerem as 

partes que pera as ditas capellanias se requerem, e não seião de taẽs cores que logo 

se conheção per taẽs, per que assi conuem pera maior seruiço de Deos, e bem das 

almas que ouuerem de pastorear. 

7. Ninguem será admitido às ditas capellanias, sem ter patrimonio bastante pera se 

poder ordenar de ordens sacras, e pera que isto conste ao Reitor da Uniuersidade, 

não se lhe poderá fazer pagamento algum do ordenado das ditas capellanias, sem 

primeiro offerecer instromento publico do dito patrimonio antes do tempo, em que 

se paga o primeiro quartel da capellania, sem per uigor de sua opposição pretende 

auer, e não o trazendo no dito tempo, se dará ao que per ordem dos oppositores se 

seguir, e não auendo oppositores se fixará logo, nem outro si será prouido, nestas 

capellanias nem das de S. Ioão Seminarista algum. 

8. Per que estas capellanias forão ordenadas pera pessoas pobres poderem facil mente 

continuar seus estudos, ninguem poderá ser prouido nellas, tendo mais de trinta 

mil reis de renda em cada hum anno de beneficio, penção ou fazenda, que os renda, 

ou bem possa render ou que (sendo filho de familias) tenha pais ricos, que bem 

o possão sustentar no estudo, sem detrimento de sua familia; E se acontecer que 

algum capellão adquira beneficio, ou per herança, doação, ou qual quer outra uia 
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alcanse fazenda que renda ou bem possa render os trinta mil reis em cada hum anno, 

pelo mesmo caso uague a tal capellania, e o Reitor da Uniuersidade a fará prouer 

doutro como se costuma. 

9. Ordenamos e mandamos que ninguem possa ser prouido nestas capellanias constando 

que ia gosou de alguma dellas, per espaço de tres annos, porem se a não teue mais 

que hum, ou dous annos bem poderá ser admettido a outra pelo tempo sõmente que 

da primeira lhe faltou pera encher os ditos tres annos. 

10. Se algum antes de compridos uinte e dous annos de idade que conforme a estes 

estatutos se requere pera as capellanias da Uera Cruz for prouido em alguã dellas 

constando do tal defeito, pelo mesmo caso fique a colloção da tal capellania, auida 

per nulla, como em effeito o he per uigor destes estatutos, e isto se entenda ainda que 

no tempo que o tal engano se descobrir ia tenha compridos os uinte dous annos, e 

assi a dita capellania uirá logo ao oppositor que per ordem se seguia, e não auendo 

se fará logo fixação della. E sendo caso que com má fé, entrasse na tal capellania, 

será obrigado em ambos os foros, a restituir tudo o que recebeo à conta da tal 

capellania, e não tendo ainda recebido algum dinheiro dos quarteis, o tal dinheiro 

se aplicará pera estudantes pobres não auendo outro oppositor aprouado a quem 

per dereito pertença. 

11. Nenhuã pessoa poderá ser prouida de capellania alguã que não for actual mente 

estudante matriculado na Uniuersidade, e se sem o ser for prouido a tal prouisão 

ou collação será auida per nulla, como em effeito o he e se antes de ser matriculado 

receber algum dinheiro à conta da dita capellania, será obrigado, em ambos os foros 

a restituilo à arca das ditas capellanias, em caso que não aia outro oppositor, nem 

poderá uencer cousa alguã ainda que seia matriculado, se não do dia em que se 

matriculou per diante. 

12. Não será admetido a capellania alguã da Uera cruz o que iá teue capellania de São 

Ioão, nas artes se não muy rara mente, feita primeiro consulta do Reitor, cancellario, 

e conselheiros, ponderadas bem pelo Reitor, cancellario, e conselheiros as rezoẽs 

per ambas as partes, nem se pagará cousa alguã ao dito oppositor da capellania 

que dantes teue nem da que de nouo se lhe der, sem primeiro tomar ordens sacras 

conforme estes estatutos. 

13. Ordenamos e mandamos, que não possão ser admitidos a estas capellanias, per serem 

como de effeito são inhabeis pera ellas, e per taes os declaramos sem ser necessaria 

alguma outra sentença, os que forem casados per palauras de prezente ou desposados, 
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ou per qual quer outra uia obrigados a cazar com alguma outra molher. Item os que 

em alguma Religião aprouada fizerão profissão, ou uotos da dita Religião acabado 

o nouiciado, ainda que a dita profissão ou uotos fossem depois iulgados per nullos. 

Item mais os desterrados de suas terras per sentença da iustiça, ou per temor da 

mesma iustiça, ou per qual quer outra uia homisiados, ou sentenciados antes de terem 

compridos seus degredos, ou penas: Seião tambem per taes auidos, os excomungados, 

suspensos, interditos irregolares em quanto durão as tais censuras e irregularidades. 

Item mais os que forão condenados pello Santo officio da Inquisição, e seus filhos, os 

que tiuerem, ou tiuerão costumes infames, especial mente de furtos de honestidade, 

ou outros per razão dos quaes conforme a dereito são auidos per infames, os que 

forão condenados per iustiça publica, e eclesiastica, ou secular, per culpas graues, 

e taes que cauzem infamia, e pelo mesmo caso os filhos deles, serão tambem auidos 

per inhabeis os que forem reuoltosos, e todos os maes, que tiuerem taes costumes, que 

ao Reitor ouuidos seus conselheiros pareção indignos do Sacerdocio e curas d’almas 

pera os quaes officios as capellanias são ordenadas. 

14. Todos os oppositores das capellanias da Uera Cruz que não estiuerem aprouados 

no Latim pelo Prefeito dos estudos pera poderem ouuir Artes, ou dereito, antes de 

ser admitidos à opposição, serão examinados como os mais que do latim saem pera 

ouuir outras faculdades, e depois de examinados e aprouados poderão ser admitidos 

à dita opposição, e não de outra maneira. 
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Capitulo segundo

Da Uacancia das capellanias, exame

e prouimento dellas, e de quando se 

começará a uencer o ordenado

1. Serão as ditas capellanias prouidas ordinaria mente per tempo de tres annos, 

sõmente de dez mezes lectiuos cada anno, e hum mes antes de acabar o dito tempo 

se fixará hum edito, nas portas das escollas, feito pelo escriuão da Uniuersidade e 

assinado pelo Reitor della em que declare como da hi a hum mes, no qual se não 

contará o dia da fixação, ha de uagar huã ou mais capellanias da Uera Cruz, pera 

que os pretensores se uenhão apresentar ao dito Reitor dentro nos primeiros uinte 

dias seguintes, e elle fará tomar per escrito ao Secretario da Uniuersidade os nomes 

dos que assi se apresentarem, de seus pais, terras, e lugares donde são naturaes, e 

tudo o mais que lhe for necessario, pera se poder tomar certa informação de seu 

sangue, uida e costumes, per pessoas de confiança, que não forem da companhia, 

a qual informação se fará com o maior segredo, e diligencia que for possiuel pera 

que fique tempo do dito mes pera se poderem admitir à opposição dos exames de que 

forem achados sem impedimento, e se lançarem della os que se acharem impedidos 

per qual quer uia que seia. E declaro que acabados os uinte dias de opposição 

não poderá algum ser admitido, saluo em caso que todos os oppositores nemine 

discrepante, dem pera isso consentimento. 

2. Se acontecer que o dito mes da fixação do edito, aia de começar iunto das ferias, 

em tal caso se tomará o mes inteiro antes dellas no principio do qual se fixará 

o edito como fica dito e nelle se declarará o tempo, em que há de uagar a dita 

capellania, pera que os pretensores se uenhão apresentar, e tudo o mais se faça na 

forma sobredita. 

3. Acontecendo per morte de algum capellão, ou alguã outra uia uagar alguma das 

ditas capellanias no tempo dos tres annos, que durarem. O Reitor fará logo fixar 

hum edito da uacatura, pera que acabado o mes se proueia, com declaração que 

os oppositores se apresentem dentro dos uinte dias como se tem declarado, e se 

a uacatura soceder no tempo das ferias ordinarias, a fixação se fará no principio 

do mes de Outubro, e durará até os uinte de Nouembro dentro do qual tempo se 

poderão opor os que quiserem; e o mesmo se fará quando os partidos uagarem, 

em tempo de peste, ou de algum outro impedimento per razão do qual cessem as 
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liçoẽs. E offerencendose outras deficuldades acerca disto, o Reitor com parecer do 

cancellario, seus conselheiros, Decano, e deputados dos casos de consciencia fará o 

que lhe parecer mor Seruiço de Deos, e bem da Uniuersidade. 

4. Depois dos oppositores em que se não achar impedimento algum, serem admitidos à 

opposição e se acabar o mes da uacatura, logo se fará o exame de sua sufficiencia 

per tres padres da companhia pera isso idoneos, os quais o Reitor ouuidos primeiro 

seus conselheiros, escolherá, e elles examinarão todos os oppositores, cada hum per si 

apartado dos outros, fazendo a cada hum tres perguntas com suas instancias, às respostas 

que derem e as mesmas perguntas e instancias que fizerem ao primeiro oppositor, se farão 

a todos os mais, e achandose alguñs iguais no saber dos casos, serão sempre preferidos 

os que souberem mais Latim, o que constará pelo Thema que compuserão: E per quanto 

os que se opoẽ a estas capellanias, que ordinaria mente uagão no principio do mes de 

Outubro, muitas uezes não tem ouuido casos alguñs se dilatará o exame, e prouirá dellas 

pera o principio do mes de Dezembro, ao qual tempo se farão os ditos exames. 

5. No dia em que tiuerem os ditos exames na casa do conselho da Uniuersidade, 

ou em outra parte que ao Reitor parecer, os examinadores uerão, não sõmente 

se os oppositores são dignos, mas quais delles precedem os outros no saber 

detriminandolhe lugares, a saber quem delles tem o primeiro, quem o segundo, 

quem o terceiro lugar e assim dos demais; e per este modo, declarando cada 

hum seu uoto, o darão per escrito ao Reitor, em segredo logo no mesmo dia 

dos exames: e o Secretario, terá cuidado de auisar aos examinadores que assim 

o fação, e se antes de se darem os ditos uotos, tiuerem alguã duuida tocante 

aos ditos oppositores, ou capellanias, mando no mesmo dia se dê Resulução, 

ou ao mais tardar no seguinte, dentro do qual tempo em todo o caso darão seus 

pareceres ao Reitor como dito he. 

6. Dous dias antes do dito exame fará o Secretario saber pelo Bedel da Theologia, a 

todos os oppositores o dia, e hora em que há de auer exame, pera que todos antes da 

dita hora se achem presentes na portaria do collegio sob pena de serem riscados do 

rol dos oppositores, e perderem o dereito que tinhão às ditas capellanias. 

7. Todo o tempo que os ditos exames durarem assistirá à porta da casa em que se 

tiuerem da parte de fora o porteiro da Uniuersidade, pera impedir que ninguem 

entre, ou chegue à dita porta, e tambem sendo necessario pera leuar o recado dos 

examinadores, e o Reitor da Uniuersidade lhe mandará satisfazer seu trabalho à 

custa do primeiro quartel dos capellaẽs que nos ditos exames forem prouidos. 
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8. O Presidente destes exames sempre quando for possiuel será o cancellario, e não 

podendo isto ser em algum caso, o Reitor fará que o seia algum Padre graue, Docto, 

dos bem praticos no moral, e estillo da Uniuersidade, pera que este acto se faça 

com inteireza deuida, e mor authoridade da faculdade da Theologia moral, e da dita 

Uniuersidade. 

9. Depois do Reitor com o cancellario, e seus conselheiros iulgar as informaçoẽs 

de natalibus, uita, et moribus, per boas e considerados bem os pareceres dos 

examinadores, prouerá as ditas capellanias, nos que melhor as merecerem, 

guardando sempre a precedencia de que faley no 1º cap. n.º 5, e se com tudo isto se 

offerecerem algumas difficuldades faça o Reitor da Uniuersidade como lhe parecer 

mor seruiço de nosso Senhor e bem da Uniuersidade, consultandoo primeiro como 

fica dito. 

10. Logo apos isto fará o Reitor pello secretario chamar, e auisar os que ouuerem de ser 

prouidos nas ditas capellanias, auisando aos que não tiuerem as ordeñs requisitas 

conforme a estes estatutos, pera que as tomem sem falta alguã conforme a estes 

estatutos sob pena de serem priuados de suas capellanias, ou pelo menos multados 

no rendimento dellas, a iuizo do Reitor, ouuidos primeiro seus conselheiros, conforme 

a estes estatutos. 

11. O Escriuão da Uniuersidade terá hum Liuro assinado e numerado em todas as folhas 

pelo Reitor no qual registará todas as cartas, ou prouisoẽs, que o dito Reitor passar 

das ditas capellanias da Uera Cruz da Uniuersidade de Euora, o qual liuro terá per 

titulo: Liuro do Registo das capellanias da Uera Cruz da Uniuersidade de Euora, e 

no registo de cada prouizão registada no dito Liuro porá uerba com declaração do 

tempo em que a capellania uagar, e quem foi prouido na tal capellania, e do numero 

das folhas em que uai registado a prouisão della. 

12. Os capellaẽs que forem prouidos de alguã capellania que ordinaria mente uagar, 

começarão a uencer no dia em que uagou, como se declara no edito, e dissemos 

neste cap. 2 n.º 1, perem uagando a dita capellania extra ordinaria mente, como per 

morte de hum capellão, ou per outra causa ocurrente uencerão do dia que se fixou o 

edito per diante, estando no tal dia, e anno ia matriculado legitima mente conforme 

a estes estatutos. E não estando no dito tempo matriculado, uencerão sõmente 

des do dia que se matriculou que sempre será antes da opposição a qual sem esta 

condição a matricula he nulla, e de nenhum ualor, soposto que estas capellanias de 

sua primeira instituição forão ordenadas pera estudantes que na realidade, o seião, 
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quais não são, nem per taes podem ser auidos, aquelles que ainda que estudem na 

Uniuersidade não estão com tudo matriculados; e pera que não possa auer engano 

neste particular, mando, e ordeno que a nenhum capellão, se pague quartel algum, 

em todo, ou em parte à conta da capellania, que leuasse, sem primeiro mostrar ao 

procurador dos estudos, ou Secretario certidão do Reitor da Uniuersidade per que 

conste de como está matriculado no dito anno, antes do exame, em que foi prouido, 

e esta certidão seruirá pera pagamento de todos os quatro quarteis do mesmo anno, 

e no assento que fizer dos ditos pagamentos, se declarará como o dito capellão no 

mesmo anno estaua matriculado. 
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Capitulo terceiro

Do Apontador dos capellaẽs da Uera Cruz 

e suas obrigaçoẽs

1. Hum dos 26 capellaẽs que o Reitor, com parecer do cancellario e seus conselheiros, 

eleger será apontador dos mais capellaẽs sem iurisdição alguã sobre elles, porque 

esta só he do Reitor da Uniuersidade, e cancellario, nas cousas que pertencem a seus 

costumes, e letras: terá porem o dito apontador per encarregadas as cousas seguintes.

2. Primeiramente a elle pertence saber como uiuem os ditos capellaẽs, e achando 

que não fazem o que deuem, ou que uiuem em bairos, ou uesinhança perigosa, e 

preiudicial a seus bons costumes, e que iogão, que faltam nas liçoẽs, ou disputas, 

que sam muito descuidados, e negligentes no estudo, ou que tem algum impedimento 

dos que ficão apontados no cap. 1º, logo o fará a saber ao Reitor da Uniuersidade, 

o qual per si ou pelo cancellario o auisará como conuem, e não se emendando, ou 

sendo a cousa graue, o multará no ordenado dos quarteis, ou o priuará da capellania 

conforme as culpas que tiuer, ouuido primeiro o cancellario, e seus conselheiros. 

3. Estando alguñs capellaẽs enfermos o seu apontador os auisará e saberá se as doenças 

são taẽs, que os deua escusar das obrigaçoẽs, que conforme a estes estatutos tem. A 

saber de dizer as missas ou psalmos penitenciaes, continuação das Liçoẽs, desputas, 

e exames, e sendo as doenças desta sorte, auisará logo de isso ao cancellario, e 

mestres pera que o possão fauorecer e aiudar no que puderem, principal mente no 

tocante ao bem speritual de suas almas. 

4. Ao mesmo Apontador pertense saber se os ditos capellaẽs ouuem cada dia as liçoẽs 

que no geral dos casos se lem, se assistem a todas as disputas, e exames, e a quaẽs 

quer outros actos de casos, que no dito geral se tiuerem, e se dizem cada somana as 

missas, e psalmos a que estão obrigados, apontando diligente mente os que faltarem 

nestas cousas, pera que no cabo dos quarteis, na folha que fizer possa assentar com 

certeza as faltas dos capellaẽs, pera que se lhe tire tanto de seus ordenados, quanto 

responde pro rata as liçoẽs, disputas, e exames a que não assistirão, e acabada 

assim a folha, a entregará ao procurador dos estudos, pera que depois de assinada 

pelo Reitor possa fazer os pagamentos, do que cada hum dos ditos capellaẽs uenceo: 

porem quando os sobreditos faltarem no comprimento das ditas cousas, ou em alguã 

dellas per causa de infermidade que a iuiso do medico os impedio em tal caso não 

serão multados, mas uencerão seus ordenados.
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5. O Apontador terá escritas em hum rol quais hão de ser as missas que os capellaẽs 

cada somana hão de dizer, pera comprirem, com a obrigação, de suas capellanias, 

e a todos os que forem Sacerdotes, dará hum treslado do dito rol, pera que saibão 

as missas que hão de dizer, em qual quer dia da somana conforme a ordem que o 

instituidor das ditas capellanias deixou como abaixo se dirá.

6. O dito Apontador será continuo nas liçoẽs e actos de casos sem nellas faltar, nem 

ainda per pouco tempo, pera poder fazer seu officio, como conuem, e quando estiuer 

enfermo, ou qual quer outra uia impedido, de maneira que não possa uir ao estudo o 

fará logo saber ao cancellario, pera que auise outra pessoa que per então substitua 

per elle, e se o impedimento durar mais de oito dias, o cancellario dará conta disso 

ao Reitor pera que ambos proueião o dito officio em pessoa que bem o possa fazer. 

7. O Apontador além do premio que de Deos receberá per fazer bem, e inteira mente seu 

officio, auerá de ordenado em cada hum anno dos que durar sua capellania, alem dos 

doze mil reis, que em quanto capellão uence trezentos reis cada quartel do dinheiro da 

arca das multas dos mesmos capellaẽs; e se per causas ocurrentes parecer ao Reitor 

da Uniuersidade, que o apontador dos ditos capellaẽs, não seia do numero delles, 

poderá eleger pera o dito officio algum dos que não forem capellaẽs (o que não deue 

de ser se não mui raramente) e neste caso auerá o dito apontador os tres tostois em 

cada quartel que nestes estatutos se ordenão ao capellão que fizer este officio. 
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Capitulo quarto

Das Liçoẽs, e exercicios de Letras a que hão

de assistir, e exames que hão de fazer os 

capellaẽs da Uera Cruz

1. Serão obrigados os capellaẽs da Uera Cruz ouuir cada dia as duas liçoẽs de casos 

de conciencia que na Uniuersidade se lem, e assistir a todas as disputas, exames, 

repetiçoẽs e quais quer outros actos da mesma faculdade que no geral dos casos 

se costumão ter: assistirão outro sy a todas as praticas e exertaçoẽs esperituaẽs, 

que cada somana no geral dos casos se fizerem. Serão tambem obrigados os ditos 

capellaẽs a repetir em publico as liçoẽs que se tiuerem lido nos dias precedentes, 

todas as uezes que per seus mestres forem perguntados, e argumentar nas ditas 

desputas, e exames, que na dita faculdade se tiuerem, no seu geral todas as uezes 

que pera isso forem auisados pelos mestres, ou cancellario, ou o auiso se de pelo 

Bedel dos ditos casos, ou per qual quer outra pessoa que de sua parte lhes der 

recado, como fica dito no terceiro liuro destes estatutos cap. ultimo. E faltando os 

ditos capellaẽs nestas cousas além da multa ordinaria serão castigados pelo Reitor, 

como suas culpas merecerem.

2. Todos os ditos capellaẽs serão examinados secretamente no cabo do primeiro 

anno de suas capellanias per pessoas da companhia idoneas a iuiso do Reitor da 

Uniuersidade, os quaes examinadores lhe perguntarão pelas materias que no dito 

anno ouuirão, e achando que algum dos ditos capellaẽs, não tem habelidade, nem 

aplicação ao estudo bastante, pera em o tempo de sua capellania poder alcançar 

sufficiente noticia, e saber de casos de conciencia pera com fruto curar almas: 

auisarão logo disso ao Reitor pera que elle o priue da dita capellania, e proueia 

outro na forma destes estatutos, perem aos que mostrarem habelidade, e aplicação 

sufficiente pera curar almas deixalos hão ir adiante com seus estudos, e acabados 

os dous annos de suas capellanias serão outra ues pelo mesmo modo examinados e 

se fará tudo o que do primeiro anno fica dito. 

3. Acabados os tres annos que durão estas capellanias, serão os ditos capellaẽs 

examinados publica mente no geral dos casos pelos dous mestres da mesma faculdade 

ou per quaes quer outras duas pessoas da companhia que ao Reitor parecer, assistindo 

sempre a este exame o cancellario, o qual presidirá no dito acto: E estando elle 

impedido, o Reitor dará outro Padre Docto, e exprimentado no moral, que possa 
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bem suprir a dita falta, e todos tres examinarão os ditos capellaẽs, das materias que 

tiuerem ouuido, e uendo se estão sufficientes, pera serem curas de almas, e sobre isto 

darão per escrito seus uotos secretos ao Reitor da Uniuersidade, pera que nisto não 

aia dilação, o secretario fará com deligencia, que os ditos examinadores, no mesmo 

dia dem seus pareceres como dito he. E o mesmo exame debaixo da mesma pena 

farão os que no cabo do segundo anno se quiserem ausentar. 

4. Tomados assim os ditos uotos, e uistos pelo Reitor se achar que os examinadores 

farão no exame iulgados per sufficientes, pera poderem curar almas, e sabendo per 

outra uia serem os ditos capellaẽs de bons costumes e uida lhe mandará passar carta, 

na qual se declare os annos que continuarão no geral dos casos de consciencia da 

dita Uniuersidade, e que per publico exame forão iulgados per idoneos. 

5. Se algum dos ditos capellaẽs no fim de sua capellania, se ausentar sem licença do 

Reitor, ou se não quiser examinar como fica dito, pelo mesmo caso perca o derradeiro 

quartel, e qual quer outro dinheiro que até então tiuer uensido dos quarteis atrasados, 

e isto se entenda não tornando a se examinar dentro do mes primeiro seguinte aos 

tres annos de sua capellania, e na mesma pena encorrerão, os que se ausentarem, 

ou não quiserem examinar no fim do primeiro, e segundo anno como neste cap. 

fica dito. E todo este dinheiro se arrecadará na Arca das multas pera estudantes 

pobres, e outras obras pias, e pera que não aia falta na guarda deste estatuto tão 

necessario, e importante pera os capellaẽs, se não descuidarem no estudo, mando 

que em nenhum caso o Procurador dos estudos, ou Secretario de dinheiro algum dos 

ultimos quarteis, antes de se fazerem os ditos exames no cabo de todos os tres annos. 
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Capitulo quinto

Da ausencia dos Capellaẽs da Uera Cruz 

no tempo de suas capellanias 

1. Como minha benção, na instituição destas capellanias, foi principal mente aiudar 

estudantes pobres pera continuarem seus estudos, e se fazerem instrumentos 

idoneos pera curar almas, e a interpolação das liçoẽs, e ausencias impedem muito 

este meu intento, mando e ordeno que o Reitor da Uniuersidade e cancellario 

uigiem diligentemente sobre os ditos capellaẽs, sabendo do apontador o como se 

hão nesta parte. 

2. Se algum dos ditos capellaẽs tiuer necessidade de se ausentar da Uniuersidade per 

algum tempo pedirá primeiro licença ao Reitor da Uniuersidade o qual lha poderá 

dar, se uir que a causa he de importancia, e que comoda mente se não pode fazer 

per outrem, ou per outra uia, e limitarlhe ha o tempo, em que deue tornar, e não 

uindo nelle, nem mandando escusa iusta per onde não pode tornar dentro no mesmo 

tempo, o Reitor da Uniuersidade acabado hum mes, que começará o primeiro dia 

que o dito capellão faltar, depois de se lhe acabar o tempo da licença fará uagar a 

sua capellania, e fixar hum edito nas portas das escollas pera que se uenhão opor a 

ella, os que quiserem dentro dos primeiros uinte dias, nem mandando o dito capellão 

tal escusa, ou causa, dentro do tempo concedido, que o dito Reitor aia per sufficiente, 

lhe tornará a conceder, e limitar maẽs tempo, como iulgar ser conueniente, no qual 

tempo será obrigado a uir, e não uindo se auerá com elle como dito he. 

3. Das licenças que o Reitor der aos capellaẽs pera se ausentarem, e do tempo 

que mais prorrogar, fará o escriuão da Uniuersidade assento no liuro das ditas 

capellanias, em hum capitulo que pera isso ordenará, e no tempo das ditas 

ausencias, serão obrigados os ditos capellaẽs a dizer as missas, ou psalmos 

penitenciaẽs onde quer se acharem, e quando tornarem à Uniuersidade farão a 

saber a seu Apontador se as diserão, ou não diserão, pera que se alguns faltarem 

se fação diser como dito he. 

4. Ausentandosse algum dos capellaẽs da Uera Cruz dos estudos ou faltando de qual 

quer maneira que seia nas liçoẽs, disputas, ou actos de sua faculdade será multado 

no seu ordenado, na contia que pro rata se monta nas liçoẽs que perdeo, ou disputas, 

e actos a que não assistio, saluo se a tal ausencia for per causa de doença, ou de 

outro iusto impedimento com licença do Reitor, porque então não será multado. 



239História da Universidade Teológica  
de Évora (Séculos XVI a XVIII)

5. Entrando algum dos ditos capellaẽs em Religião aprouada, não uagará sua 

capellania dentro do primeiro mes de sua entrada na dita Religião; Porem acabado 

o dito mes o Reitor fará uagar, e prouer na forma ordinaria, e sucedendo que o tal 

capellão torne ao geral dos casos dentro de quatro mezes, os quaes se começarão 

do dia que pela dita causa se ausentou da Uniuersidade mando, e ordeno que sem 

exame algum, seia prouido da primeira capellania que uagar, da qual gosará, todo 

o tempo que da primeira capellania estaua per correr, e isto se entende, com tanto 

que dos ditos quatro mezes pelo menos tres fosse nouiço, e que na saida da dita 

Religião, não ouuesse cousa pela qual o Reitor ouuidos seus conselheiros iulgue ser 

mor seruiço de Deos, não o admitir outra uez a capellania alguã. 

6. Se algum capellão adoecer, na cidade, e a cabo de hum mes (no qual não será 

multado) iulgar o medico da enfermaria que a doença he graue e detensosa, ou que 

he necessario pera a saude do dito capellão ir se a seu natural, logo o Reitor fará 

uagar, e prouer a tal capellania pelo modo ordinario destes estatutos, ficando sempre 

dereito ao capellão doente pera ser prouido, sem exame na primeira que uagar se 

dentro em tres mezes do dia da sua partida, tornar a continuar seus estudos, e della 

gosará todo o tempo que da primeira lhe faltaua. Porem se a doença não for detentosa 

dando conta e alcançando licença do Reitor, antes de acabar o mes, poderá uencer 

todo o tempo da doença; e isto se não guardará nos capellaẽs de São Ioão, per estas 

capellanias, não uagarem ordinaria mente, senão no fim do quarto curso, pello que 

a capellania do tal doente esperará per elle quatro meses, e não uindo dentro delles, 

logo se fixará, e prouerá em outro conforme ao estillo da Uniuersidade. 
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Capitulo sexto

Das obrigaçoẽs dos capellaẽs da Uera Cruz 

no tempo de suas capellanias 

1. Os capellaẽs da Uera Cruz que forem Sacerdotes dirão frequente mente missa, e 

pera o poderem fazer digna mente serão de bons costumes, e uida aprouada, e os 

que não forem Sacerdotes, serão obrigados a se confessar, cada mes, como o são 

os collegiaẽs do collegio Real, per rezão de suas regras, e os estudantes per rezão 

de seus estatutos, e a comungar nas festas principaes do anno; A saber no Natal, 

Paschoa de Ressoreição, e Esperito Santo, e primeiro que recebão os ordenados 

de seus quarteis apresentarão escritos dos confessores ao Procurador dos estudos, 

o qual sem os ditos escritos lhe não pagará seus ordenados, antes de o Reitor os 

multar no que lhe parecer conforme suas culpas. 

2. Cada hum dos ditos capellaẽs sendo de missa será obrigado a dizer cada somana 

huã missa na Sé ou na Igreia do Esperito Santo da dita Uniuersidade per nós, e 

nossas obrigaçoẽs, conforme a instituição, e criação das ditas capellanias, e auisará 

cada somana a seu apontador de como ia tem dito, a tal missa, e não auisando será 

apontado, como se a não disera, e o dito apontador auisará disso ao Secretario, pera 

que no cabo de cada quartel as mande dizer à conta do dito capellão; saluo em caso 

que estiuesse doente, de modo que as não pudesse dizer, per que em tal caso não será 

obrigado, em quanto dura o tal impedimento, a dizer ou mandar dizer as taes missas. 

3. No tempo que as capellanias estão fixadas, e em todo o mais que correndo dia da 

fixação até com effeito se prouerem, mandará o Secretario dizer cada somana tantas 

missas quantas forem as capellanias uagas à custa das mesmas capellanias. 

4. Os capellaẽs da Uera Cruz que não forem de missa rezarão cada somana huã uez 

os sete psalmos penitenciaẽs com suas Ladainhas, e oraçoẽs pela mesma intenção 

que se dizem as missas, e auisarão cada somana, a seu Apontador, como as rezarão 

e não rezando os ditos psalmos, ou não auisando como dito he, elles serão multados 

na mesma contia e pello mesmo modo que se multão os capellaẽs Sacerdotes que 

deixão de dizer as missas. 

5. As missas que os capellaẽs hão de dizer cada somana e a ordem que nellas se 

deue guardar he a seguinte; ao Dominguo da Dominga, ou festa que nesse dia se 

celebrar; A 2ª feira dos defuntos; a 5ª dos Anios; a 4ª da Santissima Trindade; a 

5ª do Esperito Santo; a 6ª da cruz, ou das chagas; ao Sabado de Nossa Senhora; 
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e se algum dos ditos dias for Santo de guarda dirse hão as missas da festa que se 

celebrar aquelle dia. E em os dias que cada anno se aiuntar a Uniuersidade em 

prestito, serão obrigados os ditos capellaẽs a dizerem cada hum huã missa da festa 

daquelle dia como está dito, com a qual comprirão com a obrigação da missa que 

aquella somana auião de dizer, perem no dia em que se fizerem as minhas exequias 

depois do meu falecimento dirão sempre a missa dos defuntos. 

6. Serão todos os capellaẽs da Uera cruz obrigados a assistir com sobrepelizes, as 

ditas exequias, que cada hum anno se farão per minha alma na Igreia do Esperito 

Santo do collegio de Euora. E faltando todo o tempo ou grande parte dellas, ou 

estando sem sobrepelizes, ou não fazendo nas ditas exequias o que per ordem do 

Reitor, ou cancellario lhes for mandado, serão multados per cada ues que em estas 

cousas faltarem em hum cruzado do primeiro quartel que uencerem pera que conste 

se os ditos capellaẽs cumprem com as obrigaçoẽs sobreditas, o seu Apontador terá 

cuidado de os apontar, e dar ao Secretario, e Procurador dos estudos no mesmo dia 

rol dos que faltarem em alguã das ditas cousas.
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Capitulo ultimo

Do Iuramento e ordenado dos capellaẽs

da Uera Cruz

1. Porque meu intento na fundação das capellanias da Uera Cruz como tambem nas 

de São Ioão, e a intenção dos Sumos Pontifices que confirmarão as ditas fundaçoẽs, 

foi criaremse instromentos aptos, pera Pastores de almas, os quais com sua doctrina 

nas confissoẽs, e exortaçoẽs as podessem bem emcaminhar pera o ceo, e per este 

respeito se lhe aplicarão rendas eclesiasticas, propias dos menistros da Igreia, as 

quaes rendas nem deuem nem podem comer, e gosar pessoas seculares, mandamos e 

ordenamos que todos os que se opuzerem às ditas capellanias, antes de o Secretario 

da Uniuersidade lhes aceitar os nomes, iurem postas suas mãos sobre o liuro dos 

euangelhos diante do cancellario, estando presentes o Secretario, e escriuão da 

dita Uniuersidade, que elles se opoem às ditas capellanias, com animo de tomarem 

ordens sacras, e serem eclesiasticos, e que se per alguã cousa ocurrente mudarem o 

tal animo de tomarem ordens, não aceitarão mais cousa alguã dos Rendimentos das 

ditas capellanias, antes as deixarão logo liures e desembaraçadas pera se prouerem 

noutros capellaẽs.

2. Cada hum dos ditos capellaẽs da Uera Cruz auerão de esmolla ordenada pera aiuda 

de seu estudo em cada hum dos tres annos de des mezes cada hum delles, nos quais 

há de ouuir casos de consciencia, doze mil reis, pagos aos quarteis, que serão quatro. 

A saber cada tres mezes hum. E o Apontador dos ditos capellaẽs que ordinaria mente 

deue ser tambem capellão auerá no cabo de cada quartel alem do que tiuer uencido 

de sua capellania trezentos reis como fica dito. 
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2ª Parte do Liuro Quinto

Dos estatutos dos capellaẽs de São Ioão 

Prouisão de sua Alteza

Dom Henrique por merce de Deos, e da Santa Igreia Romana Cardeal do titulo dos 

santos quatro coroados Iffante de Portugal, Arcebispo de Lisboa, Legado de Latere 

etc. a quantos esta nossa prouisão uirem, e o conhecimento della pertencer saude em 

Iesus christo nosso senhor, fazemos a saber que sendo nos Arcebispo de Euora, e tendo 

de consentimento de nosso cabido instituida e ordenada na capella de São Ioão de 

nossa Sé huã capella de uinte e quatro capellaẽs que oução nesta nossa Uniuersidade 

de Euora Artes e Theologia, e tendonos sua Santidade aprouado, e confirmado a dita 

capella como consta das Bullas e Letras Apostolicas, que disso nos mandou passar, em 

que nos dá poder e faculdade pera fazermos acerca della os estatutos seguintes pera se 

saber a ordem que se há de ter, em se os ditos capellaẽs receberem, e admittirem a suas 

capellanias, e as obrigaçoẽs que hão de comprir, e ao que são obrigados, e assim o que 

hão de auer de esmolla pera aiuda de sua sustentação e estudo conforme a instituição 

da dita capella, e letras Apostolicas. 
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Capitulo primeiro

Das calidades requisitas nos oppositores 

das capellas de São Ioão

1. Primeira mente ordenamos e mandamos, que na dita capella de São Ioão haia uinte e 

quatro capellaẽs continuos todos ouuintes de Artes na nossa Uniuersidade de Euora, 

repartidos igual mente pellos quatro cursos das Artes que na dita Uniuersidade se 

costumão ler, os quaes auerão as ditas capellanias per opposição na maneira abaxo 

declarada. 

2. Todos os uinte e quatro capellaẽs serão Portugueses naturaẽs do Reino de Portugal, 

ou dos Algarues, e os que não forem do Arcebispado de Euora, ou da parte do 

Bispado de Eluas, que se desmembrou do dito Arcebispado, não serão prouidos nas 

ditas capellanias, se não forem pessoas eclesiasticas que gozem do priuilegio do foro 

conforme ao Concilio Tridentino. E os que forem de fora da cidade de Euora serão 

caeteris paribus, preferidos aos moradores della, per estes terem mais comodidade 

pera proseguir seus estudos. E os que ouuer des annos uiuerem no dito Arcebispado, 

ou cidade serão auidos per naturaẽs dos ditos lugares. 

3. Todos os ditos capellaẽs de São Ioão, serão Sacerdotes de missa, e faltando 

Sacerdotes de missa, e faltando Sacerdotes idoneos, ou sendo menos idoneos, se 

admitirão os que forem de euangelho mais idoneos, e sendo estes menos idoneos, 

serão admitidos pello mesmo modo os mais idoneos que tiuerem ordens de Epistola, 

e faltando estes, os que tiuerem ordens menores, ou pello menos a primeira tensura, 

e em defeito destes os que não tiuerem ordens alguãs, sendo deste Arcebispado ou da 

parte do Bispado de Eluas, que deste Arcebispado se desmembrou; e huns e outros 

com obrigação que nos primeiros tempos que se derem geraẽs tomem as ordens pera 

que então tiuerem idade legitima: E pera que ao menos tomem ordens de Epistola, e 

Euangelho dentro dos quatro annos de suas capellanias, não se admitirão sem terem 

desanoue annos de idade compridos. 

4. O que ouuer de ser prouido em alguã das ditas capellanias há de saber Latim 

bastante, pera com proueito poder ouuir qual quer sciencia de Artes, dereito ciuil, 

ou canonico per que faltandolhe esta sufficiencia no Latim não poderá aproueitar 

no estudo das Artes como se pretende: E sendo algum examinado e aprouado na 

dita Uniuersidade pera ouuir Artes, ou dereito, pelo mesmo caso fique aprouado 

no Latim, sem outro exame pera poder ouuir casos de consciencia, e pello mesmo 
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modo sendo algum aprouado pera os casos de consciencia, sem outro exame ficará 

aprouado pera ouuir Artes, ou dereito.

5. Não poderá ser admitido à opposição das ditas capellanias, o que tiuer alguã raça 

de mouro, Turco, ou Iudeu, per que ao tal auemos per inhabil pera a dita opposição; 

porem se per erro for prouido, e gosar ia de alguã capellania, auemos per bem, e 

queremos que se disimule com elle. Nem outro sy poderão ser admitidos os que tem 

raça de negro, ainda que com elles poderá dispensar o Reitor, quando tiuerem as 

partes, que pera as capellanias se requerem, e não seião de taes cores que loguo se 

conheção per taes, per que assim conuem pera maior seruiço de Deos e bem das 

almas que ouuerem de Pastorear. 

6. Ninguem será admitido às ditas capellanias sem ter patrimonio bastante pera se 

poder ordenar de ordens sacras; E pera que isto conste ao Reitor da Uniuersidade, 

não se lhe poderá fazer pagamento algum do ordenado das ditas capellanias, sem 

primeiro offerecer o instromento publico do dito patrimonio, antes do tempo em que 

se paga o primeiro quartel da capellania, que per uigor de sua opposição pretende 

auer, e não o trazendo no dito tempo se dará, ao que per ordem dos ditos oppositores 

se seguir: E não auendo oppositores se fixará loguo, nem outro sy será prouido 

nestas capellanias, nem da Uera Cruz Simarista algum. 

7. Per que estas capellanias forão ordenadas pera pessoas pobres poderem facil mente 

continuar seus estudos, ninguem poderá ser prouido nellas tendo mais de trinta 

mil reis de renda em cada hum anno de beneficio, pensão ou fazenda que os renda, 

ou bem possa render, ou que sendo filho de familias tenha pais ricos, que bem o 

possão sustentar no estudo, sem detrimento de sua familia, e se acontecer que algum 

capellão adquira beneficio, ou per herança, doação, ou qual quer outra uia alcance 

fazenda que renda ou bem possa render mais dos ditos trinta mil reis, em cada hum 

anno, pelo mesmo caso uague a tal capellania, e o Reitor da Uniuersidade a fará 

prouer de outro como se costuma. 

8. Ordenamos e mandamos que ninguem possa ser prouido nestas capellanias constando 

que ia gozou de alguã dellas per espaço de quatro annos, perem se a não teue mais 

que hum, ou dous annos bem poderá ser admitido a outra pelo tempo sõmente que 

da primeira lhe faltou pera encher os ditos quatro annos. 

9. Se algum antes de compridos dezanoue annos de idade, que conforme a estes 

estatutos se requerem pera as capellanias de São Ioão, for prouido em alguma dellas 

constando de tal defeito pelo mesmo caso fique a collação de tal capellania auida per 
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nulla, como em effeito o he per uigor destes estatutos; E isto se entenda ainda que ao 

tempo que o tal engano se descobrir ia tenha compridos os dezanoue annos; E assi 

à dita capellania uirá logo o oppositor que per ordem se seguir e não o auendo se 

fará logo fixação della. E sendo caso que com má fé entrase na tal capellania, será 

obrigado em ambos os foros a restituir tudo o que recebeo à conta da tal capellania, 

e não tendo ainda recebido algum dinheiro se aplicará pera Estudantes pobres, não 

auendo outro oppositor aprouado a quem per dereito pertença.

10. Nenhuã pessoa poderá ser prouida de capellania alguã que não for actual mente 

estudante matriculado na Uniuersidade, e se sem o ser for prouido, a tal prouisão ou 

collação será auida per nulla, como em effeito o he; E se antes de ser matriculado 

receber algum dinheiro à conta da dita capellania, será obrigado em ambos os 

foros a restituilo à Arca das ditas capellanias em caso que não aia outro oppositor, 

nem poderá uencer cousa alguã, ainda que seia matriculado, senão do dia que se 

matriculou per diante. 

11. Nem será admitido a capellania alguã de São Ioão o que ia teue capellania da Uera 

Cruz nos casos senão mui rara mente, feita primeiro consulta ao Reitor, cancellario, 

e Conselheiros, ponderadas bem pelo Reitor as rezoẽs per ambas as partes, nem se 

pagará cousa alguã ao dito oppositor da capellania que d´antes teue, nem da que de 

nouo se lhe der, sem primeiro tomar ordeẽs Sacras conforme a estes estatutos.

12. Ordenamos e mandamos que não possão ser admitidos a estas capellanias, per serem 

como d´effeito são inhabil pera ellas, e per tais os declaramos, sem ser necessaria 

outra alguã sentença, os que forem cazados per palauras de prezente, ou despozados, 

ou per qual quer outra uia obrigados a casar com alguã molher. Item os que em alguã 

religião aprouada fizerão profissão, ou uotos da dita Religião, acabado o nouiciado, 

ainda que a dita profissão ou uotos fossem depois iulgados per nullos. Item mais os 

desterrados das suas terras per sentença de iustiça, ou per temor da mesma iustiça, 

ou qual quer outra uia homesiados, ou sentenciados antes de terem compridos seus 

degredos, ou penas. Seião tambem per tais auidos os Escomungados suspensos, 

interditos, irregulares em quanto durão as tais censuras, e irregularidades. Item 

mais os que forão condenados pelo Santo officio da inquisição, e seus filhos; os que 

tiuerem, ou tiuerão costumes infames, especial mente de furtos, desonestidade, ou 

outros per rezão dos quais conforme a dereito são auidos per infames; os que forão 

condenados per iustiça publica eclesiastica, ou secular, per culpas graues, e tais 

que causem infamia; E pelo mesmo caso os filhos d´estes: Seião tambem auidos per 
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inhabeis os que forem reuoltosos, e todos os mais que tiuerem tais costumes, que ao 

Reitor, ouuidos seus conselheiros, pareção indignos de Sacerdocio, e cura de almas, 

pera os quais officios as capellanias são ordenadas.

13. Todos os oppositores das capellanias de São Ioão que não estiuerem aprouados no 

Latim pelo Prefeito dos Estudos, pera poderem ouuir casos, Artes, ou dereito, antes 

de serem admitidos à opposição, serão examinados, como os mais que do latim 

saem, pera ouuir outras faculdades, e depois de examinados, e aprouados poderão 

ser admitidos, à dita opposição, e não d´outra maneira. 
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Capitulo segundo

Da uacancia das capellanias, exame, e prouimento d´ellas, 

e de quando se começará a uencer o ordenado

1. Ordinaria mente estarão prouidas as ditas 24 capellanias de quatro em quatro 

annos, per que tanto dura o curso das Artes, até se agraduarem nellas; E assi 

uagarão as ditas capellanias, no cabo dos ditos quatro annos a tempo que se possão 

fixar, e começar a uencer o primeiro dia de Outubro; E durará a dita fixação até os 

uinte de Nouembro dentro do qual tempo se poderão oppor os que quiserem sendo 

Estudantes actuais do mesmo curso; E estando matriculados; E o mesmo se fará 

quando os partidos uagarem em tempo de peste ou de algum outro impedimento, per 

rezão do qual cessem as Liçoẽs per longo tempo. 

2. Quando uagarem as ditas capellanias extra ordinaria mente per morte dos ditos 

capellaẽs, ou per algum d´elles ser prouido de alguã igreia que lhe renda mais de 

trinta mil reis cada anno, ou per outra qual quer uia, o Reitor fará logo fixar nas 

portas dos Estudos hum edito per elle assinado, em que declara quantas capellanias 

estão uagas, pera que acabado o mes (não se contando nelle o dia da fixação) se 

proueião, com tanto que os oppositores seião do mesmo curso, e se apresentem 

dentro dos primeiros uinte dias seguintes. E quando extra ordinaria mente uagarem 

nas ferias, se fixarão as ditas capellanias no primeiro de Outubro, e estando fixadas 

até os uinte de Nouembro, como das que uagão ordinaria mente fica dito. Nem se 

poderá oppor estudante algum, depois de passarem os dias da opposição, saluo se 

nisso consentirem todos os oppositores, nemine descrepante; E em tal caso uencerão 

os que forem prouidos todo o tempo que correr, até de todo se acabar o quarto 

curso, o qual pera este effeito se estenderá até o fim de Setembro, com tanto que os 

capellaẽs continuem algum tempo do mes de Iulho precedente, per que sem a dita 

continuação não poderão uencer cousa alguã do ultimo quartel. 

3. No primeiro dia do mes de Outubro fará o Reitor da Uniuersidade fixar nas portas 

das Escolas d´ella hum edito per elle assinado, em que se declare quantas capellanias 

estão uagas pera que os pretensores se uenhão apresentar, ao dito Reitor até os uinte 

do mes de Nouembro seguinte, e elle fará tomar per escrito pelo Secretario da dita 

Uniuersidade, os nomes dos que assi se apresentarem, as terras, e lugares donde 

são naturais, e tudo o mais que lhe parecer necessario pera se poder informar de 

seus costumes, e uida: A qual informação tomará per pessoas que não seião da 
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companhia, com maior segredo, e diligencia que for possiuel, pera que fique tempo 

pera poder admitir os que forem dignos, e despedir aos que achar causas, per que não 

deuão ser admitidos. E quando no meyo do tempo dos ditos cursos uagarem alguãs 

das ditas capellanias, fará tambem fixar, outro edito na forma acima declarada, pera 

que dentro dos primeiros uinte dias se uenhão apresentar pera a opposição. 

4. Se acontecer que o dito mes da fixação do edito, aia de começar iunto das ferias, do 

primeiro, segundo, ou terceiro curso, em tal caso se tomará o mes inteiro antes d´ellas, 

no principio do qual se fixará o edito, e nelle se declarará o tempo em que há de uagar 

a dita capellania, pera que os que a pretenderem se uenhão apresentar, e tudo o mais se 

faça na forma sobredita; Porem se a uacatura soceder no tempo das ferias ordinarias a 

fixação se fará no principio do mes d´outubro; e offerencendosse outras dificuldades à 

cerca disto o Reitor com parecer do Cancellario, seus conselheiros, Decano, e deputados 

das Artes fará o que lhe parecer mor seruiço Deos, e bem da Uniuersidade. 

5. Depois dos oppositores em que se não achou impedimento algum serem admitidos 

à opposição das capellanias do primeiro curso das Artes, e acabado o tempo da 

uacatura, serão examinados no princípio de Dezembro do que tiuerem ouuido, por 

tres padres da mesma companhia fazendo a cada hum dos oppositores tres perguntas, 

com suas instancias sobre as respostas que derem: e as mesmas perguntas, e 

instancias, que fizerem ao primeiro oppositor, se farão a todos os mais; e achandosse 

alguns iguais no saber das Artes, serão preferidos os que souberem mais latim, o 

que constará pelo Thema que compuserão antes dos ditos exames; E assi a estes 

exames como dos mais, que se fizerem nos quatro annos, que dura o curso, assistirá 

e presidirá sempre, quanto for possiuel, o Cancellario da Uniuersidade. 

6. Quando uagar alguã capellania de São Ioão extra ordinaria mente pelo modo 

declarado neste capitulo n. 2 e se acabar o tempo da uacatura e fixação, logo se 

fará exame de sufficiencia dos oppositores, aos quais assistirão tres Padres eleitos 

na forma sobredita pelo Reitor da Uniuersidade, e o Cancellario como dito he; E a 

forma que se guardará neste exame he a seguinte. Uinte quatro horas antes da hora, 

em que se ouuerem de ler cada hum dos oppositores lhes darão o ponto que elle 

mais quizer de tres capitulos de Aristoteles, dos Liuros da Logica, dos Physicos de 

Generatione, ou de anima, conforme o curso em que andarem, e acabado o tempo 

das ditas 24 horas, lerá o primeiro oppositor a sua lição per espaço de tres quartos, 

e acabada ella lhe argumentará cada hum dos oppositores, e o mesmo se guardará 

com os que ainda não tiuerem tomado ponto. 
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7. No dia em que tiuerem os ditos exames na casa do conselho da Uniuersidade, 

ou em outra parte que ao Reitor parecer: Os examinadores uerão não sõmente 

se os oppositores são dignos, mas quais d´elles precedem aos outros no saber, 

detriminandolhe lugares. A saber quem d´elles tem o primeiro, quem o segundo, 

quem o terceiro lugar e assi dos de mais, e per este modo declarando cada hum seu 

uoto per escrito ao Reitor em segredo, no mesmo dia dos exames. E o Secretario terá 

cuidado de auisar aos examinadores que assi o fação; E se antes de darem os ditos 

uotos tiuerem alguã duuida tocante aos ditos oppositores, ou capellanias, mando no 

mesmo dia se dê a resulução, ou ao mais tardar no seguinte, dentro do qual tempo, 

em todo o caso darão seus pareceres ao Reitor como dito he. 

8. Dous dias antes do dito exame, fará o Secretario saber pelo Bedel das Artes, a todos 

os oppositores o dia, e hora, em que se ha d´auer exame, pera que todos antes da 

dita hora se achem presentes na portaria do collegio, sob pena de serem riscados do 

rol dos oppositores, e perderem o dereito, e caução que tenhão às ditas capellanias. 

9. Todo o tempo que os ditos exames durarem, assistirá à porta da caza, em que se 

tiuerem, da parte de fora, o porteiro da Uniuersidade, pera impedir que ninguem 

entre, ou chegue à dita porta; E tambem sendo necessario pera leuar os recados dos 

Examinadores; E o Reitor da Uniuersidade lhe mandará satisfazer seu trabalho, à 

custa do primeiro quartel dos capellaẽs, que nos ditos exames forem prouidos. 

10. Depois do Reitor com o Cancellario, e seus conselheiros, iulgar as informaçoẽs 

de notalibus aetate, uita, et moribus per boas, e considerados bem os pareceres 

dos Examinadores prouerá as ditas capellanias, nos que melhor as merecerem 

guardando sempre entre elles a precedencia de que falei no primeiro cap. n.º 2. E 

se com tudo isto se offerecerem alguãs dificuldades, faça o Reitor da Uniuersidade 

como lhe parecer mor seruiço de nosso Senhor, e bem da Uniuersidade consultandoo 

primeiro como fica dito. 

11. Logo apos isto fará o Reitor pelo Secretario chamar, e auisar os que ouuerem de 

ser prouidos nas ditas capellanias, auisando aos que não tiuerem ordeẽs requesitos 

conforme a estes estatutos, as tomem sem falta alguã sob pena de serem priuados de 

suas capellanias, ou pelo menos multados no rendimento d´ellas, a iuiso do Reitor, 

ouuidos primeiro seus conselheiros, conforme a estes estatutos. 

12. O Escriuão da Uniuersidade terá hum liuro assinado, e numerado em todas as folhas 

pelo Reitor, no qual registará todas as cartas, ou prouisoẽs, que o dito Reitor passar 

nas ditas capellanias, o qual liuro terá per titulo; Liuro do registo das capellanias 
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de São Ioão da Uniuersidade de Euora; e no registo de cada prouisão registada no 

dito liuro porá uerba com declaração do tempo em que cada capellania uagar, e 

quem foi prouido na tal capellania, e do numero das folhas, em que uai registada a 

prouisão d´ella. 

13. Os capellaẽs, que forem prouidos d´alguã capellania, que ordinaria mente uagar 

começarão a uencer, do dia em que uagou, como se declara no edito, e dissemos 

neste capitulo 2 n.º 1; porem uagando a dita capellania extra ordinaria mente, como 

per morte de hum capellão, ou per outra causa ocurrente uencerão desde o dia que 

se fixou o edito per diante, estando no tal dia, e anno ia matriculados legitimamente, 

conforme a estes estatutos; E não estando no dito tempo matriculados uencerão 

sõmente desde o dia, em que se matricularão, que sempre será antes da opposição 

que pelo exame se faz; a qual opposição sem esta condição da matricula he nulla, 

e de nenhum ualor suposto que estas capellanias de sua primeira instituição forão 

ordenadas pera estudantes, que na realidade o seião: nem per tais podem ser auidos 

aquelles que ainda que estudem na Uniuersidade, não estão com tudo matriculados; 

E pera que nam possa auer engano neste particular, mando, e ordeno, que a nenhum 

capellão se pague quartel algum em todo ou em parte, à conta da capellania que 

leuasse, sem primeiro mostrar ao procurador dos Estudos, ou Secretario certidão do 

Reitor da Uniuersidade, per que conste de como está matriculado no dito anno, antes 

do exame, em que foi prouido; e esta certidão seruirá pera o pagamento de todos os 

quatro quarteis do mesmo anno; e no assento, que se fizer dos ditos pagamentos se 

declarará como o dito capellão no mesmo tempo estaua matriculado legitima mente. 
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Capitulo terceiro

Do Apontador dos capellaẽs de São Ioão

e suas obrigaçoẽs

1. Hum dos uinte e quatro capellaẽs que o Reitor com parecer de seus conselheiros, 

e do Prefeito dos Estudos, eleger será apontador dos mais capellaẽs sem iurdição 

alguã sobre elles, per que esta só he do Reitor da Uniuersidade, e do Cancellario, e 

do Prefeito, que a elle são soberdenados nas cousas, que pertencem a seus costumes, 

e Letras; Terá porem o dito Apontador per muy encomendadas as cousas seguintes. 

2. Primeira mente a elle pertence saber como uiuem os ditos capellaẽs, e achando 

que não fazem o que deuem, ou que uiuem em bairros, ou uesinhança perigosa 

e periudicial a seus bons costumes, e que iogam, que faltão nas liçoẽs ou 

disputas que são muito descuidados, e negligentes no estudo, ou que tem algum 

impedimento, dos que ficão apontados no capitulo 1 logo o fará a saber ao Reitor 

da Uniuersidade, o qual per si, ou pelo Prefeito o auisará como conuem, e não 

se emendando, ou sendo a cousa graue, o multará no ordenado dos quarteis, 

ou priuará da capellania conforme as culpas que tiuer, ouuidos primeiro seus 

conselheiros, Cancellario, e Prefeito. 

3. Estando alguns capellaẽs enfermos, seu apontador os auisará, e saberá se as 

doenças são taẽs, que os deua escuzar, das obrigaçoẽs que conforme a estes 

estatutos tem; A saber de dizer as missas, ou psalmos penitenciaẽs, continuação das 

liçoẽs, disputas, e exames; E sendo as doenças taẽs auisará logo d´isso ao Prefeito, 

e mestre pera que o possa fauorecer e aiudar no que puderem, principal mente no 

tocante ao bem espiritual de suas almas. 

4. Ao mesmo Apontador pertence saber se os ditos capellaẽs, ouuem cada dia as 

liçoẽs que nos seus cursos se lem, se assistem a todas as disputas, e exames; E 

a quaes quer outros actos de Phylosophia que na sala da Uniuersidade ou nos 

propios cursos se tiuerem, e se dizem cada somana as missas e psalmos a que estão 

obrigados, apontando diligente mente os que faltarem nestas cousas, pera que no 

cabo dos quarteis, em a folha que se fizer, possa assentar, com certeza as faltas 

dos capellaẽs pera que se lhe tire tanto de seus ordenados, quanto responde pro 

rata, às liçoẽs, disputas e exames a que não assistirão; E acabada assi a folha, 

a entregará ao Procurador dos Estudos pera que depois de assinada pelo Reitor 

possa fazer os pagamentos do que cada hum dos ditos capellaẽs uenceo: Porem 
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quando os sobreditos faltarem no comprimento das ditas cousas, ou em alguã 

dellas per causa de infirmidade que aiuiso do médico os impedio, em tal caso não 

serão multados, mas uencerão per inteiro seus ordenados. 

5. O Apontador terá escritas em hum rol quais hão de ser as missas que os capellaẽs 

cada somana hão de dizer, pera comprirem com a obrigação de suas capellanias, 

e a todos os que forem Sacerdotes dará hum treslado do dito rol pera que saibão 

as missas que hão de dizer em qual quer dia da somana conforme a ordem, que o 

instituidor das ditas capellanias deixou como abaixo se dirá. 

6. O dito Apontador será continuo nas liçoẽs, e actos de cursos, sem nellas faltar 

nem ainda per pouco tempo, pera poder fazer seu officio como conuem, e quando 

estiuer enfermo, ou per qual quer outra uia impedido, de maneira que não possa 

uir ao Estudo, o fará logo a saber ao Prefeito pera que auise outra pessoa que 

então substitua per elle, e se o impedimento durar mais de oito dias, o Prefeito 

dará conta disso ao Reitor pera que ambos proueião o dito officio em pessoa que 

bem o possa fazer. 

7. O Apontador alem do premio que de Deos receberá per fazer bem inteira mente 

seu officio, auerá de ordenado em cada hum anno dos que durão sua capellania 

alem dos doze mil reis, que em quanto capellão uensa, trezentos reis cada quartel 

do dinheiro da Arca das multas dos mesmos capellaẽs, e se per cousas ocurrentes 

parecer ao Reitor da Uniuersidade que o apontador dos ditos capellaẽs, não seia do 

numero delles, poderá eleger pera o dito officio algum dos que não forem capellaẽs 

(o que não deue ser senão mui raramente) e nesse caso auerá o dito apontador, os 

tres tostois em cada quartel, que nestes Estatutos se ordenão ao capellão que fizer 

este officio. 
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Capitulo quarto

Das Liçoẽs e exercicios de Letras a que hão de assistir e

 Exames que hão de fazer os capellaẽs de São Ioão

1. Serão obrigados os capellaẽs de São Ioão, a ouuir cada dia as liçoẽs que seus mestres 

lerem no curso das Artes, e assistirão a todas as disputas, e exames, repitiçoẽs e quais 

quer outros actos da mesma faculdade, que na sala publica, ou nos propios cursos 

costumão ter: Assistirão outro si, a todas as praticas, e exortaçoẽs spirituaẽs, que os 

mestres cada somana hão de fazer; serão tambem obrigados a repetir em publico, 

as liçoẽs que se tiuerem lido sendolhes a si perguntado pelos mestres, e argumentar 

nas disputas, e exames que na dita faculdade se tiuerem todas as uezes, que pera isso 

forem auisados pelos mestres, ou o auiso se dé pelo Bedel dos cursos, ou per qual 

quer outra pessoa, que de sua parte lhes der recado; e faltando os ditos capellaẽs 

nestas cousas, além da multa ordinaria, em seu ordenado, serão castigados pelos 

mestres, ou Prefeito, como suas culpas merecerem. 

2. Todos os ditos capellaẽs serão examinados secreta mente no cabo do primeiro 

anno de suas capellanias, per pessoa da companhia, idoneas a iuiso do Reitor da 

Uniuersidade, os quaes examinadores lhe perguntarão pellas materias que no dito 

anno ouuirão, e achando que algum dos ditos capellaẽs, não tem habilidade nem 

aplicação ao estudo bastante pera em o tempo de sua capellania poder alcançar 

sufficiente noticia, e saber de Philosophia, pera fazer actos de Bacharel e Lecenciado 

como conuem, auisarão logo disso ao Reitor, pera que elle o priue da dita capellania, 

e a proueia em outro na forma de seus estatutos; Perem os que mostrarem habilidade, 

e aplicação sufficiente, pera sairem aproueitados do curso, deixalos hão ir adiante, 

com seus estudos, e acabados os dous annos serão outra ues examinados, e se fará 

tudo o que do primeiro anno fica dito, e quanto ao terceiro, e quarto anno bastão os 

exames que publica mente se tem na sala da Uniuersidade. 

3. Os capellaẽs de São Ioão que se não examinarem no 3º e 4º anno do curso das Artes, 

pera Bachareis, e Lecenciados, serão pelo mesmo caso priuados das capellanias, e 

dos ultimos quarteis; E se examinandosse forem reprouados, serão da mesma maneira 

priuados de suas capellanias, as quaẽs se prouerão noutros conforme a disposição 

destes estatutos. E acontecendo que seião aprouados nos exames, iulgados perem per 

fracos no saber e que aproueitarão pouco serão multados, como parecer ao Reitor da 

Uniuersidade com seus conselheiros uistos primeiro os pareceres dos examinadores. 
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Capitulo quinto

Da ausencia dos capellaẽs de São Ioão

no tempo de suas capellanias

1. Como minha tenção na instituição destas capellanias foy principal mente aiudar 

estudantes pobres, pera continuarem seus estudos, e se fazerem instrumentos idoneos 

pera curar almas, e a interpolação das liçoẽs, e ausencia impedem muito este meu 

intento, mando, e ordeno que o Reitor da Uniuersidade, e cancellario uigiem diligente 

mente sobre os ditos capellaẽs sabendo do apontador, como se hão nesta parte. 

2. Se algum dos ditos capellaẽs tiuer necessidade de se ausentar da Uniuersidade per 

algum tempo, pedirá primeiro licença ao Reitor da Uniuersidade, o qual lha poderá 

dar se uir que a causa he de importancia, e que comodamente senão pode fazer per 

outrem, ou per outra uia, e limirtarlhe ha o tempo, em que se deue tornar, e não 

uindo nelle, nem mandando escusa iusta per onde nam pode tornar dentro do mesmo 

tempo, o Reitor da Uniuersidade acabado hum mes (que comecará o primeiro dia que 

o dito capellão faltar depois de se lhe acabar o tempo da Licença) fará uagar a sua 

capellania e fixar hum edito nas portas das escollas pera que se uenhão oppor a ella 

os que quiserem dentro dos primeiros uinte dias, perem mandando o dito capellão tal 

escusa ou causa dentro do tempo concedido que o dito Reitor a aia per sufficiente, 

lhe tornará a conceder, e limitar mais tempo como iulgar ser conueniente, no qual 

tempo será obrigado a uir, e não uindo, se auerá com elle como dito he. 

3. Das Licenças que o Reitor der aos capellaẽs pera se ausentarem, e do tempo que mais 

prorogar, fará o escriuão da Uniuersidade assento no Liuro das ditas capellanias, 

em hum capitulo que pera isso se ordenará, e no tempo das ditas ausencias, serão 

obrigados os ditos capellaẽs, a dizer as missas, ou psalmos penitenciaẽs, onde quer 

que se acharem, e quando tornarem à Uniuersidade farão a saber, a seu Apontador se 

as diserão ou não diserão, pera que se alguns faltarem se fação dizer como dito he. 

4. Ausentandose algum dos capellaẽs de São Ioão dos estudos, ou faltando de qual 

quer maneira que seia nas liçoẽs, disputas, ou actos de sua faculdade, será multado 

no seu ordenado na contia que pro rata, se monta nas liçoẽs que perdeu, ou disputas, 

e actos, a que não assistio; saluo se a tal ausencia for de causa de doença, ou de 

outro iusto impedimento, com licença do Reitor, per que então não será multado. 

5. Entrando algum dos ditos capellaẽs em Religião aprouada não uagará sua capellania 

dentro do primeiro mes de sua entrada na dita Religião, porem acabado o dito mes 
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o Reitor a fará uagar, e prouer na forma ordinaria; E socedendo que o tal capellão 

torne ao Geral dos casos dentro de quatro mezes (os quais se começarão do dia que 

pela dita causa se ausentou da Uniuersidade). Mando, e ordeno, que sem exame 

algum seia prouido da primeira capellania que uagar da qual gozará todo o tempo 

que da primeira capellania estaua per correr; E isto se entende com tanto que nos 

ditos quatro mezes, pelo menos tres fosse nouiço, e que na saida da dita Religião, não 

ouuesse cousa pela qual o Reitor ouuidos seus conselheiros iulgue ser mor seruiço 

de Deos não o admittir outra uez a capellania alguã. 

6. Se algum capellão da capella de São Ioão adoecer, e a cabo de hum mes (no qual 

não será multado) iulgar o medico da enfermaria Real, que a doença he graue, e 

detensosa, ou que he necessario pera saude do dito capellão ir se pera seu natural 

não uagará a sua capellania, senão passados quatro meses, e em caso que neste 

tempo, não uenha aos estudos, logo se fixará e prouerá em outro; E isto mandamos 

se cumpra inteira mente, respeitando a estas capellanias de São Ioão não uagarem 

ordinaria mente se não no fim do quarto curso. 
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Capitulo sexto

Das obrigaçoẽs dos capellaẽs de São Ioão

no tempo de suas capellanias

1. Os capellaẽs de São Ioão, que forem Sacerdotes dirão frequente mente missa, e 

pera o poderem fazer digna mente serão de boõs costumes, e uida aprouada, e os 

que não forem Sacerdotes, serão obrigados a se confessar cada mes, como o são 

os collegiaẽs do collegio Real, per rezão de suas regras, e os estudantes per rezão 

de seus estatutos; e a Comungar nas festas principaẽs do anno; A saber no Natal, 

Paschoa de Resorreição, e Espirito Santo; E primeiro que recebão os ordenados 

de seus quarteis aprezentarão escritos dos confessores ao Procurador dos Estudos, 

o qual sem os ditos escritos lhe não pagará seus ordenados, antes de o Reitor os 

multar no que lhe parecer conforme suas culpas. 

2. Cada hum dos ditos capellaẽs sendo de missa será obrigado a dizer cada somana 

huã missa, na Sé, ou na Igreia do Esperito Santo da dita Uniuersidade, per nós, e 

nossas obrigaçoẽs conforme a creação, e instituição das ditas capellanias, e auisará 

cada somana a seu Apontador de como ia tem dito a tal missa; E não o auizando, 

será apontado como se a não disera, e o Apontador auisará disto ao Secretario pera 

que no cabo de cada quartel as mande dizer à conta do dito capellão, saluo em caso 

que estiuesse doente de modo que as não pudesse dizer; per que em tal caso não será 

obrigado em quanto durar o tal impedimento a dizer, ou mandar dizer as tais missas. 

3. No tempo que as capellanias estão fixadas, e em tudo o mais que correr do dia da 

fixação até com effeito se prouerem, mandará o Secretario dizer cada somana tantas 

missas, quantas forem as capellanias uagas, à custa das mesmas capellanias. 

4. Os capellaẽs de São Ioão, que não forem de missa resarão cada somana os sete 

psalmos penitenciaẽs com suas ladainhas, e oraçoẽs pela mesma intenção, que dizem 

as missas e auisarão cada somana, o seu Apontador como as resarão, e não resando 

os ditos psalmos, ou não auisando como dito he, elles serão multados, na mesma 

contia, e pelo mesmo modo, que se multão os capellaẽs Sacerdotes que deixão de 

dizer as missas ou não auisão ao Apontador como as disserão. 

5. As missas que os capellaẽs hão de dizer cada somana e a ordem que nellas se deue de 

guardar he a seguinte. Ao Domingo da Dominga, ou festa que nesse dia se celebrar; 

a segunda feira dos defuntos; a terça dos Anios; a quarta da Santissima Trindade; 

a quinta do Esperito Santo; a Sexta da cruz ou das chagas; ao Sabado de Nossa 
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Senhora; E se algum dos ditos dias for Santo de guarda dirse hão as missas da festa 

que se celebrar aquelle dia; E em os dias que cada anno se aiuntar na Uniuersidade 

em Prestito, serão obrigados os ditos capellaẽs a dizerem cada hum huã missa da 

festa d´aquelle dia, como está dito, com a qual comprirão com a obrigação da 

missa que aquella somana auião de dizer; perem no dia em que se fizerem as minhas 

exequias depois do meu falecimento dirão sempre a missa dos defuntos. 

6. Serão todos os capellaẽs de São Ioão obrigados a assistir com sobrepelizes às ditas 

exequias, que cada hum anno se farão per minha alma na Igreia do Esperito Santo 

do collegio d´Euora, e faltando todo o tempo, ou grande parte d´elle, ou estando 

sem sobrepelizes, ou não fazendo nas ditas exequias, o que per ordem do Reitor, 

ou Cancellario lhe for mandado, serão multados per cada uez que em estas cousas 

faltarem, em hum cruzado do primeiro quartel que uencerem; E pera que conste se 

os ditos capellaẽs cumprem com as obrigaçoẽs sobre ditas: O seu Apontador terá 

cuidado de os apontar, e dar ao Secretario, e procurador dos Estudos, no mesmo dia 

Rol dos que faltarem em alguã das ditas cousas. 
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Capitulo Ultimo

Do iuramento e ordenado 

dos capellaẽs de São Ioão

1. Per que meu intento na fundação das capellanias de São Ioão, e a intenção dos Sumos 

Pontifices, que confirmarão as ditas fundaçoẽs, foi criaremse instromentos idoneos, 

e aptos pera pastores d´Almas; os quais com sua doutrina nas confissoẽs, exortaçoẽs 

as pudessem bem encaminhar pera o ceo, e per este respeito, se lhe aplicarão rendas 

eclesiasticas proprias dos ministros da Igreia, as quais rendas, nem deuem, nem 

podem comer e gozar pessoas seculares; Mandamos e ordenamos, que todos os 

que se opposerem às ditas capellanias, antes de o Secretario da Uniuersidade lhes 

aceitar os nomes iurem, postas suas maõs sobre o liuro dos Euangelhos diante do 

Cancellario, estando prezentes o Secretario, e o Escriuão da Uniuersidade, que 

elles se oppoẽ às ditas capellanias com animo de tomarem ordens Sacras, e serem 

eclesiasticos, e que se per alguã causa ocurrente mudarem o tal animo, não aceitarão 

mais cousa alguã dos rendimentos das ditas capellanias, antes as deixarão logo 

liures, e dezembaraçadas pera se prouerem noutros capellaẽs. 

2. Cada hum dos ditos capellaẽs de São Ioão auerá d´esmola ordinaria, pera aiuda 

de seu estudo em cada hum dos quatro annos (em os quais hão de ouuir os cursos 

costumados) doze mil reis pagos aos quarteis, que serão quatro. A saber cada tres 

meses hum; E o Apontador dos ditos capellaẽs, que ordinaria mente deue ser tambem 

capellão, auerá no cabo de cada quartel até ao que tiuer uencido de sua capellania 

trezentos reis como fica dito.
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Alguas Cousas que se tem Experiencia 

aproueitarem pera reger qualquer Classe 

“Cousas que podem ajudar as 7 classes Deuora”1

 FONTE: A.N.T.T., Manuscrito da Livraria, N.º 1838. 

Ao entrar e sair da Classe quando se faz oração he bom por se o Mestre em lugar que 

faça ter os Estudantes modestia.

Nos assentos das Classes he proueitoso auer ordem, e dar hum Latim pera fazer as decurias 

cada mes o qual Latim uai o mestre pouco a pouco em casa olhando, e escolhase os trinta 

Latins melhores pera fazer tres decurias, ou uinte pera fazer duas se os Estudantes não 

são muytos. E o primeiro lugar da primeira decuria se dá ao que compôs milhor de todos, 

e asi consequenter aos demais, e pera este Latim se dá mais tempo que pera os ordinarios.

Emporta muyto estarem os Estudantes calados nas Classes, e modestos pera o qual 

aproueita usar do moderado castigo, e estranhar muyto a inquietação e o falar, e asi 

fauorecer aos modestos e que estão calados nas Classes.

Em todas as Classes e na Infima, he muyto proueitoso só falar o Mestre Latim com os 

discipulos as cousas comuns da Classe como he perguntarlhes, e dizerlhes que se calem, 

e todas as outras cousas semelhantes: e nas Superiores asi da parte do Mestre como dos 

discipulos se fale tudo em Latim em as do meo a Explicação das lições e parte em Latim, 

parte em lingoagem.

1 A Jerónimo de Nadal, que exerceu forte influência na ordem das Constituições dos estudos, coube o mérito de 
redigir um primeiro Ratio, em 1548, com a autorização de Inácio de Loyola. A este Ratio, deu-se o nome de “Studiis 
Societatis Jesu et Ordo Studiorum” e é considerado como o núcleo do futuro Ratio de Aquaviva de 1599. Nadal 
unificou também todas as iniciativas dispersas dos Colégios de Espanha, Portugal, Itália, França e Alemanha e, para 
tal, muito contribuíram as suas visitas como comissário da Companhia. No mesmo período em que se encontrava em 
Portugal, elaborou-se um texto, no qual se explanava o método de ensino da Companhia, e que foi desenvolvido e 
escrito pelo Padre Jesuíta Pedro Perpinhão, na altura em que foi mestre nos Colégios de Jesus e das Artes em Coimbra 
e depois em Évora. Em 1564, o Jesuíta Francisco Adorno, antigo colega do Padre Perpinhão, pedia-lhe que expusesse, 
por escrito, a “maneira como se instruía no Colégio Conimbricense a mocidade estudiosa”. Na mesma época em que o 
Padre Pedro Perpinhão redigiu o citado método, foi escrito também em Portugal outro documento do século XVI, com 
o título: “Alguas Cousas que se tem Experiencia aproueitarem pera reger qualquer Classe”, que contém as regras da 
boa pedagogia praticadas nos Colégios da Companhia em Portugal e que se identificou com o método do Padre Pedro 
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No perguntar aos Estudantes he proueitoso que não lhes perguntem arreo, e perguntar a 

muytos dizendo cada hum, hum pouco, e que não emende o Mestre nem ajude cõmumente 

ao que responde, antes o deixe dizer, e se não acerta depois pergunte a outros e procurar 

de perguntar a todos e principalmente os fracos.

He muyto proueitoso ter especial cuidado da pronunciação dos Estudantes, e 

principalmente nas letras ruins de prununciar, como são t, e, m, no cabo da parte e, x, 

pera o qual aproueita que o contexto da lição que se ade ler, o leão os Estudantes. (sic) 

hum ou dous em uos alta, e em as classes maes altas, a fora isto algum Estudante dis os 

principios e fins dos periodos, e asi os membros, por que desta maneira, uão entendendo 

muytas cousas que seruem pera a composição.

Também da ortographia se deue ter muyto cuidado pera o qual ajuda o emendar hum 

par de temas publice, it em fazer muyto caso da ortographia, e correr alguas uezes os 

comentarios em que escreuem as lições não somente o Mestre mas também o Prefeito. E 

trazer bem praticadas na classe alguas regras principaes da ortographia.

Também he comum em todas as Regras excepto a ultima, fazer muyta conta da composição 

pera a qual se dá hua ora em todas as Regras polla menhã pera compor: senão he na 

penultima em que se dão tres quartos, e pera aproueitar na composição releua que asi 

o mestre como o Prefeito auisem muitas uezes aos Estudantes, que o proueito do Latim 

consiste em falar e escreuer Latim; e quanto maes com seu exemplo e razões a isto 

os affeiçoarem tanto milhor, e os Latins que os Estudantes compoem releua que sejam 

apontados com suas letras grandes nos principios das clausulas, e incisos, e membros, e 

pontos em seus lugares. As conferencias que se tem nas classes, se se fazem com ordem 

e fervor são proueitosas notauelmente porem pera fazerse desta maneira he necessaria 

muyta diligencia da parte do mestre, e que antes que se deça da cadeira os faça começar 

a repetir, sem perturbar os lugares e quando ja estiverem todos repetindo com fervor he 

bom dar alguã uolta olhando como repetem e atentandose se falão Latim e acabada sua 

lição que repitão outra.

Também he comum em todas as classes ter cõta com as lições passadas não somente das 

da somana, as quaes se repetem algum dia della, mas também as que passarão ha muytos 

dias, e pera se fazer sem perda de tempo aproueita perguntar breuemente alguas cousas 

das passadas ao cabo da repetição a lição de cor da Sesta Feira se dá antes da doutrina, 

também he muyto proueitoso Exercitar a todos os Estudantes em todas as cousas que se 

lem e fazem na classe o qual he mais descanso do Mestre e mais proueito dos Estudantes.

Em todas as classes emporta muito tratar os Estudantes com amor sem familiaridade, e 
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com castigo moderado, e o castigo se faz com edificação quando a classe se sostenta com 

pouco castiguo, contidos, modesto, e diligentes.

Quando algum he castigado que não he minino he proueitoso castigalo claramente e logo 

perguntarlhe como os outros, e fauorecelo em alguã cousa que se oferece depois pera 

senão desinquietar.

Também he muito proueitoso quando anda algum mal desposto na classe, deminuirlhe o 

trabalho ainda que o não peça, e se estão em cama fazer que os uizitem os discipulos, por 

que com isto se esforção a uir cedo a classe, e tem amor ao Mestre.

Cousas que podem ajudar as 7 classes Deuora

Da 7 Classe

Os Estudantes que forem a esta Classe, he proueitoso serem examinados em escrever, e 

em ler letra latina e os que uem da oitaua em a Doutrina.

Nesta regra he proueitoso não auer tempo certo de mudas, senão que quando os Estudantes 

estiuerem perfeitos no que em nesta classe aprendem sejão Examinados pera passarem 

a 6ª e este exame que às uezes seja em particular, às uezes em publico na classe pera se 

encitarem os outros.

O que hum Estudante aprende nesta regra he, conjugar muito bem asi Uerbos regulares 

como irregulares, e conhecer as lingoagens de que tempo são: e declinar toda sorte, 

de nomes asi singelos como juntos; e em isto mesmo se examinem juntamente com a 

Doutrina Christaã, pera passarem a outra regra mais alta.

Pera se os Estudantes melhor aperfeiçoarem no declinar e conjugar que são fundamento 

do latim, aproueita não se ler nesta regra nenhum liuro, nem genero.

Releua muito que os Estudantes em outros Estudos algum tempo ainda que ajão ouuido 

liuros, se são faltos em conjugar e declinar aprendam nesta classe alguns dias até se 

fundarem bem e depoes passem a regra que merecerem por seu exame.

Os Estudantes desta Classe estão repartidos por suas decurias com tal ordem entre si que 

os que sabem mais estão na primeira decuria, e asi dahi por diante estão segundo o que 

sabem, e passãose de huãs decurias per outras como as uão merecendo.
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Ordem do tempo de pola menhã

Mea hora pera lição de cor

Huã ora pera declinar

Outra hora pera conjugar

O quarto que fica podem os moços ter de coferencias

A tarde se pode guardar a mesma ordem

Cousas que podem ajudar a esta Classe

No conjugar he proueitoso dar a conjugar polas conjugações por ordem, hum dia pola 

primeira, e outro pola 2ª, e asi pollas de mais, e que as formações se saibão per Exercicio.

Também he proueitoso Exercitar os Estudantes em conhecerem os tempos da lingoagem; 

e que asi como conhecem o tempo do latim e lhe dão sua lingoagem, assi conheção o 

tempo da lingoagem, e lhe dem o tempo do latim que lhe responde.

He muyto proueitoso conjugar a actiua e passiua junto, e não conjugarem os tempos a 

eito, e saltarem duns modos a outros.

As cousas comuns da classe como he perguntar aos Estudantes e dizerlhes que digão alto 

e claro, e cousas semelhantes, he muito proueitoso que as fale o mestre em latim, pera 

que desta maneira logo do principio comecem os Estudantes a fazeremse familiares ao 

latim.

Aqui se hão de ajuntar as cousas que são comuns a todas as classes.

Da 6 Classe

Nesta regra ha de confirmar hum Estudante o que aprendeo na 7ª e fundarse nos principios 

de compor. E falar latim, e saber os rudimentos, e por derradeiro de tudo o genero.

As mudas nesta regra, se fazem duas uezes no anno as primeiras o primeiro dia de Janeiro, 

e as segundas, o primeiro de Abril.

He proueitoso concertar o tempo de tal maneira que no primeiro mes e meo somente se 

Exercitem os Estudantes em declinar e coniugar, e o ouuir os rudimentos.

He proueitoso dar aqui aos Estudantes os nomes da 2ª declinação que fazem o ñto en, i, 
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e da 3, que fazem o acto em im e (sic) em, i . Em esta regra por que tudo he Exercicio e 

bom perguntar as uezes por ordem como está asentado.

E as Epistolas selectas, em compor com muita diligencia, e em o tempo que fica até o 

Exame juntamente com isto podem ouuir o genero em lugar dos rudimentos; fazendo com 

tudo mais caso do compor que das outras cousas.

Ordem do tempo pola menhã

Mea hora pera lição de cor das Epistolas Selectas

Tres quartos d’ora pera repetir a lição passada, fazendo declinar os Nomes da lição, e 

conjugar os Uerbos, e usar das frases

Outros tres quartos pera ler a lição; e a lição deue de ser breue e muito bem sabida

Tres quartos que ficão pera compor, e no mesmo tempo se emendar os latins do dia 

passado

Pera a tarde

Mea hora de lição de cor dos Rudimentos. E pera emendar 2 ou 3 temas publice

Mea hora pera declinar

Outra mea hora pera conjugar

Tres quartos pera fazer repetir, e ler os Rudimentos

Mea hora que fica pera conferirem entre si os estudantes 

Quando se le o genero, se da lição delle. Em lugar dos Rudimentos. E se le nos tres 

quartos e que se lião os Rudimentos.

Cousas que podem ajudar a esta Classe

He proueitoso dar a conjugar polas conjugações com tal ordem que hum dia cojuguem 

pola primeira, e outra pola segunda, e asi polas de mais: e que o uerbo que se ouuer 

de conjugar, seja tirado da mesma lição que se a lido de Tulio, e que as orações que se 

fizerem conjugando sejão breues, e poucas, e bem sabidas dos Estudantes.

Tambem he proueitoso coniugar a actiua e passiva junto, e não conjugar arreo. E exercitar 
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os Estudantes em conhecer os tempos de lingoagem e que asi como ao tempo do latim 

lhe dão sua lingoagem, saibão também com facilidade conhecer o tempo de lingoagem, 

e dizer o tempo de latim que lhe responde.

Os Exemplos da gramatica he bom que sejão das mesmas lições de Tulio que se lem.

Também he muito proueitoso dar aos Estudantes em latim as cousas que mais comumente 

se usão e trazem entre mãos, e fazer que huas uezes as falem entre si diante do mestre, e 

outras com o mesmo mestre. Pera o qual aproueita que o thema que se der alguas vezes 

seja de tal maneira a imitação de Tulio que facilmente se possa mudar em locuções 

familiares.

Aqui se ande ajustar as cousas que são comuns a todas as classes.

Da 5ª Classe

Nesta classe esta hum Estudante meo ano, porque as mudas se fazem somente hua vez no 

principio de Março.

O que neste tempo aprende hum Estudante nesta classe he confirmar o que aprendeo nas 

passadas, e aproueitar na composição, e o falar latim e saber os preteritos bem sabidos. 

E os uersos que se leu das declinações e a sintaxichamente, e em estas cousas se ande 

Examinar os que passarem desta regra.

Ordem do tempo de pola menhã

Mea hora pera lição de cor de Tulio

Outra mea ora pera fazer repetir a lição

Tres quartos pera ler a lição

Huã ora pera compor. E a quanto a compoem os Estudantes se emendão os Themas do 

dia passado
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A tarde

Mea hora pera lição de cor de preteritos e pera emendar 2. Themas publicamente

Mea hora pera declinar e cojugar

Huã hora pera fazer repetir; e ter preteritos e depois o que se costuma ler das 

declinações. E depois a syntaxi em seu lugar

Tres quartos pera conferencias

Cousas que pode ajudar esta Classe

Sera proueitoso nesta regra que quando começão os Estudantes a ouuir nella os primeiros 

8 dias não oução os preteritos, antes oução duas lições de Tulio huã pola menhã, e outra 

a tarde, e com muyta diligencia se exercitem na composição. E torne a repetir o de tras: 

e asi mesmo que depois de ouuidos os preteritos se tome outros 8 dias antes de começar 

a syntaxe pera a qual sera as de tempo dous meses auendose de ler claramente e outros 

dous meses pera os preteritos e asi ficão 15 dias pera ouuirem hum par de Elegias de 

Ouuidio de ponto, ou de tristibus das mais faciles antes de se fazer a muda.

Emporta muito que as regras de gramatica se leã sem muytas meudezas e que se não 

metão os Estudantes de maneira nelas que percão o gosto a composição antes se leão 

com mediocridade, fazendo mais força no uso dellas que nelas mesmas.

Nesta regra particularmente se tem cuidado da ortographia, e de fazer escreuer boa letra 

aos Estudantes, e que escreuão as notações que lhes da o mestre sem uicios, pera o qual 

ajuda afora o que esta dito no princípio, auisarlhes quando dita algua cousa com que 

letra a ande escreuer. E tanto que der alguã anotação tomar algua vez algum cartapacio 

aos Estudantes pera uer como escreuerão.

He proueitoso alguas uezes trasladarão os Estudantes em lingoagem alguã Epistola das 

que ouuem as frases que aqui se dão são poucas e breves e muito escolhidas, e trabalhase 

que os moços as saibão muito bem, e que se aproueite dellas nas composições.
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Da 4 Classe

Nesta Classe esta hum Estudante todo o anno, o que neste tempo ade aprender, he 

aprefeiçoarse quanto a congruidade e asi mesmo na syntaxe, e ouuir a cantidade; e em 

estas cousas ade ser Examinado, porem pera poder hum Estudante aprender as cousas 

sobreditas nesta regra quando he mandado pera ella ade ter principio de composição, e 

saber bem os preteritos e o genero pollo menos.

Ordem do tempo pera os primeiros meses

Polla menhã mea ora pera lição de cor do Livro de prosa

Outra mea pera repetir a lição

Tres quartos pera ler a lição 

Hua hora pera compor.

Pera a tarde

Mea hora pera lição de cor de Ouuidio e pera emendar 2 Themas publice

Mea hora pera repetir a lição

Tres quartos pera ler e repetir a syntaxi

Mea hora pera Ouuidio

Mea hora pera conferencias.

Pera os 5 meses derradeiros

Polla menhã não auera nenhua differença sõmente se mudara

O liuro por que nos primeiros 5 meses se lem as Epistolas de Tulio 

E os outros 5 se ade ler em seu lugar outro liuro dos que ficão sinalados no rol pera 

esta classe.
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Pera a tarde

Mea hora de lição de cor da quantidade

Hua hora pera repetir e ler Ouuidio

Tres quartos pera a qualidade

Mea hora pera conferencias.

Cousas que pode ajudar a esta Classe

Primeiramente fazer muito caso de composição, e trabalhar que os Estudantes, possão 

aproueitar na composição das frases que tomão na lição pera o qual ajuda leuar o mestre 

de casa os lingoagens compostos a imitação das lições.

Também he proueitoso que comecem aqui os Estudantes a dizer o sentido da lição em latim 

breuemente e pera o cabo do ano com mais copia, e nos tres meses derradeiros do ano he 

proueitoso darlhes alguns uersos soltos que componhão as tardes e lugar das conferencias.

A syntaxe e quantidade se tem de tal modo que não carregue os Estudantes muyto de 

notações, e maes se faça força no uerso que na theorica.

Também se ade procurar que nas lições de Tulio ao repetilas se Exercite a syntaxe e a 

mais gramatica: e dos 5 meses por diante quando se ler a Sylaba, que se Exercite na lição 

de Ouuidio.

Da 3ª Regra

Nesta Regra ade estar hum Estudante hum anno, o que ade aprender nella he, confirmar 

tudo o que a aprendido nas regras de tras, e fazerse facil na prosa, e Exercitarse no 

uerbo, e em falar latim, e ao cabo do anno, aprender os rudimentos da Rethorica, e 

depois mais pera o cabo, as declinações da Gramatica Grega e a primeira conjugação.

Pera isto milhor se poder fazer se ade dispor o tempo de maneira que os 5 meses se lea 

algum liuro facil de Tulio, como he o de Amicitia, e algum poeta facil, e se torne a passar 

a cantidade com mais exacção que na 4ª e os 5 meses derradeiros ande ouuir alguma 

oração facil de Tulio das que ficão assinaladas pera esta classe, e do primeiro liuro da 

Rhetorica que a que se ade ler do principio até os lugares exclusiue, e depois o 2º liuro.
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Ordem do tempo pera os primeiros 5 meses

Pera menhã mea hora pera a lição de cor de Tulio

Mea hora pera repetir a lição

Tres quartos pera ler

Hua ora pera compor

A tarde

Mea hora pera lição do Poeta

Hua ora pera ler e repetir o Poeta

Tres quartos pera repetir e ler a quantidade, porem

ao principio do anno asse de repetir em alguns poucos dias a syntaxe

Mea hora pera Conferencias

Pera os Mestres derradeiros

Nestes 5 meses se ade ler a Rhetorica, e o grego

Porem de tal modo que os dous primeiros se lea somente Rhetorica

E os tres derradeiros se ajunte também o grego

Pola menhã

Mea hora de lição de cor de Rhetorica

Mea hora pera repetir a lição

Tres quartos pera ler

Hua ora pera compor
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A tarde

Mea hora pera lição de cor do Poeta

Hua ora pera ler e fazer repetir a lição de Tulio

Tres quartos pera o Poeta

Mea hora pera conferencias

Quando se começar o grego pode ser a ordem esta a tarde

Mea hora de lição de cor do grego

Hua hora pera ler e repetir a lição do liuro que ade ser hum dia a oração e outro o 

Poeta

Tres quartos pera repetir, e ler o grego

Mea hora pera conferencias

Cousas que pode ajudar a esta Classe

Nesta Classe aproueitará comporem os Estudantes duas uezes na semana uerso os 

primeiros 5 meses, e nos derradeiros alternis diebus prosa e uerso.

Pera crescere os Estudantes na composição nesta classe aproueitara que o mestre treslade 

em lingoagem alguãs cousas elegantes de Tulio, e as de compor aos estudantes, e depois 

que as composere a seu modo, he bom mostrarlhes os mesmos lugares que estão em Tulio 

pera que comparando o seu com elles ganhem juizo como hão de compor. E o mesmo 

pode fazer no Uerso dictando em prosa alguns lugares de Poetas antiguos. 

Na Rhetorica que se ade ler nesta Regra não he necessario dictar quasi nenhuma cousa.

He muito bom que juntamente com a Gramatica, aprendão a escrever letra grega pera o 

qual podem ao cabo dos Themas de latim escrever huãs regras de Grego.

O que se fala nesta Classe comumente ade ser em latim, asi da parte do mestre como dos 

Estudantes e principalmente ao tempo das conferencias e repetir das lições.

Também nesta Classe aproueita muito fazer uariar alguas frases aos Estudantes, 

principalmente quando se repete a lição.

Também aproueitara que os 5 meses derradeiros fação alguãs orações em sua casa 

dictandolhes o mestre o Thema dellas as quais orações podem depois exercitar pola em 

papel na classe.

Também aproueitara terse muyto cuydado nesta classe que por aprenderem a Rhetorica 
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se não esqueção dos principios, pera o qual ordinariamente ao repetir das lições, se 

perguntem alguas cousas delles, não fazendo tanta força, nas regras como nas cousas 

dellas.

Da 2 Classe

Os Estudantes estão nesta regra hum anno, o que hão de fazer nella, he conservar o que 

aprenderam nas outras regras e aprender a Gramatica grega he ouuir todos os preceitos 

da Rhetorica claramente, e alguãs orações de Tulio, mais faciles que as que se leem na 

primeira e asi alguns outros autores mais faciles, e algum liuro breue facil de prosa em 

Grego, e exercitarse em compor prosa, e uerso com copia e elegancia.

Ordem do tempo de pola menhã

Mea hora pera lição de cor da Rhetorica

Outra mea pera fazer repetir a lição

Tres quartos pera ler

Hua hora pera a composição hum dia de uerso E outro de prosa

De tarde

Mea hora pera lição de cor

Repetir a lição ate à hora

Tres quartos pera lição de latim

Mea hora pera o Grego

Mea hora pera conferencias

Do meo anno por diante que se não da lição mais que pella menhã

se pode ter esta ordem à tarde

Mea hora pera repetir a lição de latim

Tres quartos pera ler a lição de latim

Tres quartos pera repetir e ler a lição de grego

Tres quartos pera conferencias
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Cousas que pode ajudar a esta regra

Ao principio se deue repetir breuemente a Syntaxe latina e a Syllaba, fazendo que os 

Estudantes a repitão.

A composição ordinaria desta Classe he hum dia prosa e o outro uerso.

Alem desta composição he proueitoso passados os primeiros dous meses, dictar algum 

tema de alguã oração in genere demonstratiuo, e que os Estudantes tanto que a teuerem 

composta a recitem na Classe à tarde no tempo das conferencias e que os Estudantes 

depoes de recitada a oração pellos condiscipulos anotem as faltas que lhes ocorrerão, 

sendo perguntados pelo mestre, e que também o mestre note o que lhe parecer.

Os liuros que nesta Classe se hão de ler; asi de Rhetorica como de orações hão de ser 

mais faciles que os que se lem na primeira e este he hum auiso que ficou em Coymbra do 

Padre Hieronymo Nadal.

O Grego se le de tal maneira nesta Classe que acabadas de ler huã ou duas conjugações 

se lea juntamente com o que fica da gramatica algum autor facil de prosa e do meo anno 

por diante; he proueitoso dar cada semana duas composições de grego que componhão 

a tarde no tempo que auia de ser de conferencias.

No ler do Author grego he muito proueitoso que pouco a pouco conuertão em uso de falar 

os Estudantes o que ouuem e pera fazelos acostumar pouco a pouco he muito bom que o 

Mestre lhes pergunte em grego alguãs cousas faciles que lhes auera ensinado, e que os 

acostume a responder em grego.

Pera ajudar os Estudantes desta Classe no Uerso se deue por toda a diligencia, e asi 

depois de ter feita a oração que dixemos in grego demostrativo e auendoa recitado sera 

proueitoso dar outro Tema para outra oração e Uerso em louuor dalgum Sancto ou de 

alguã uirtude, e asse de dictar o Thema em latim com estilo poetico que leue bons Epitetos, 

esta oração pode ser de até cento e cincoenta, ou duzentos Uersos, he bom também dizer 

aos discipulos, os lugares dos autores que podem imitar e depois que tiuerem composta 

esta oração se uay recitando da mesma maneira que a de prosa à tarde na hora das 

conferencias.

Também ajuda nesta Regra escolher alguns lugares comuns e elegantes dalguns bons 

poetas, e darlhes a compor outros equiualentes. E depois que ouuerem composto 

mostrarlhes nos mesmos autores os lugares de que foy tirado o Tema.

Com estes Exercicios ganharão os Estudantes uso pera fazerem as orações que hão de 

fazer publicamente no uerão, pera os quais se escolhe os milhores da Classe, e isto cedo 
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pera que tenhão tempo, e cada dous se lhes encomenda huã das orações publicas a hum 

aparte do Uerso e a outro aparte da prosa e não somente se lhes dá o argumento de 

que hão de compor mas também he bom dizerlhes a traça da oração, e entre ambas as 

orações se hão de recitar em huã ora de cor pelo qual a de Uerso basta ser de 250 ate 

300 uersos, e a de prosa quanto baste pera mea hora. Depois que os Estudantes ouuerem 

compostas as orações se hão de emendar em casa, e as hão de aprender decor; e primeiro 

que as digão em publico se exercitão particularmente em a acção e depois as dizerem 

em publico. E este Exercicio começa depois da Paschoa. E fase cada mes duas uezes, a 

primeira uez dizem os da Primeira classe, e passados 15 dias os da 2ª Classe.

No tempo das conferencias he bom aduertir o estudante que não somente passe a lição 

de latim mas também de grego.

Da Primeira Classe

Nesta Classe se aperfeiçoa hum Estudante na Rhetorica ouuindo os liuros que della ha e 

asi as maes graues orações de Tulio. E ande ouuir algum bom autor no Grego.

Ordem do tempo pola menhã

Mea hora de lição de cor da Rhetorica

Mea hora pera repetir a lição

Tres quartos pera ler

Huã hora pera compor.

Pera a tarde

Tres quartos pera a lição de cor e pera repetir a lição

Tres quartos pera ler a lição de latim hum dia a oração de Túlio e outro Poeta 

Mea hora pera o grego

Tres quartos pera conferencias

Do meo anno por diante que não há lição de cor à tarde

se pode guardar esta ordem
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Mea hora pera repetir a lição de latim

Tres quartos pera ler

Tres quartos pera ler e repetir o Grego

Tres quartos pera conferencias

Cousas que podem ajudar esta Classe

As composições nesta Classe hão de ser hum dia de prosa e outros de Uerso, e huãs uezes 

se dita o Tema que pondo somente em poucas palauras em latim aquilo sobre que se 

ade compor. E outras dictando o mesmo Thema em lingoagem alarga e aproueita muito 

depois que os Estudantes (sic) composto algum Thema que se deu em latim em poucas 

palauras darlhe sobre a mesma cousa o Thema de lingoagem pera que ganhem juizo de 

como hão de compor.

Nesta Classe se pode logo começar a dictar alguã oração que fação os Estudantes em 

sua casa nos dias aduento e de festa. E isto ade ser afora as composições quotidianas da 

Classe esta oração podera ser de quantidade duã folha de papel ou alguã cousa menos, 

e tanto que a ouerem composto, a hão de ir recitando hum a hum às tardes ao tempo das 

conferencias e os discipulos perguntados pelo Mestre notem as faltas e principalmente o 

mestre diz o que lhe parece a cerca do artificio.

Esta oração recitada se faz outra em uerso da mesma maneira de até duzentos e cinquoenta 

uersos em louuor de algum Santo, ou de alguã uirtude, e asi mesmo se uai recitando 

como se fez na de prosa, pelo mesmo papel.

Com este exercicio se farão idoneos os Estudantes pera as orações que no uerão hão de 

fazer em publico, e porque principalmente hão de ser desta regra, logo desde o Natal se 

escolhe os melhores, e a cada dous se encomenda huã oração ou declaração, e sendo 

declamação hão de compor ambos em prosa, hum a parte affirmatiaua, e outro a negatiua 

porem sendo em grã demonstratiuo componha hum em prosa e outra em Uerso.

Quando se dão estas orações juntamente são auisados os Estudantes dos lugares que 

podem imitar, em bons autores, e assi mesmo da traça que hão de leuar. Tanto que as 

orações forem compostas as concerta o Mestre, e as aprendem de cor, e antes que as 

digão em publico se exercitão na acção, pera o qual os ouue o mestre particularmente, e 

depoes as dizem em publico, dizendo huã uez os da primeira e outra os da 2ª.

Nesta regra se hão de exercitar os Estudantes com muyto cuidado em falar latim com 

elegancia pera o qual ajuda, que ao repetir das lições hum mesmo lugar o diguão 
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differentes discipulos por diferentes maneiras tanto no autor da prosa como no de uerso, e 

assi mesmo que no tempo das conferencias aduirta o Mestre que falem latim com cuidado 

da elegancia, e que não somente passe a lição do latim, mas também a do grego.

He muyto proueitoso nesta classe que os Estudantes aprendão os numeros oratorios, pera 

o qual não somente o mestre os ade notar quando os lê nos periodos, mas também o ade 

exercitar nelles.

Pera aproueitar no Grego he proueitoso compor huã ou duas uezes em grego cada somana 

à tarde, e que alguã uez o mestre, quando ja estiverem mais proueitos os discipulos que he 

comumente do mesmo ano por diante lendo as orações de Tulio de alguns bons sinonimos 

em grego em alguã clausula que lhe parecer; e alguã uez a diga em grego pera se fazer 

mais familiar o grego na classe, e asi se uai mesturando o latim com o grego sem perda 

do tempo.

Também aproueitara fazer que nas conferencias falem entre si as frases gregas da lição.

Também ajuda muyto que do meo anno por diante em lugar da composição latina de 

uerso tresladem os uersos do Poeta grego que ouuirão em uerso latino, e asi mesmo a 

lição de prosa grega as uezes a treladem em prosa latina.

Não somente são exercitados os Estudantes desta classe em uersos eróicos e elegiacos; 

mas também em sapphicos e dechasyllabos.

Alguas cousas que se tem Experiencia ajudar

ao Prefeito dos Estudos

Quatro cousas principalmente pertencem ao cuidado do Prefeito dos Estudos, os exames, 

o 2º os autos publicos em que entrão orações e premios e principios do anno o 3º proueito 

dos Estudantes em todas as faculdades e bom regimento das classes o 4º o proueito dos 

Irmãos, e mestres em seus Estudos.

Dos Exames

O Exame he a chaue do collegio, e importa sumamente fazeremse de maneira que nenhuã 

pessoa notauelmente insufficiente ande em classe alguã, antes se ade trabalhar de por todas 

as classes em bom foro, e cada huã em seu genero traga bons Estudantes. Pera fazerse isto, 

he proueitoso não admittir pessoa alguã a ninhuã faculdade sem Exame e asi os que (sic) 
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ouuido alguns anos de artes em outras partes não são admittidos a ouuir o curso sem serem 

primeiro examinados, e conforme ao Exame uão ao curso pera que são idoneos.

Os Exames de latim huns são geraes e outros particulares dos que uem cada dia entre 

anno. Os Tempos dos Exames geraes são estes nesta uniuersidade todas as classes se 

examinão no cabo do anno antes das uacações. As 4 mais altas somente tem este Exame 

do cabo do anno. A 5ª a fora este Exame do cabo do anno tem outro Exame no meo e asse 

de fazer de maneira que no principio de Março se mudem os Estudantes que o merecerem 

pera o qual podem ser examinados os 8 derradeiros dias de Fevereiro.

Na 6ª a fora as mudas do cabo do anno ha duas mudas as primeiras se fazem o primeiro 

dia de Janeiro, e as 2ª s, ao primeiro de Abril.

Na 7ª não há tempo certo de mudas senão de tanto que os Estudantes estão para isso são 

examinados em achandose sufficientes se mudão.

Todos que examinão deuem de ter este capitolo que se segue e aduertirem que importa 

sumamente que os Estudantes que passão da 7ª se são destros em declinar e conjugar; e 

que os que uem de fora de nouo ainda que ajão ouuido liuros sendo faltos nisto, estejam 

alguns dias na 7ª e depois se são mudados à classe que merecerem pollo Exame. 

Da 6ª nenhum deue passar, ainda que saiba gramática e preteritos sem ter principio 

de composição, e asi os que uem de fora se são notauelmente faltos na composição he 

proueitoso fundarense nesta regra.

A 5ª ande ir os que tem principio de composição e sabem a gramática.

A 4ª ande de ir os que sabem gramática e preteritos, e compoem rezoauelmente.

A 3ª ande ir os que sabem gramática e preteritos, e syntaxe e compoem com grauidade a 

prosa, e também algum principio da syllaba ainda que seja principio do anno na mesma 

3ª a pode aprender.

A 2ª ande de ir os que compoem prosa cõ facilidade, e também algum principio de compor 

uerso, e sabem os principios da Rhetorica, ainda que seja principio do anno na mesma 

2ª os pode aprender.

Na primeira não auia de andar algum Estudante que não soubesse bem compor prosa e 

mediocremente Uerso.

Nenhuã pessoa deue ir a classe alguã sem Exame ainda que seja frade ou Sacerdote.

Os Exames geraes se fazem desta maneira chegado o tempo em que se ande fazer se dá 

hum Thema em cada Classe começando da primeira e se hum dia não compoem duas 

juntas, e asse de se ter aduertencia que quando compoem não furtem huns doutros, e que 

indo fora da Classe não tomem nenhum Thema feito.
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Na primeira Classe se dicta Thema pera o Exame de mea folha de papel duã banda, 

e juntamente selhes ade dictar Thema pera o Uerso, daqui pera baixo hão de ser 

proporcionados os Themas com as classes pera que são; E releua muyto que os mestres 

lhes fação muita conta aos discipulos dos Exames, e indoos preparando algum tempo 

antes pera que com esta occasião estudem cõ feuor no cabo do ano.

Depois de recolhidos os Themas se entregão ao mestre da Classe pera que ponha nelles o que 

sente sobre cada Thema se o Estudante (sic) he diligente e continuo, e a que classe lhe parece 

que deue ir, e he muyto proueitoso ser o mestre auisado que o proueito de todo o Collegio 

consiste em os Estudantes não irem mais altos que merecem, e que he melhor irem hum pouco 

mais baixos que altos, e principalmente os mininos conuem que sejão fundados muyto de rais.

Feito isto o Examinador examina os Estudantes e poem também seu parecer nos Themas, 

e logo em quanto esta fresca a memoria do Examinador se deue de liquidar a classe a 

que ande ir e porse em rol.

Da mesma maneira são examinadas todas as outras classes dando Themas em todas até a 

6ª inclusiue e ande ser os Estudantes examinados de tudo aquilo que se leo em huã classe, 

e em nenhuã maneira se auia de mandar nenhuã Classe que não merecesse os que uem 

de fora do collegio que ande passar da 6ª todos compoem primeiro.

Desta maneira se faz o rol de todos os Estudantes e quando se dão as classes no 

primeiro dia dos Estudos he proueitoso que logo cada mestre treslade os nomes dos seus 

discipulos pera recolhelos, e não admitir a outros que não estiuerem no rol que pode ir 

enganosamente neste principio.

Nos Exames particulares dos que uem entre ano primeiro asentar o Examinador a que 

classe ade mandar ao examinado se costuma falar com o mestre e uer bem todas as 

circunstancias e alguns que se presume uir distrahidos he bom antes que se examinem 

aconselharlhes que 3 ou 4 dias recordem o que sabem e então se leuão a examinar.

Dos Autos publicos

Nas orações que se fazem em publico aproueitam muyto prepararemse de longe, e serem 

muy bem concertadas, o modo com que se fazem, e a quantidade dellas está escrito entre 

as cousas que pertencem a primeira e 2ª regra.

A oração do principio do ano também he proueitoso aparelharse de longe, e buscarse 

alguã uariadade por ser o argumento sempre hum; e por que he oração a que concorre 

muyta gente, he proueitoso ser bem nisto polos que tem cuidado disso, e a experiencia 
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mostra que he bõ dizella primeiro em casa alguãs uezes diante dos Irmãos.

A festa da Uniuersidade que se faz por ordem do Padre Prouincial na Semana do Spirito 

Sancto se ade fazer com cartas e epigramas, e enigmas. E quanto as cartas serão ha 

muyto cuidado de longe, não nas fazem os Estudantes, polo qual he proueitoso que asi 

os Mestres como o Prefeito dos Estudos os fação começar a aparelhar tres meses antes, 

e ande auisar aos Estudantes que hão de ser de seis ou sete palmos in largo pera que 

concerte huãs com outras. Enquanto ao comprimento, quanto forem mais compridas tanto 

he milhor. E principalmente ande ser estas orações das classes em que não ha muda todo 

o anno que he os da primeira e segunda regra, ande por em suas cartas todas as orações 

asi de prosa como de uerso que hão feito todo anno, asi em sua regra como publicamente. 

E seria bom nestas duas regras, lá pera o cabo do anno dictar algum Thema em grego 

algum tanto comprido pera que bem emendado se pusessem nas cartas.

Na 3ª e 4ª Regra quando falta aos Estudantes acostuma irlhes dictando os Themas de 

orações compridas dando cada dia hum pouco que componhão no tempo da composição. 

E como dar duas orações desta maneira em cada huã destas regras farão boas cartas e 

logo desde longe, se ade prouer numero sufficiente de cartas a que seria proueitoso serem 

15 ou 20 chartas de cada Regra.

Os Epigrammas dos Mestres quantos mais são tanto he milhor e anse de porem alguã 

parte onde senão mesturem com elles os dos discipolos.

Os Enigmas se compoem e julgão polo modo que o Padre Jeronimo Nadal deu em 

Coimbra pera pintalos se as pessoas que os tomão são seguras he bom mandalos a alguã 

parte onde os pintem bem.

Pera aproueitar os Estudantes Em todas as faculdades

Pera isto he muyto proueitoso uisitar as Classes a meude, e quanto se uisitão se faz desta 

maneira em as Classes de humanidade se pergunta, polos ausentes polas decurias. E os 

que são ausentes alguns dias, toma o Prefeito cuidado particular de mandar a sua casa 

por eles: isto feito os exorta a falar latim, e a exercitar a composição com deligencia, e 

que sejão bons Estudantes, e que uão também a missa.

He muyto proueitoso quando se uisitão as Classes asi d’artes como de latim encarecer 

aos Estudantes a dignidade da decencia que aprendem. E asi o Prefeito como os mesmos 

mestres quanto mais isto fazem, tanto mais aproueitão as escholas por que se faz a gente 

studiosa de uerdade.
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A fora esta uisitação he muito proueitoso ir às uezes o Prefeito e não entrar na classe 

senão mandar o Correitor ao Mestre pera que mande os que costumão afaltar e uer as 

causas por que faltão prouendendo com castigo ou de maneira com que não faltarão 

mais, e ainda que isto em todo o tempo faz proueito principalmente o faz as 2ª feiras pera 

tirar o abuso que tem de faltar aos Sábados.

Também he proueitoso falar latim com os Estudantes e asi o que fala publice o Prefeito 

nas classes, e alguãs uezes uer alguas composições dos Estudantes: E nos cursos fazer 

argumentar alguns diante de si.

Também aproueita muyto ter bem entendida toda a ordem de todas as classes, e exercicios 

dellas, e uer por uezes ler os Mestres, e ter uigilancia que todas as cousas se fação a seus 

tempos e que os liuros e cousas que se ande começar a ler se comece a seus tempos, e asi 

os Exames das classes se fação a seu tempo.

Também he muyto proueitoso fazeremse todas as disputas publicas que se fazem nas 

escholas com a maior Exacção que poderem argumentando pessoas doutas, e com calor, 

e o dia que argumentão os discipulos nas artes auer muytos aparelhados.

Também he muyto proueitoso fazer de maneira que os Estudantes artistas se acostume 

argumentar huns cursos com outros cursos (sic) antes que se comece a lição, e introduzir 

este costume de que se sente por experiencia muyto proueitoso.

Também he muyto proueitoso nas artes que huã das conferencias do dia argumentem os 

Estudantes entre si presidindo o Mestre, e fazendo que todos os Estudantes argumentem 

por ordem tantas uezes hum como outro, e que sostentem tantas uezes huns como outros.

Também aproueita nas Artes ter os Mestres liuros em que assinalem os mestres meudamente 

as ausencias dos Estudantes e que quando lhe dão o escrito pera serem admittidos ao 

Exame lhes ponhão nelle todas as faltas, e que antes de os admittir ao Exame os admittão 

com rigor aos que faltarão se as faltas são pera isso importa muyto também como se ha 

dito muytas uezes que nenhum Estudante passe duã regra pera outra sem ter sufficiente e 

fazer que alguns mininos de boas abilidades se fação bons latinos e gregos andando dous 

anos na primeira por que com isto se fazem depoes muyto bons letrados asi nas artes 

como na Theologia, e com seu exemplo mouem os outros a serem bons Estudantes, e dão 

lustro nos autos publicos e diputas da Uniuersidade.

Também aproueita de quando em quando como seria de dous em dous meses passar com 

cada Mestre por si a instrução de sua classe pera refrescar a memoria. E que quando uai 

algum sustituto a ler por muytos tome a instrução da Classe e a tenha e use della como 

fazia o mestre da propria Classe.
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Cousas que podem ajudar ao Estudo dos Irmãos e Mestres

Pera o estudo dos Irmãos se tem por experiencia que ajudão as cousas seguintes, ter 

nas conferencias de casa presidentes que os possão aproueitar, e estes fixos, e ao repetir 

da lição que não repitão aos dias, antes que o presidente faça repetir hum pouco a hum 

e outro pouco a outro de maneira que digão todos, e fazenremse com muyto feruor e 

exacção pera o qual ajuda uisitalos por uezes.

Item trabalhar que os Irmãos particularmente andem nas classes com mais rigor de 

exame que os outros de fora, de maneira que elles sejão os milhores: a qual não somente 

aproueita muyto aos Irmãos, mas também a todas as escholas por que com seu exemplo 

os Estudantes de fora estudão bem.

Item uer alguãs uezes em Casa suas composições, e alguns dias de festa fazer que se 

exercitem em casa em compor dandolhes Thema pera isso, principalmente quando uem 

alguãs festas juntas, e fazer que os que andão nas classes altas se exercitem muyto assi no 

uerso como na prosa, e procurar que os Irmãos que são mais aproueitados tenhão alguns 

liuros que possão imitar.

Item quando alguns Irmãos são faltos nalguã cousa como na Syllaba ou no grego, 

procurar que alguã pessoa que está nisso bem lhas dê nos dias que não ha lição por 

ordem do Padre Reytor.

O Padre Jeronimo Nadal deixou em Coimbra ordenado que os Irmãos poderião ouuir em 

casa huã lição de Grego extraordinaria de algum bom liuro por ordem do Reitor, e isto 

nos dias que não ha lição por modo de recreação.

Também he muyto proueitoso que os Mestres da humanidade e alguns dos Estudantes 

mais aproueitados saibão a Esfera e alguã cousa de Cosmographia, e asi mesmo tenhão 

alguns extractos de cousas de moedas antiguas, e pedras preciosas e animaes e eruas e 

cousas semelhantes.

Item aproueita muyto que os mestres principalmente das cousas inferiores principalmente 

nos dias que não ha lição passem em casa alguns bons liuros e se exercitem na composição. 

O auiso do Padre Jeronimo Nadal em que ordenou que os Irmãos artistas e Theologos 

tiuessem huã hora do estudo de humanidade nos dias que não ha lição deste auiso como 

se uê pola experiencia se tira muyto fructo o Prefeito dos Estudos he muyto proueitoso 

que ueja os liuros que os Irmãos andem a ler neste tempo e que procure que os tenhão.
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Liuros que se podem ler em cada Classe

Por que a experiencia mostra auer difficuldade nos liuros que se leêm nas classes, lendose 

huãs uezes liuros nas classes mais baixas que são pera as mais altas, outras lendose liuros 

nas mais altas que já os estudantes tem ouuido nas mais baixas, se poderão remedear 

estes inconuenientes he asi não se encontrarão hus liuros mesmos em diuersas classes, 

nem se lerão liuros, ou mais altos, ou menos graues do que conuem a cada classe.

Liuros de Rhetorica pera a primeira

Partitiones Tullii Dialogi de oratore ad Q. fratrem Quintilianus.

Orações de Tullio pera a primeira no principio do ano

Profonteio pro. (sic) Polanco Instituicion, de prouinciis consularibus. prima o ratio in 

Uerrem, quae dicitur diuinatio.

Pera depois

Actiones reliquae in Uerrem. Pro Cluentio. Pro Murena; Pro P. Quintio. Pro L. 

Cornelio Balbo, Pro C. Nabirio Utrag, pro domosua. Pro P. Sestio In Pisonem, Pro 

Milone;

Poetas pera a primeira

Vergilii Georgica, Em Æneidos 2ª, sextus septimus, octauus. Horatii ars Poetica. E 

carminum Horatii lib. 3ª E 4ª E Efedon, in quibus nihit turpesit. Tragediae Seneca.
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Historicos pera a primeira

Liuii libriomnes, Salustius de bello Iugurthino. Caesar de bello ciuili.

Liuros pera a 2ª

Orações pera o principio do anõ.

Primeira phisiphica, cum aliis excepta 2ª sunt autem reliquae undecim por ligario, por 

Deiotaro. Paradoxa Ciceronis.

Depois

Pro Lege Manilia, pro Archia poeta De lege Agraria, 1ª, 2ª, e 3ª por P. Sylla por L. Flacco.

Poetas pera a 2ª

Fasti Ouidii, E eiusdem lib. Metamorphoseos, aut librorum partes in quibus nihil sit 

turpe. Vergilii Æneidos 1º, 10º, 11º, 12º E Horatii carminum liber primus, E secundus in 

quibus nihil turpesit.

Historici pera a 2ª

Salustii coniuratio, Caesar de bello Gallico, Q. curtius.

Pera a 3ª no principio do anõ

Epistola ad Atticum, E ad Q. fratrem exapta 1ª Epistolarum familiarium lib. 1ª, 5ª, 7ª, 

10ª, 11ª, 12ª, 15ª.
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Pera depois

Officia Ciceronis, Epistola ad Q. fratrem, de Gerendo pro consulatu, por Marcello, In 

catilianã. Ad quirites post reditum; in Senatum post reditum.

Poetas pera a 3ª

Ouidii de Tristibus lib. omnes excepto 2º Vergilii Aeglogae qua nihil turpe continent ut 1ª, 

4ª, 5ª Æneidos 5ª e 9ª.

Liuros pera 4ª

No Principio Epistolarum familiarium 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 9ª Depois, de senectute: de amicitia.

Poeta pera a 4ª

Ouidii de Ponto lib. omnes E eiusdem de consolatione ad Liuiã.

Liuros pera a 5ª

Epistolarum familiarum 13ª, 14ª, 16ª.

pera a 6ª

Epistola Selectae.
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Tempos em que se podem começar os liuros na Sexta 

Logo no principio de Outubro Epistolas selectas pola menhã, e rudimentos à tarde, e 

elles acabados se comece a ler em seu lugar o género, a 15 dias de Nouembro. E se 

ficarem alguns dias no meo de acabar os rudimentos e começar o Genero. Nas duas 

terças seguintes do anno que são de Janeiro até Abril, e de Abril até fim de Julho se pode 

guardar a ordem da Primeira 3ª e se os Estudantes por auer muyta gente não se mudarem 

ou se souberem o genero comumente se poderão ler em seu lugar os Preteritos.

Da quinta 

No principio de Outubro Tulio polla menhã, e preteritos à tarde repetindo primeiro 

breuemente a gramática, depois dos preteritos se lem as Regras que se costumão ler das 

declinações. Em principio de Janeiro a Syntaxe, podemse ler aqueles dias duas lições de 

Tulio, nos 5 meses de Março até Julho se torna aguardar a mesma ordem.

Da 4ª Classe

No principio de Outubro polla menhã Tulio, a tarde Syntaxe e Ouuidio, repetindo primeiro 

breuemente os preteritos. Em Março se começa a Syllaba em lugar da Syntaxi. E em 

lugar das Epistolas se lê Cicero de Amicitia, ou de Senectute.

Da terceira

Em Outubro se começa polla menhã Tulio e à tarde Syllaba, e o Poeta, repetindo primeiro 

breuemente a Syntaxi.

Em Março se começa a Rhetorica, e se mudão as Epistolas noutro liuro, ou oração de 

Tulio das sinaladas pera esta classe.
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Da Segunda 

Em principio de Outubro polla menhã Rhetorica pola tarde oração das que estão 

assinaladas pera o principio hum dia, e outro o Poeta, e juntamente a gramática grega. 

Depois de acabada a oração, se começa outra mais graue das sinaladas. E chegando aos 

uerbos circunflexos se começa algum liuro grego facil. Ao cabo do ano algum Historico.

Na primeira

No principio de Outubro polla menhã Rhetorica à tarde oração, e Poeta, alternis dibus, 

e juntamente à tarde o autor Grego e ao cabo do anno algum Historico.

Regimento que se tem na Undecima classe

 Logo pola menhã em entrando depois de fazer oração os decuriões passão lição às 

decurias e os que os não tinhão se proue de quem lhe passe.

Tem huã só ora por que o mais se tem uisto ser desnecessario.

Das 8 até a mea e tres quartos se fazia a doutrina e polla menhã ensinar a benzer primeiro 

huã Aue Maria etc. com todo o ajudar a Missa; digo não somente ao nosso modo, mas 

também ao de fora por terem mais cousas diuersas e responsos antes da confissão. A 

confissão he a de casa por que pera tudo serue.

E à tarde despois de 4 orações se lhes ensina os antigos Mandamentos da ley de Deos e 

da Igreja etc.

Sempre se neste tempo pergunta a algum diante de todos polo que sabe e se mandaua 

tomar conta por hum moço bom ao que erraua e se castigaua conforme a sua capacidade.

Esta doctrina he muy importante fazerse neste tempo mais que outro por que estão ja 

todos na classe. E também por amor dos famulos que se uão polla primeira.

Acabada a doctrina tem os decuriões escrito. E uem tomar lição e os moços que 

escreuem ficão acabando suas materias pera que quando uay o mestre que lhas emenda 

tenhão escrito e por esta causa e também por que os que se põem a escreuer sabem ja 

mediocremente ler, seria bom começassem a escreuer que os decuriões e os decuriões que 

tomem primeiro lição aos famulos por que senão não pola primeira sem a darem.
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Gastauase o tempo neste tomar de lições conforme ao numero que uinha mas sempre 

sobejaua muyta ora pouco mais ou menos pera saber dos que faltauão e de algum 

trauesuras pera se castigarem.

Em quanto se tomaua lição por que os pequenos que lem (por A.B.C. e nomes e são de 

pouca idade acabão presto), fazia a hum moço ou a dous que sabião a doctrina que os 

ajuntasse pera hum cabo e que lhes ensinasse as 4 orações e a benzer. E isto he muy 

proueitoso e também por que neste tempo como uem que tem dado lição fazem grande 

reuolta e perdem o tempo com a ocasião que tem de uer o mestre occupado no ouuir das 

lições.

No tempo de dar as lições estaua o Mestre atento como as tomauão os decuriões. E os 

que errauão os decuriões os punhão por lembrança por que todos juntos se castigassem 

por não ir e uir o guarda tanta uezes por ser infinito.

Os castigos de cousas graues e de furtos de moços e cousas semelhantes se guardauão 

pera o cabo da doutrina por ser tempo mais conueniente por estarem todos juntos e com 

atenção e também por ser contra o que se lhes então ensina. E no que se também N. S. 

muyto seruia era que se hum que se neste tempo que digo auia de castigar por que juraua 

perguntaua a outros contra que mandamento fora respondião os que sabião que contra 

o 2º e dali tomava ocasião de diante de todos lho muyto afear e da mesma maneira as 

outras culpas.

A tarde se tinha o mesmo saluo que a doutrina era despois das 4 orações os mandamentos 

e artigos etc.

Estas horas erão repartidas pela maneira que digo e sempre como acima toquei ficaua 

hum quarto e mea hora e (segundo o numero) pera ahsentes e amoestações da missa e 

quietação pera casa.

Nesta cousa da doutrina se tinha muyto cuydado pois he o pago que nos dão do trabalho 

que com elles temos e os que orão de idade os fazião confessar sempre.

Muytas mais particularidades se tinhão com elles em que não pouco se seruia Nosso Snõr 

as quais elle somente comunica aos que de uerdade e por amor delle tomão semelhantes 

ocupações e as mesmas creo comunicara a quem se nisso pelo mesmo Snõr despuser e 

por esta causa pareceo desnecessario escreuelas aqui bendito o Snõr.
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De los Enigmas

Que se diga alos que hazen los Enigmas que lo hagan con esta ley que se alguno acertasse 

la sustancia del Enigma que se lê diesse aun que no declarase bien los uersos, aun que se 

ade mirar toda uia qual delos interpretes applica melhor todo y tambien le ande declarar 

aquello en que ha errado o faltado.

El Maestro del 4º curso recebira los auisos que dan los que quieren entrepretar el enigma 

y que es lo que cada uno diz ya que ora para que se ua dezir quien fue primero.

Los Enigmas no se pongan auer sin los primero comunicado con los Superiores del 

Collegio uindo, o dos mas de buen juizio y intelligencia para que digan si es cosa que 

conuiene. Los Enigmas pongan los 6 primeros Maestros delas classes solamente y en los 

uersos sean breuissimos quanto pudieren y parece que deuian no passar de ocho o diez 

uersos, sean uarios y no sempre Eligiacos.

I hagase el acto del juizio delos Enigmas e nel lugar adonde agora se hazem las 

declamationes y pongan una filla para el Rector dela Uniuersidade y bancos con 

respaldas y alcatifas para los Doctores y juntamente e nel banco mas cerca se pongan 

los que quieren enterpretar los Enigmas que estão escriptos para ello, y los maestros que 

los an hecho y en medio se ponga una tablilla con una alcatifa y dos juezes, y los juezes 

sea uno del Collegio elegido por el Superior y otro dela Uniuersidad que eliga el mesmo 

Superior. Y estos se juntem el dia mesmo que se ande interpretar los Enigmas, dos 3 horas 

antes y entender los Enigmas y lean los Uersos y se preparen para juzgar y de alli recta 

uia se uayan a los Enigmas para juzgarlos, e se a escogido un mochacho bonito el qual 

primero digua algunos uersos graciosos segun la materia, y despues lea los Uersos de los 

Enigmas y que los nrõs que haran los Enigmas que miren en ello muy bem y que traigan 

alli cosa digna dela expectacion.

Ordem do tempo da terceira classe quando não ouuer Septima

Ordem do tempo pera os primeiros cinquo meses

Polla menhã meya hora pera lição de cor de Tulio

Mea hora pera repetir a lição

Tres quartos pera ler

Huã ora pera compor
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A tarde

Mea hora pera lição do Poeta

Huã ora pera ler e repetir o Poeta

Tres quartos pera ler a cantidade

Meia ora pera conferencias

Em os cinquo meses derradeiros

Se ande ler as orações de Tulio e depois em os tres os rudimentos da Rhetorica e os de 

grego e assi logo no principio de Março não auera mais diferença que mandasse os 

liuros: e em os tres meses derradeiros será a ordem esta.

Pera os tres meses derradeiros

Polla menhã mea hora de lição de cor da Rhetorica

Mea pera repetir a lição 

Tres quartos pera ler

Huã ora pera compor

A tarde

Mea hora pera lição de cor do Poeta 

Huã ora pera ler e fazer repetir a lição de Tulio

Tres quartos pera o Poeta

Mea ora pera conferencias
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Quando se começar o Grego pode ser a ordem esta

A tarde meia hora de lição de Grego

Huã ora pera ler e repetir a lição do liuro que ade ser hum dia oração e outro Poeta

Tres quartos pera repetir e ler o Grego

Mea ora pera conferencias

Os Liuros se escolherão da 3ª e 4ª

O Padre Doutor Mirão disse que esta ordem acima escrita não se tenha por regra senão 

que ainda a pratica disso em quanto conuem pera ajuda de se reger huã classe.

Monserrate



História da Universidade Teológica  
de Évora (Séculos XVI a XVIII) 291

Visita do Padre João Álvares à Província de Portugal no ano de 1610, 

“Colégio e Universidade de Évora”

Collegio d’ Euora1

1. Pera satisfazer em alguã maneira o escrupulo que ha do Collegio não comprir, no 

que toca a fabrica da Igreia, a prouisão d’El rey D. Anrique, e ao legado de Dona 

Maria de Larcam, em quanto se não proue doutra maneirª., se lhe aplicão d’oje por 

diante todos os Laudemios de Paço de Sousa, e S. Jorge, sem delles se tirar cousa 

alguã pª., outras obras ou necessidades: o qual dinheiro (como fica ordenado aos 

Procuradores dos ditos Paço de Sousa e S. Jorge) se entregará ao Prefeito da Igreia, 

e elle segundo as regras de seu oficío 29 e 30 o terá, pera cõ parecer do Superior se 

fazer na fabrica da Igreia o que parecer mais necessario, e de tudo dara conta ao 

Prouincial quãdo visitar o Collegio, que segundo a dita prouisão, sem obrigação de 

verse se guarda, e acode à Igreia, e ornamentos della, e sem expressa ordem de N. 

Pe. nenhum Superior da Prouincia altere esta ordem.

2. Por mais concurso de gente que aia nunca os confessores oução os penitentes dentro 

do confessionario, mas dem auiamento aos do corpo da Igreia, e os das cadeiras o 

darão principalmente aos que estão dentro das capellas.

3. Façase que a gente que vay às tribunas vá pelo corredor da sacristia dos clerigos, e 

não pelo corredor publico do Collegio que vay pª. o pateo da sacristia, saluo fosse 

alguã pessoa de qualidade, a que se não podesse negar.

4. Nos dias de lição não fechará o sacristão a porta da Igreia à tarde, se não depois dos 

estudantes terem tempo pª. visitarem o Santíssimo Sacramento, e fazerem sua deuoção.

5. As duas portas que do cruzeiro vem pera as capellas esteiam sempre fechadas quando 

a Igreia está aberta, tirando a porta dos homens, nas menhãs que se confessão 

dentro das capellas. Nos Domingos e dias Santos pela menhã esteiam abertas pelo 

menos duas portas da Igreia, por euitar encontros.

1 A.R.S.I., Fondo Gesuítico, N.º 1540/5-18, doc.5, fls. 145-150. 

DOCUMENTO ANEXO N.º 3
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6. Aia sempre na sacristia pelo menos 4. manteos limpos e decentes pera comodidade 

dos Irmãos que vão aiudar às missas.

7. Tambem se ponhão na sacristia os roes das missas que por obrigações extraordinárias 

se hão de dizer, como se poem à porta do refeitório.

8. Todo o dinheiro que resultar da impressão das artes, e ainda de qualquer outro liuro, 

que se estampasse por ordem do Collegio com algum emulumento se aplica desde 

agora pera a Liuraria, como tambem se aplicão os dez mil reis de cada anno que pª. 

isso deixou a este Collegio in grati animi significationem Heitor de Pina, e todo este 

dinheiro com o mais que ao diante se aplicar pera a Liuraria, arrecadará o Irmão 

Secretário da Uniuersidade; e correrá cõ elle na compra dos Liuros necessarios, 

lembrando ao Pe. Reytor e liureiro que se comprem. E quando o Prouincial visitar, 

lhe dará conta do dinheiro, que se recebeo, e gastou, e dos liuros que se comprarão.

9. Nenhum liuro unico se aproprie a Liuraria alguã particular. E quãdo algum Mestre 

ler materia da qual trata algum liuro, que elle não tem e o ha na liuraria, não se lhe 

dê licença pera o tirar della, e o ter no cubículo, tendoo outro Mestre que lho pode 

emprestar, se não ler materia de que elle tambem trate.

10. Pera que em dias de jubileo e outros solenes, em que ha grande concurso de cõfissões, 

se dê boa expedição, mandará o Superior no dia antes auisar a todos os Padres, que 

não estiuerem empedidos, que digão missa acabada a oração, e acudão a confessar. E 

em todo o tempo do año aia lembrãça de se auisarem pª. tornar a confessar acabada a 

pregação os Padres necessários, assi da parte dos homens como das molheres.

11. Os que forem pregar a S. Bento não comão lá, nem por almoço nem por merenda 

nem se forem leuarlho outrem de cá, nem dem a outrem o que lá lhe offerecerem. E 

escusese de ir la pregar no Verão, pelo perigo que ha d´adoecerem vindo pola calma.

12. Quando os nossos forem a Viana em missão, ou a pregar ou confessar as freiras, 

pousem sempre no hospital, pois tem nelle agazalho comodo.

13. Façãose as doutrinas todos os Domingos do año pola Cidade, tirando a Quaresma 

e férias, e nos dias de grande calma se tenha aduertência em não sair cõ os meninos 

pola Cidade, se não tarde depois della quebrada. O mesmo se diz no Inuerno em 

tempo muyto chuuoso, e nos taes tempos se deue antes fazer em casa.

14. O parecer dos medicos he a experiência o tem mostrado, que o peixe neste Collegio 

faz muyto mal no Verão à saúde por vir ou corrupto, ou ardido ainda o feito em 

Setuual pelo que o Pe. Reytor aia per cousa muy encomendada e necessaria fazer 

prouer o Collegio a tempo de peixe seco com abundância, pescadas do Porto, litões 
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do Algarue, e faça com o procurador que não aia falta nesta prouisão. Per esta rezão 

tambem, e pola Cidade ser tão prouida no Inuerno, e ainda na Quaresma de peixe 

fresco, de que o Collegio se pode bem prouer, fica escusado auer picadeiro.

15. Por quanto Alemtejo he terra tão quente não se compre nem gaste no refeitório uinho 

de gesto que he muyto contrário aos doentes de figado, de que padecem muytos no 

Collegio.

16. Terá cuidado o procurador de visitar cada año em pessoa as herdades e mais fazenda 

que o Collegio tem dentro de vinte legoas pera saber como se trata e se guardão as 

condições dos arrendamentos pera o que leuará consigo a suma delles, e chegando 

dará conta de tudo ao Reytor.

17. O Padre ou Irmão que tiuer cuidado da fazenda de Heytor de Pina, e Casa de 

Prouação de Lisboa, pagará ao Collegio do Spirito Santo 25 mil reis. Conuem a 

saber 10 da fazenda de Heytor de Pina, e quinze da fazenda da Prouação. Mas 

quando for fora fazer diligencias tocantes às mesmas fazendas, elle e o companheiro 

comerão à conta dellas e no Collegio o poderão ocupar em tudo o que não for 

impedimento ao dito cuidado que lhe tem encarregado.

18. Porque ha escrupulo, e rezão d´o auer em se ter consumido de todo o deposito real 

que sua Alteza tinha feito pera acudir nas ocasiões ao prouimento do Collegio, e se 

comprarem as cousas a seu tempo e por menos preço e iuntamente porque se iulga 

moralmente que não poderá andar viuo este dinheiro, se ordena que pelo menos se 

cumpra em parte esta sua real vontade, e sera como se empregar este dinheiro em 

huã carneirada de mil e quinhentos carneiros pouco mais ou menos, segundo o 

depósito abranjer, a qual onde sempre viua comprandose nas occasiões e tempos tantos 

carneiros, quantos se forem gastando pera que se criem e comão em tempo, porque 

esta he a prouisão mais necessaria e em que mais se perde ou ganha fazendose a seus 

tempos, porque segundo as contas feitas pelos práticos e a experiência do que vimos 

ou palpamos, pode o Collegio auendo prouidencia comer o arratel de carneiro a seis 

ou sete reis e pera as mais prouisões d´azeite pano e vinho, pª. que tambem El rey 

ordenou o deposito, ficará assy o que o Collegio ouuera d´empregar do seu dinheiro 

nos carneiros como o que nelles gastaria demais, se senão comprassem por esta ordem.

19. Pera se comprir no melhor modo com a obrigação de conciencia, que este Collegio, 

e Superiores delle tem de dar inteiramente à sacristia os rendimentos do dinheiro 

de Dona Maria de Larcam, que em Roma se empregou; e assi mais do que ainda 

está por empregar; se ordena que o Collegio tenha embora os seus rendimentos de 
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Roma pª. não pagar cambios do dinheiro que da Prouincia se toma pª. os gastos 

ordinarios de Roma, mas tenha obrigação de depositar cada año outro tanto das 

rendas do Collegio pera paramentos da Igreia, e comprimento do legado da dita 

Snõra, e pª. que não aia falta nesta obrigação tão precisa, se ordena que os sobejos 

dos 300 reis do hospital se apliquem todos a esta diuida e o que El rey de gloriosa 

memoria deixou ordenado por prouisão sua que se gastem cada año 150 reis em 

a manutenção da fabrica da Igreia, Uniuersidade e Collegio, encarregando nisto 

a consciencia dos Superiores, Reytores, Prouinciaes, Visitadores Gerais. E destes 

sobejos, os que pertencem à Igreia se depositarão na arca do Prefeito della, segundo 

a sua regra, os da Uniuersidade na arca do secretario, os do Collegio em gaueta 

particular do Procurador. E os da Uniuersidade irão correndo que se faça a compra 

dos 40 ou 50 reis de renda que estão ordenados pª. sua fabrica. E tanto que for feita 

o Collegio não tirará dos ditos sobeios mais que o deuido ao legado de Dona Maria, 

e a fabrica do Collegio e Igreia que são 100 reis, ou o que na uerdade for e se achar.

20. Os 25 mil reis de iuro que El rey D.Anrique de gloriosa memoria nesta Cidade deixou 

pª. a botica, se arrecadarão daqui por diante pª. ella, e o Irmão Boticário dara conta 

delles cada año ao Prouincial, e em que os gastou, e assi mais do que recebeo por 

quaes quer outras cousas, que em trocas de mesinhas, ou correspondências das 

Prouincias transmarinas lhe vier à mão.

21. Não se mande fazer assucar rosado, ou alguãs outras cousas a mosteiro algum de 

freiras.

22. Os moços quando vão à Igreia a ouuir missa, ou a outra cousa, não vão nem tornem 

por dentro do Collegio e pateos das enfermarias, senão pola serca e corredor do 

locatorio, e quanto for possiuel se procure que vão e tornem todos iuntos.

23. Não aia mais que huã chaue do relogio, nem o sacristão, nem outro algum official bulla 

com elle por respeito de missas, pregação, ou actos. Nem no Verão nos dias que se ha de 

ir à quinta, e tenhase nisto muyta vigilância, e dem se boas penitencias a quem o fizer.

24. Não se tenhão nunca repousos na escada que vay do corredor da portaria pera a 

sacristia; nem em lugares, que não esteião à noyte bem alumiados, e assi no corredor 

nouo estando as ianelas fechadas, não se porão os bancos dentro dellas, se não 

encostados à parede entre ianella e ianella.

25. Não fique de noyte nas sercas escada alguã, pª. que se euitem inconuenientes auendo 

em casa tantos moços e o Superior encarregue em particular o cuidado disto ao 

despenseiro da gente.
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26. O visitar à noyte os cubiculos, e pela menhã depois d’espertar, façase em modo que 

se siga o fim pª. que se ordenou.

27. Não vão os nossos estudar, e passar a calma entre dia na escada dece pera o pateo 

da botica. E a porta da cisterna esteia sempre fechada com chaue, nem se abra pª. 

irem lá estar ou beber, que hum e outro h eperiudicial à saúde.

28. Os dias que se vay à quinta fiquem per rol padres bastantes pª. as missas, e confissões: 

e Irmãos necessários pª. o seruiço dos officios, e acompanharem algum Padre: e 

na sacristia dous Irmãos nouiços pª. aiudarem aos Padres cuios Ministros forão 

à quinta. Tangerse ha a ella d’ordinario hum quarto depois da missa dos Irmãos, 

porém no Inuerno poderão ir mais tarde: e no Verão quando começão as calmas irão 

logo acabada a oração e quãdo forem grandes no meyo della, e lá ouuirão missa.

29. Nos Domingos e dias Santos em que não ha pregação na nossa Igreia, nem são de 

muyta solenidade na Cidade, se poderá ir à quinta, quando não ouuesse naquella 

somana outro dia d’assuento. Não se vá, ou venha por S. António sem licença 

particular do Superior, nem por outra parte, que não seia caminho ordinário.

30. Tenhão os Superiores particular vigilância que se não cantem na quinta cantigas de 

letras profanas, ou toadas de cantigas lasciuas, informandose das que se cantão, e 

examinando se são taes, quaes pede a modestia religiosa.

31. Não se cheguem os nossos aos vallados (sic) da quinta, nem passem das ruas largas 

que estão demarcadas, e à vista das casas. No iogo e andar pela quinta fallem baixo, 

sem brados, ou porfias, em modo que não seião ouuidos dos de fora.

32. A oração se podera ter em casa ou pela quinta nas ruas do Trugue e na que vay pª. 

a pedreira. Depois das Aue Marias não se afastarão de casa se não forem iuntos 

em companhia do Pe. que lá for Superior. Poderão comtudo em dias de calma estar 

na rua vesinha ao refeitório o tempo que ao Superior parecer com cuia ordem se 

recolherão.

33. Os Irmãos que estão no Collegio da Purificação venhão cear à noyte ao nosso 

refeitório, reuezandose aos meses ou as somanas e vindo huns à primeira outros 

à segunda mesa, pera que sempre fiquem la acompanhados. E no comer do Pe. se 

procure que aia conformidade quanto for possiuel com o que comem os Collegiaes 

pera a edificação, o qual assistindo a mesa aos Collegiaes podera vir alguãs uezes 

iantar e cear ao nosso refeitorio ficando la sempre dous Irmãos.
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Visita da Uniuersidade de Euora, e Collegios anexos a ella

Reytor da Uniuersidade pera com os officiaes da Companhia2

1. Pera que o Pe. Reytor se empregue todo no gouerno spiritual e temporal do seu Collegio 

do Spirito Santo, daqui em diante fara imediatamente, no que toca à Uniuersidade, as 

cousas somente que requer em pessoal assistencia sua, como Reytor que della he, 

em actos publicos de letras, graos: e as que pedem iurdição, como prouas de cursos, 

assinaturas de certidões, cartas de graos, dispensações, despacho, e resposta de 

cartas. E porque tudo isto pede muyto tempo, em todo o caso tenha um Padre ou Irmão 

de confiança, que lhe escreua, e ainda responda a muytas das cartas.

2. As mais ocupações da Uniuersidade ficarão todas ao Cancellario: petições 

tocantes a matricula, conhecimento de cousas tocantes aos partidos, opposições, 

pagamentos, ver duas vezes no año os liuros do escriuão da Uniuersidade, como 

se manda em seu regimento, visitar em lugar do Reytor alguãs vezes no año sinal 

de beneuolencia, os dous conseruadores eclesiastico e scular, e correr cõ os mais 

officiaes da Uniuersidade nas cousas tocantes a seus officios: com tanto que auendo 

duuida em algum particular, recorra ao Reytor por resolução delle.

3. À sua conta tambem ficarão as cousas mais externas da Uniuersidade, tocãtes à feira 

dos estudantes, almotaçaria, aposentadoria, conservatórias, de que depende o bem 

e autoridade de toda ella, vestindose em tudo do parecer e querer do Pe. Reytor pera 

o fazer como seu fidelissimo instrumento; em modo que não pareção dous, senão 

hum gouerno, e que os Ministros que com elle correrem, allem da breuidade, e bom 

despacho dos negoceos, achem nelle expressa a vontade do Reytor da Uniuersidade, 

a quem seruem.

4. As cousas do Collegio Real da Purificação ficarão remetidas ao Vice Reytor, quãdo 

for da Companhia, na mesma forma que as da Uniuersidade ao Cancellario, 

recorrendo in dubiis ao Pe. Reytor e dandolhe duas uezes na somana conta como as 

cousas correm no Collegio, e mais principalmente quando ouuer algua nouidade, ou 

cousa que peça recurso, tomando pera isso tempos acomodados.

5. Não sendo o Vice Reytor da Companhia, mas do numero dos Collegiaes, terá no 

Collegio do Spirito Santo hum Padre graue, sinalado pelo Reytor, ou Prouincial, 

com o qual imediatamente corra nas cousas ordinarias pera mor expedição dellas, 

2 A.R.S.I., Fondo Gesuítico, N.º 1540/5-18, doc.5, fls. 173-200
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quando o Reytor o não podesse ouuir.O qual Padre se auuerá nas cousas tocantes 

àquelle Collegio com o Pe. Reytor na forma em que fica dito do Vice Reytor sendo 

da Companhia.

6. Pelo mesmo respeito de aliuiar ao Pe. Reytor, e por melhor se acudir ao gouerno 

da enfermaria real, auerá sempre hum Pe. que como infermeiro mór tenha 

superintendencia della, na forma que se declara na folha 30, cap. 12.

7. O mesmo, ou outro Padre tera tambem superintendencia no Collegio da Madre 

de Deus, attendendo muy de proposito a seu crecimento, disciplina, e proueito nas 

letras, e que não aia falta no comprimento das vontades e testamento dos seus 

fundadores de boa memoria. Não fará porem cousa alguã duuidosa sem parecer do 

Pe. Reytor, e das que fizer lhe dara cada somana conta, e mais vezes como entender 

ser sua vontade, e o negoceo requerer: e com elle correrá o Irmão que tiuer cuidado 

daquella fazenda de Heytor de Pina.

Reytor da Uniuersidade pera com os officiaes de fora

1. As prizões que se fizerem por castigo literario pode mandar fazer o Reytor, e de 

especial ordem sua o Cancellario e Prefeito. Porém quando forem por cousas de 

costumes, brigas, diuidas, e outras em que fossem comprehendidos nas deuaças, 

mas conforme he as Constituições correrem pelos Conservadores, e assi se ha de 

fazer.

2. Os conseruadores da Uniuersidade tirem todos os años suas deuaças gerais segundo 

as formadas bullas e estatutos, e afora estas as particulares que parecer ao Pe. 

Reytor: mas tiradas huãs e outras, lhes não impedirá o Pe. Reytor a execução dellas; 

e ainda que seria bem vellas e saber o que nellas se achou pera direcção e concelho, 

com tudo lhas não pode reter nem obrigallos a proceder, senão na forma das leis e 

estatutos.Nos castigos escolasticos seguirão os conseruadores a ordem e moderação 

que lhes der o Pe. Reytor.

3. Quando o Arcebispo ou Cabido sede vacante pedem informaão de vita et moribus dos 

estudantes pera se ordenarem, visto que os não visitão nem deuoção sobre elles por 

isentos: o Pe. Reytor os pode remeter aos conseruadores eclesiasticos e seculares, 

pera que lha dem, segundo o que delles sabem pelas deuaças que tirarão, ou de nouo 

se informem sendo necessario.

4. Os meirinhos que não são da Uniuersidade, não podem prender os estudantes por 
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quebrarem os estatutos da Uniuersidade, senão fossem contra as leis do Reyno: 

quando fizerem o contrário, o Reytor faça auisar o conseruador, pera que os auise e 

castigue como lhe parecer.

5. Quando em algum acto publico, ou dentro das escolas e pateo socedesse algum 

desaforamento ou desacato, por alguã pessoa fora da iurdição do Reytor e 

Uniuersidade, por rezão do lugar, e conforme ao estilo das mais Uniuersidades e 

Estatutos, prouisões e vontade do fundador, deue o meirinho deitar mão della, e 

consignada a seu próprio juiz; e sendo o caso crime deue correr pelo conseruador 

secular, que como Ministro tambem d’ El rey, correrá com elle na forma que melhor 

lhe parecer, não lho entregando o Reytor, mas queixandose do tal, insulto, como 

pessoa pública e que ha de defender seus subditos, de semelhantes in cursos, meliori 

modo, pelos Ministros, que o Rey e Papa pera isso lhe darão.

6. Poderá o Reytor nomear juiz quando se pozerem suspeições a algum dos juizes ordinários, 

que as iulgue se procedem, pelo poder que tem pera eleger officiaes e sustitutos.

7. Huã vez no año depois da Paschoa mandará o Reytor chamar todos os officiaes da 

Uniuersidade iuntos, e lhes encomendará a diligencia e inteireza em seus officios, 

e se tiuer que dizer a todos em geral lho dirá: e do que tiuer em particular de cada 

hum, o auisará a parte, saluo se ia fosse outras vezes auisado, e não se emendando 

parecesse, que se lhe deuia de dizer em publico.

8. O Reytor não determine cousa alguã acerca de darem ou tirarem casas de 

aposentadoria a algum estudante, ainda que se metão pera isso intercessões de 

outras pessoas, mas remeta todos ao conseruador, pera que faça o que for iustiça. 

Contudo se o Padre Reytor souber, que algum estudante está em casas que tenhão 

má visinhança, mandará recado ao conseruador pera que faça tirar das ditas casas, 

e lhe mande dar outras: se porem de certo soubesse alguã causa ou rezão que naõ 

fosse bem declararse ao conseruador como seria manifestar as necessidades, e perigo 

de alguã viuua com suas filhas, poderá sem lhe descobrir mandar ao estudante que 

busque outras casas, e auisará ao conseruador que por bons respeitos se lhe não 

declara o porque se mandou assi fazer.

9. Encarregase muyto aos Superiores que não dem por rogos e intercessões os officios 

da Uniuersidade a filhos, genros, ou aderentes, dos que os tem, ou a qualquer outra 

pessoa, se ia o pera quem se pedem não fosse tal que sem estes rogos seia muito pera 

elles, porque da falta nesta parte, padecem muyto os officios, e a Uniuersidade perde 

muyto de autoridade.
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10. Nenhum officio da Uniuersidade se dê ad vitam e muyto menos pera casamento, mas 

todos sedem remouiueis ad nutum, e com contrato e assento que lho tirarão cada vez que 

parecer ao Reytor auer causa pera isso, porque assi serão melhor seruidos e se euitarão 

desgostos e inconuenientes, que se tem seguido dandose por carta e formas semelhantes.

11. Não somente os officios de conseruadores, almotaceis, aposentador, meirinho, e 

escrivaes, mas quasquer outros de importancia se hão de dar em presença do Reytor, 

Cancellario, Prefeito e Conselheiros da Uniuersidade encarregando a cada hum 

delles ainteireza do seu officio pera que assi faça mor caso delle e se fara assento do 

dia em que se lhe deu, o qual ficara no poder do secretario.

12. O Reytor não admita nem despida official da Uniuersidade sem o consultar primeiro 

com seus Consultores; tendo elles diferentes pareceres, ou encontrandose com o do 

Reytor, auise o Prouincial pera que se dê ou tire o tal officio.

13. Os substitutos dos officiaes da Uniuersidade auendo proprietario do officio em que 

sustituem, não ficão e o ipso priuilegiados, mas sendo a sustituição longa e nam 

auendo proprietario o Reytor o pode admitir sem por aos priuilegios.

Reytor quanto ao gouerno immediato da Uniuersidade

1. O Reytor não pode dispensar em Estatutos, saluo onde elles mesmos dão lugar pera 

isso, ainda que ad praxim os pode interpretar e declarar; e não se hão de admittir 

ou sofrer intercessões que os encontrem ou seião de fora, ou de casa. O mesmo fique 

dito das ordens, visitas, e praxe da Uniuersidade.

2. O Reytor guardará pontualmente a Constituição p. 4, cap. 17, quando nacem duuidas 

aserca da Uniuersidade, e seus Estatutos, pera resolução das quaes se hade chamar 

a consulta e claustro os officiaes que a Constituição assi manda, não fazendo contra 

omnium sententiam, nisi prius cum Prouintiali contulerit; e o mesmo entenda ser 

dito nas cousas das Capellanias, Enfermaria, Purificação, regimento dos officiaes, 

estilo e praxe da Uniuersidade.

3. He vontade de N. P. Geral, que auendo de se cortar pola Uniuersidade ou polo 

Collegio se corte antes pelo Collegio, não somente nas cousas precisamente 

necessarias, mas ainda nas de puro lustre e ornamento comparando huãs com as 

outras, e assi se encarrega ao Reytor o faça; que assi o pede a gratidão, que se deue 

à boa memoria d’ El rey D. Anrique, que tanto zelou o bem (sic) desta Uniuersidade, 

que deixou encarregada à Companhia confiado que assi o faria.
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4. Posto que polos Estatutos pode o Reytor multar como lhe parecer os estudantes, 

contudo o não faça sem primeiro o consultar naquellas cousas em que a cota fica a 

seu arbitrio, por ser assi mais conueniente.

5. O Reytor pode dispensar com os Artistas em tres meses de tempo somente em todos 

os Cursos, mas seia sempre com causa e cõ pessoa, que supra a falta com diligencia, 

e nunca sem consulta.

6. Pera que se euitem enganos e embaraços nas ausencias dos Cursos assi de Theologia 

como de Artes, que o Reytor tem leuado em conta, oito dias antes que aprouem os Cursos, 

os que tiuerem faltado, e quiserem remissão das ausencias, apresentaram ao Reytor sua 

petição apontando as causas porque faltarão, o qual naquelles dias as considerará e 

se for necessario consultará se são sufficientes, e apontará ou nas petições, ou em rol 

particular os dias da ausencia que leua em conta a cada hum, e quando se achar presente 

a aprouação dos Cursos, fara que iuntamente fique assentado, quantos dias de ausencia 

perdoa a cada hum pera que conste disto quando depois for necessario.

7. Tendo a Arca da Uniuersidade tão moderadas propinas, tenha o Reytor muyta 

consideração em as perdoar, e não se faça sem consulta e sem examinar bem a 

necessidade: e em cada curso de bacharéis ou licenciados não passem de tres os a 

que se perdoão. Mas nenhuãs se perdoarão aos que tiuerem partido.

8. Aduirta o Reytor, e mais concelheiros, que a Arca não tem outros emolumentos, que 

os dos exames, porque os Doutores são poucos, e que se tem carregado muito a mão 

sobre ella. Por onde os Mestres em Artes se não perdoe o da Arca, que elles são 

os com que se gasta em propinas o mais grosso della: sendo porem tão pobre que 

pareça à consulta da Uniuersidade que se lhe deue perdoar alguã cousa, não seia 

mais que a terça parte.

Cancellario

1. O Cancellario da Uniuersidade, he Ministro uniuersal do Reytor, e lhe ficão soieitas 

todas as faculdades que nellas se lem: e quanto à superintendencia ainda que o 

prefeito attenda a alguãs imediatamente, ha de aduertir ao Reytor tudo o que iulgar 

ser necessario e conueniente, não somente em universal a toda a Universidade mas 

tambem em particular a cada huã das faculdades, e ser muy vigilante e cuidadoso, 

de tudo o que pertence ao augmento, conseruação, decoro, e autoridade da dita 

Uniuersidade, representando o não somente ao Reytor della, mas tambem quando 
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não bastasse ao Prouincial e Geral. Porque ainda que os Prefeitos e decanos tenhão 

seus officios e elle os não possa impedir na execução e comprimento delles comtudo 

deue diligentemente ver se os fazem cõ a perfeição diligencia e cuidado que conuem, e 

quando faltassem em alguã cousa os ha de auisar e não bastando, recorrer ao Superior.

2. Ao Cancellario pertencem as regras Praefecti studiorum, tirando a segunda parte 

da regra 28 de reuer as orações, e o mais que sair a publico da retórica e assi 

procure d’andar visto nellas pera as cumprir.

3. Importa muito ao bem da Uniuersidade entenderemse bem o Cancellario e o Prefeito 

e comunicarem frequentemente sobre as cousas della pera as apresentarem ao 

Reytor, quando, iulgassem ser alguã necessaria.

4. Visite alguãs vezes no año com o Conseruador e Meirinho os Geraes de Theologia e 

Casos, pera ver se ha armas ou trajos contra os Estatutos, e o mesmo fará o Prefeito.

5. Pelo menos huã vez no año se ha de tirar deuaça rigurosa dos officiaes da 

Uniuersidade pelo Conseruador secular e segundo elle hão de ser punidos os que se 

acharem faltar em seus officios. Assi mesmo cada año o Conseruador eclesiastico 

ha de visitar os mesmos officiaes da Uniuersidade quanto aos costumes, pois são 

izentos e não são visitados pelo ordinario pera que não viuão escandalosamente e 

o mesmo Conseruador eclesiastico os castigará segundo o direito e o Cancellario 

sollicitará que se faça huã e outra deuaça.

6. Nos prestitos mandará o Cancellario ter conta dos lugares dos graduados pelo 

Meirinho, ou per algum dos officiaes, fazendo que os assentos esteiam sempre 

desocupados e não se assente nelles quem depois se aia de mandar aleuantar.

7. Quando o Pe. Reytor estiuer em algum aiuntamento escolastico, nem o Pe. Prefeito, 

nem o Cancellario fação executar em sua presença cousa alguã de importância, sem 

seu assento. O mesmo guardará o Prefeito quando estiuer com o Cancellario, que 

pede a rezão, a decencia, que o que em taes coniunções se ouuer de fazer, se faça de 

consenso de ambos ia que não ha outro tempo de consultarem o Pe. Reytor.

8. Vigie o Cancellario que os Theologos e Casoistas em tempo de sua lição não andem 

pelas varandas e os que andarem fará leuar pela primeira vez hum tostão pelo 

Meirinho, pela segunda outro; pela 3ª. Os fará apresentar ao Reytor pera que os 

reprehenda e não se emendando com tudo isto, os fará prender.

9. Tenha vigilancia e saiba os que pateão, roção pees, açuuião, ou fazem outros 

estrepitos, assi nos geraes da Theologia e Casos como na sala, e pera isso ponha 

espias e sindicos secretos, e tiam ex nostris que os notem e in fragranti, ou depois em 
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suas casas os faça prender e castigar muyto bem pera que se couidem e tire este mao 

costume que vay cada dia em crescimento. O mesmo por sua parte fará o Prefeito.

10. Tem a seu cargo procurar que aia nos liureiros copia de partes de S. Thomas e dos 

mais liuros, os quaes por esta visita ficão obrigados ter todos os Theologos aos 

quaes alguãs vezes pelo año perguntará se os tem, e se informará se tem os mais 

liuros que são obrigados segundo o estatuto.

11. Os apontadores da Theologia e Casos fará sempre o Cancellario com informação 

dos Mestres, que conhecem os que são mais pera isso por diligentes e fiéis.

12. O Cancellario tratará cada somana com os apontadores da Theologia e Casos pera 

saber das faltas e o que faltar 15 dias por sua culpa será conforme a ella penitenciado.

13. Terá lembrança de mandar auisar com tempo assi na Theologia como nas Artes, que 

os que tem faltado, e quiserem que se lhes perdoem as ausencias, oito dias antes da 

aprouação dos Cursos apresentem sua petição como se diz fol. 177, cap. 3.

14. Tera cuidado de fazer auisar alguns nossos Mestres em Artes, dos que estudão 

Theologia, pera que vão aos sabados às disputas das Artes argumentar.

15. Procure o Cancellario de se achar sempre nas disputas dos Cursos das quintas-

feiras e sabados pera que os estudantes contineantur in officio e entre os nossos se 

euitem desordens conforme o que se ordena reg. 6, praefecti studiorm. E não permitta 

que os argumentos dos Mestres em Artes de fora se abreuiem, ou interrompão pera 

muytos leuarem propina, mas faça que se prosiguão conforme o pedir a duuida. 

E quando por algum impedimento não poder assistir e se nellas, ou nos exames 

poserem argumentos Theologicos, ou se perguntarem cousas de Theologia, mande 

ao examinado ou respondente, que não responda por que tudo seia filosofia. Tam 

pouco deixará passar em conclusões alguã cousa propria de Theologia e vigie se a 

metem os Mestres dos Cursos nas grosas pera auisar disso ao Pe. Reytor.

16. O Cancellario distribuirá as disputas dos Casos, como distribui as de Theologia. E 

reuerá todas as conclusões, assi de Theologia e Casos como de Filosofia, conforme 

a ordem do Ratio Studiorum: e achãdo alguã cousa que não lhe pareça deue passar, 

guardará o que se lhe ordena na regra 17ª. E 18ª. Prafecti studiorum.

17. Encarregase muy particularmente ao Cancellario que faça guardar à risca a ordem 

e distribuição que esta feita das materias, assi, na Theologia e Casos como na 

Filosofia começando os Mestres huãs e acabando outras a certos tempos e passando 

o tempo os auise logo; e se não se emendarem auise o Reytor pera que lhes dê 

penitencia e lhes faça guardar a dita ordem.
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18. Acharse ha sempre nas conferencias domesticas de casos, assi pera as autorizar 

como pera que as encaminhe e se tenhão na forma que se ordena no ratio studiorum 

e nesta visita: e assi se tire o proueito que a Companhia pretende.

19. Tera à sua conta procurar que se leão tres vezes no año no refeitório as regras 

dos estudantes, conuem a saber no principio de Outubro e principio de Janeiro e 

passada a Pascoa e nas duas renouações dos votos.

20. Aia um liuro em que se escreuão as opiniões censuradas, assi por Roma como polos 

Prouinciaes e estará no poder do Cancellario, o qual deue de andar uisto nellas, 

pera que as não deixe passar em grosas e conclusões por falta de aduertencia.

21. O Cancellario terá dous elenchos, hum das cousas todas de seu officio, assi do 

que lhe mandão fazer os Estatutos, como do que lhe ordenão as visitas outro das 

obrigações do Reytor em que segundo a ordem desta visita o ha de aiudar pera que 

está visto e prompto em todas e se não falte em alguã dellas.

22. Na cedula assinada que o prefeito dá aos que aproua de latim pera os Casos, porá 

o Cancellario: Admittatur, e se assinará e não sendo assinada por elle não serão 

admittidos aos casos.

23. No cubiculo do Cancellario poderão entrar os Mestres, e discipulos a tratar cousas 

necessárias tocantes aos estudos e Uniuersidade, mas em quanto estão dentro se 

guardará a regra de estar a porta aberta.

24. Ha de presidir nos exames dos Casuistas, assi das opposições pera as capellanias, 

como nos que fazem os Cappellães no 3º. Año pera se saber que tem aproueitado. 

E tambem dos mais Casoistas quando querem carta de aprouação, pera que em 

caso que não concordem os dous Mestres se resoluão com seu parecer. E quando 

estiuer legitimamente impedido presidirá hum dos 4 lentes de Theologia, que o 

leytor nomear.

25. Saberá se os Capellaes do 1º. e 2º. Curso de Artes cumprem com a obrigação 

que tem de estudar bem, e pera isso se informará dos Mestres e dos Irmãos seus 

condiscipulos e de alguns estudantes de confiança; e tentandoos tambem elle com 

algumas perguntas pera ter mais noticia. E achando que alguns não aproueitão, 

auisará ao Reytor pera que os priue das Capellanias, ou se não merecerem tanta 

pena que os multe como lhe parecer.
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Prefeito

1. Ainda que o Cancellario he Ministro universal de todas as faculdades, ao Prefeito 

fica o imediato cuidado das Artes, e de toda a Humanidade, por ser assi mais 

conforme os Estatutos, que N. Pe. manda se guardem inteiramente, não obstante o 

que nesta parte se ordena no liuro de ratione studiorum.

2. Ao Prefeito pertencem todas as regras praefecti studiorum inferiorum, e assi deue 

andar visto nellas, pera que não falte na execussão. Pera o mesmo fim fara hum 

elencho de todas as mais obrigações de seu officio tirado do que se lhe ordena, assi 

nos Estatutos da Universidade, como nesta e mais visitas.

3. Ao Prefeito assiste hum Irmão que o aiude a dar themas, e em outras cousas de seu 

officio, em tempo que elle não pode acudir a tudo.

4. Não se admitta a classe alguã por estudante quem for infame nalgum pecado 

inquieto, e cuia vida não diga com escolas religiosas.

5. Não se admittão pretos, mulatos, e gente desta sorte na Uniuersidade saluo fossem 

pessoas de esperanças e de tal vida que moralmente se crea, que darão boa conta de 

sy nas letras e costumes.

6. Ainda que não se hão de excluir de nossos estudos os pobres por taes, toda via 

conuem ter vigilância, que não seião dos que vem a estudar por viverem das esmolas 

e aiudas ordinarias que achão (sic) de serem estudantes, sem curarem de aproueitar 

nas letras, dando tambem na terra mao exemplo e podendo tomar outra vida.

7. Os estudantes que fizerem arroido e arrancarem armas de qualquer sorte que seja 

dentro do pateo da Uniuersidade serão segundo a mente do fundador perpetuamente 

excluidos della.

8. Examinará de latim os que hão de ir aos Casos e aos que aprouar mandará ao 

Cancellario com huã cedula assinada por elle que diga. N. Probatur ad quaestiones 

morales audiendas.

Secretario da Uniuersidade

1. Allem do que nos Estatutos se ordene ao secretario aserca dos liuros dos assentos 

moueis, e cartoreo da Uniuersidade: andará muy visto nos Estatutos della, e versado 

nos assentos de cousas que lhe pertencem, e em particular nos que se deixão feitos, 
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e ao diante se fizerem sobre as capellanias pola materia ser de muyta importancia, 

e escrupulo e que requer muita vigilancia.

2. Allem dos mais liuros tera hum em que esteião assentados os estudantes do partido com 

o año, mes, e dia, em que o leuarão, e em que acaba o tal partido e por quanto tempo 

o leuarão. Outro em que escreua os oppositores e outro 3º, em que se tem escritas as 

formas das cartas dos graos e aprouações de Cursos que se costumão dar.

3. Procurará que esteiam limpas as classes, sala, pateo e fonte, auisando ao porteyro 

quando vir que falta nesta obrigação de seu officio: e vigiará sobre a danificação 

das cadeiras, assentos, bancos, e auisará ao Reytor pera que mande prouer com 

tempo em tudo o que for necessario.

4. Terá por escrito os dias em que se não costuma ler, e os tempos em que entre año se 

mudão as horas da lição e fará que o guarda tanja a sino a seu tempo, e guarde as 

mais regras de seu officio.

5. Terá cuidado de a vespera do dia em que se hão de começar os estudos, e ao mesmo dia 

pola menhã fazer tanger o relógio tanto tempo quanto se costuma tanger à pregação.

6. Quando ouuer actos verá se está a sala preparada, e quando for tempo dará sinal 

cõ a campainha do refeitório, pera que se aiuntem os nossos agraduados e dará a 

cada hum sua borla, conforme o grao de Mestre, ou Doutor, pera assistirem com 

elle, quando ordena o Estatuto.

7. O Secretario tera à sua conta aparelhar a sala quando os nossos Irmãos se ouuerem 

de examinar de bachareis e licenciados, pedindo ao Pe. Ministro a aiuda de Irmãos 

que lhe for necessaria.

8. Tenha o secretário cuidado de lembrar ao Superior o dia antes das exequias de El 

rey D. Anrique pera que mande auisar no refeitório que o dia seguinte digão os 

Padres missa, e os Irmãos rezem huã coroa por sua alma.

9. Terá tambem cuidado de auisar a tempo os agraduados do acto, a que se hão de 

achar pera que tenhão dito missa, e esteiam liures doutros impedimentos, quando se 

tanger a campa pera acudirem.

10. Quando ha prestito da Uniuersidade na nossa Igreia tera aparelhado os lugares em 

que se assentem os actu regentes e agraduados. E quando for tempo dara sinal cõ a 

campainha do refeitório pera que se aiuntem os nossos.

11. Dara ao Bedel dinheiro com que pague as propinas que manda o Estatuto dar 

da arca: e quando se dão por argumentar cobrará delle certidão assinada pelo 

presidente das disputas, como tem despendido o dinheiro, que recebeo, mas quando 
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se dão por acompanhar as procissões e assistir aos graos de bachareis e licenciados, 

tera cuidado de contar os agraduados que vierão ao tempo, que manda o Estatuto 

pera ganharem propina, e conforme o número saberá o que se gastou.

12. Saberá das condenações que fazem os Conseruadores, e Almotacel em que tem 

tudo, ou parte a Arca da Uniuersidade conforme aos Estatutos, ou ordens de visitas, 

perguntandoo aos escrivaes dos Conseruadores, e Almotaçaria, primeiro que 

paguem ao Meirinho, que costuma receber as taes condenações.

13. Hum dia antes do tempo em que se ha de fazer a paga assi aos Capelães como aos 

officiaes da Uniuersidade os fará auisar que a venhão receber ao tempo, em que se 

ha de fazer, e a fara descontando lhe as faltas das ausencias, e obrigações que não 

cumprirão, e apenas em que os multarão, e porá no cabo de cada folha, como se tem 

compridas as obrigações que nella vinhão por cumprir, e as multas dara ao Reytor.

14. Terá muy particular cuidado de uer se se guarda o que acerca dos gastos da Arca 

fica ordenado, e não se guardando auisará o Pe. Prouincial.

15. Achar se ha nas consultas em que se tratarem duuidas sobre cousas da Uniuersidade 

e apontará no liuro dos assentos o que se determinar, se for resolução cuia noticia 

possa seruir pera o futuro.

16. As vacancias e ausencias dos Collegiaes da Purificação, são do Collegio do Spirito 

Santo: mas dellas contribuirá o mesmo Collegio pera os salarios dos officiaes, 

por que depois de muito ventilado, estudado, e perguntado em Euora, Lisboa, e 

Coimbra, se resolueu deuer tambem o Collegio de contribuir. Mas esta contribuição, 

não serão 25 reis, por cada dia de ausencia ou vacancia, porque huãs vezes será 

demais, outras de menos, senão por rata o que se achar que se deue a rezão de como 

os Collegiaes contribuem. E o fazer estas contas fica a cargo do Irmão Secretario.

17. Pera que os Mestres não ocupem os discipulos na armação e gastos que pera ella 

fazem na festa do Spirito Santo, nem se dê oppressão à gente da Cidade com os 

emprestemos das cousas que pera ella se pedem, e tambem pera mor descanso e 

recolhimento dos nossos, em quanto a Uniuersidade e Collegio não tem posses pera 

fazer armações proprias com que arme todo o pateo, o Secretario della mandará à 

custa da Arca armar por armadores de fora toda a frontaria do pateo, voltando de 

huã e outra parte a largura de huã ou duas colunas, como melhor disser na armação: 

e este espaço se ornará tambem com as composições, a sala estará concertada, 

segundo o que fica ordenado. A Imagem de Nª. Senhora da secretaria se não tire: e 

a alcatifa da Uniuersidade não sirua se não nos autos dos nossos.
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Conseruadores, Eclesiastico e Secular

1. Não ha que ter duuida alguã no que toca à iurdição eclesiastica desta Uniuersidade 

porque uistas as bullas de Pio 5º, e Xisto 5º, que no la izentauão e dera assi, e da 

maneyra que a temos, se iulgou em Roma depois de tudo muy bem examinado, que 

em nenhum modo encontra nossas Constituições, porque o Conseruador Eclesiastico 

toda sua autoridade tem pólo Papa, o secular por Elrey, e a nossa nomeação não he 

mais que huã condição requisita, neg. ab illis ad nos datur lla appellatio. E ainda que 

em algum tempo pareceo a N. Padre que exercitar iurdição per alios, era contra as 

Constituições, com tudo que depois uistas huãs declarações do P. Nadal iulgou que 

não, e que podião os Reytores nomear Conseruador que exercitasse a tal iurdição 

independenter tamen ab illis, de modo que não ouuesse, como não ha appelação, 

nem recurso iuridico do Conseruador pera os Reytores.

2. O Conseruador Eclesiastico tirará cada ano depois do secular sua deuaça, começando 

no principio de Março e tratará cõ o Reytor sobre os que achar comprehendidos, 

e depois fara seu officio castigandoos segundo suas culpas sem lhe irem à mão. 

Acabada a uisita dos Estudantes, visitará os officiaes da Uniuersidade como izentos, 

em lugar da uisita dos Prelados, pera que se saiba como uiuem, e sejão emendados 

e castigados no em que errarem. 

3. Nas deuaças seião castigados com inteireza todos os estudantes que tiuerem ama em 

casa que não passe de 60 años, e nem ainda que passe atensão com sigo nem das 

portas afora sendo moça de 12 años pera cima.

4. Ao Conseruador Eclesiastico se de também propina, como ao secular, a qual se 

tirará dos estudantes que se agraduarem.

5. O Conseruador Secular tirará cada año huã uez deuaça sobre todos os officiaes 

seculares da Uniuersidade se guardarão inteiramente seus regimentos e começada 

no principio de Janeiro. E do que nella achar dara conta ao P. Reytor pera melhor 

gouerno da Uniuersidade, cuia parte muy principal são os officiaes della.
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Escriuam da Uniuersidade

1. Daqui em diante, aprouandose os mais Cursos ao tempo acostumado, o segundo 

se aprouará aos 4 meses do 3º ano andados, antes dos exames dos bacharareis, em 

modo de então aprouarão os 9 meses do 2 anõ, e os 4 do 3º pera se examinarem e 

pagarãm hum uintem, e o restante do 3º ano se prouará depois a seu tempo, pagando 

outro uintem.

2. Esta aprouação dos primeiros 2 Cursos, e 4 meses das Artes ha de constar aos 

examinadores dos bacharéis pela cedula (Sapientissimi examinatores) a qual 

o estatuto manda se leue ao escriuão da Uniuersidade assinada pelo Reytor, e 

Regente do futuro bacharel, e pera se fazer esta cedula leuará o estudante que 

pede a aprouação em dous dedos de papel estas palauras escritas da mão do 

escriuão depois de ter uistos seus Liuros (N. tem cursado, faltão lhe 15, 20, 30 

dias, leuarão lhe em conta tantos) sem leuar por isso alguã cousa, que pera esse 

efeito lhe tem pago o assento, que em seus Liuros fez, do tempo, e cursos de cada 

hum e com este papel se fora a dita cedula, e se assinará pello Leytor e Mestre 

dispensando onde ouuesse lugar, o mesmo se hade fazer com os Licenciados, como 

manda o Estatuto. Cap. 9.

3. Assi mais se declara que onde o Estatuto no Regimento do officio d’ escriuão § 6. diz 

que sera obrigado a dar cartas aos graduados dentro de 3 dias, se entende depois de 

lhas pedirem, e não que dentro de tres dias lhas peção, pois o Estatuto os não obriga, 

e quando lhas der leuará o que lhe está taxado.

4. O estatuto que manda se não dem certidões aos estudantes, senão hum mes depois 

d’estarem matriculados, não se entende afim de lhes darem casas, em que morem, 

porque pera isso se lhe pode dar certidão antes do mes acabado.

5. Tenhase tento que não se assentem na matricula homens adultos, que não prometem 

de seu habito, e arte de uiuer, que trasem animo de continuar os estudos, mas de se 

matricular, pera auocar a seu Juiz alguã causa cõ o priuilegio da Uniuersidade, e se 

o escriuão o matricular sem Licença particular, será multado em dous tostões: e se 

depois d’ assi matriculado lhe passar certidão de matricula, será deposto do officio 

pelo tempo que parecer ao Reytor.

6. Não meterá usanças nouas, nem alterará cousa alguã sob pena de ser deposto do 

officio. Se matricular algum moço das escolas de ler e escreuer sem Licença, Seia 

multado por cada hum em cem reis.
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7. Guardará inteiramente e sob as penas que lhe são postas o seu Regimento feito 

pelo P. António Mascarenhas, e declarado quanto às buscas pelo P. Jerónimo 

Dias Prouinciaes desta Prouincia, reuisto, aprouado e augmentado nesta Uisita. 

E achandose que leua mais do que lhe he taxado será multado pela primeira uez 

em 5 cruzados, pela 2ª suspenso do officio pelo tempo que parecer ao Reytor e seus 

Concelheiros, e se depois de restituido a elle em algum tempo for comprehendido no 

dito erro, perderá officio.

8. Ainda que o escriuão não leuasse mais do que se lhe manda dar, sera taxado por 

cada cousa, se constar que pedio mais, sera multado a primeira uez em tres santos 

do que pedio, ainda que lhe não desse. A segunda uez em tres cruzados. A 3ª sera 

suspenso ao arbitrium Lectoris, como dito, he a 4ª perderá o officio.

9. Em todos os papeis, he certidões que der, pora o que leuou por elles, e o P. Reytor 

não assinará algum delles sem uir o preço declarado, e não o fazendo o escriuão 

sera multado na conta, que por o tal papel lhe está ordenado.

10. Pode o Prouincial eleger hum Padre ou Irmão da Companhia pera seruir o officio 

de Escriuão da Uniuersidade, e faz executar as cousas, que conforme à bulla de 

Pio 4º o escriuão secular costuma pera o exercicio dos nossos, que hão de tomar 

algum grao, ou pera outro officio nesta Uniuersidade: e esta nomeação he própria 

do Prouincial, o qual uerá se quem faz o officio de secretario, pode tambem fazer 

este d’escriuão nos actos que pertencer aos nossos.

Dos mais officiaes da Uniuersidade

1. O Meirinho da Uniuersidade uenha pelo menos huã uez no dia ao pateo, e não se 

ua delle sem primeiro o fazer a saber ao Cancellario e Prefeito. Não iustitua ao 

Almotacel que não conuem. Não conte os chapeos, senam dentro das classes, e não 

no pateo, e menos à porta delle. 

2. Não se permitta que algum estudante dé a algum terceiro as casas que lhe tomão por 

aposentadoria, que he agrauo que se faz aos donos dellas, e em prejuízo do privilegio 

real. E quem usar deste engano pague pela 1ª uez mil reis pera a Arca, e por cada 

huã das mais que o fizer dous mil pera a mesma arca. Porque os arrendamentos das 

casas se não fazem iá pello S. Miguel, como sopoem o Estatuto, mas pelo S. João, 

os estudantes que as tem auisem ao dono dellas hum mez e meyo antes do dia de S. 

João se as querem pera o outro ano, pera que os donos dellas não recebão danos. 
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Taxemse as casas cada tres anos que o pede assi a iustiça pera bem dos estudantes e 

donos dellas. E o aposentador não seia da Cidade como o ordena o Estatuto.

3. O escriuão da aposentadoria quando assinar casas a algum estudante, ou pessoa 

da Uniuersidade leuará do caminho e termo de fiança dous uinteis: e se a tal pessoa 

por algum impedimento reconhecido pelo Reytor ou Cancellario não ouuer as ditas 

casas tornandolhe o escriuão a assinar outras, e fazendo outro termo de fiança 

leuará outros dous uinteis.

4.  Não se consinta aos almoçateis da Uniuersidade pagarem escritos do que almotação 

porque tem muitos incõuenientes. Das penas pecuniarias que poserem às partes, a 

metade se aplicara à arca da Uniuersidade, e a outra a metade sera pera quem 

os acusar: e não auendo acusador, a dita a metade se aplique ao Meirinho, pela 

obrigação que tem d’assistir.

5. Os escriuães das conseruatorias, aposentadoria e almotaçaria, nas sentenças e 

mãdados que fizerem pera as execuções quaes quer que forem, remetão os sempre 

ao Meirinho da Uniuersidade, pera que as faça, pois a elle pertencem, e não aos da 

Cidade: saluo se elle estiuesse ausente, ou impedido: e disto seião auisados os ditos 

officiaes.

6. O bedel da Theologia assista às disputas dos Theologos de cada somana, mas sem 

massa. Acharse ha tambem com o bedel das Artes às primeiras e derradeiras pedras 

dos bachareis, Licenciados, Mestres em Artes: e darselhe ha a mesada somente da 

propina que leua o bedel das Artes, pois não he iusto que se iguale com elle em toda, 

que como official particular assiste em todos os mais actos e disputas.

7. O bedel das Artes assistirá não somente às disputas dos Sabados de cada somana 

pera dar as propinas aos Mestres que argumentão, mas também às da quinta feira; 

porém em huas cousas sem massa. Assistirá tambem a todos os actos de Theologia 

que se fizerem assi na Igreia e Sala, como aos principios que se fazem no mesmo 

geral de Theologia. E nestes actos leuará a metade da propina, que se da ao bedel 

de Theologia, pola rezão sobredita.

8. O porteiro da Uniuersidade tanto que saírem os estudantes das classes as uá logo 

fechando, e à tarde as abrira pouco antes d’entrarem às Lições. Não ande d’ordinario 

em Companhia do Padre Prefeito, mas assista à porta, como tem por obrigação de 

seu regimento.

9. Quando os charamellas uem a actos nossos proprios, se lhes dara huã arroba de 

carne, a metade de carneiro, a metade de uaca ou porco, conforme ao tempo, e se 
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algum faltar, se lhe descontará o que pro rata lhe cabia: a metade do custo sera à 

conta do Collegio, a outra a metade à conta da arca da Uniuersidade.

10. Se o carcereiro deixar entrar alguém no carcere pera falar com os presos, o Padre 

Reitor lhe pora a pena que lhe parecer.

11. Como o Carniceiro da Uniuersidade compra a carne sem ciza, não he bem que 

atalhe pelo mesmo preço dos carniceiros da Cidade, que a compram com ciza: e assi 

se faça com elle, que ficando lhe algum ganho de a carne alguã cousa mais barata 

que os outros.

Prestitos da Uniuersidade

1. No dia das exequias de Elrey D. Anrique de gloriosa memoria fundador deste 

Collegio e Uniuersidade, todos os Padres dirão missa, e os Irmãos huã Coroa por 

sua alma do que se auisará no Refeitorio.

2. O dia antes à noyte se dobrarão todos os sinos, e no mesmo dia de madrugada, a 

missa, e os Responsorios, e os Padres que disserem missa na Igreja, irão à sepultura 

dizer o Responsorio.

3. Caindo o dia das exéquias ao Domingo por não impedir a menhã com missa de 

Requie, e a Igreia com prestito, se farão à 2ª feira, e porque será tambem mais facil, 

aiuntaremse então os Capellães com suas sobrepelizes.

4. Quando o prestito das exequias cair à 4º feira se transferira o assunto pera a quinta, 

pera que uenhão os estudantes às classes à quarta feira, e dellas sayão à missa e 

pregação. 

5. Dirse ha no prestito das exequias d’Elrey hum responsorio solene a que assistão 

todos os 50 Capellães assi Casuistas como Artistas, ou tenhão ordens ou não com 

suas sobrepelizes e tochas que pera isso se alugauão. E os Collegiaes da Purificação 

com suas candeas com o mais corpo de Uniuersidade, Reytor, Lentes e graduados, e a 

missa seia solene com diacono e subdiacono; e pregação breue in genere Laudatiuo, 

e se fora Latina, fora mais graue.

6. O prestito do dia da Purificação se fara na forma seguinte, no dia da Sõra se aintará 

a Uniuersidade no Collegio da Purificação, e deste nosso Collegio do Spirito Santo 

irá o Reytor com todos os graduados por dentro de casa, e postos em ordem segundo 

suas precedências e antiguidades, cõ os Conseruadores, Meirinho, e mais officiaes 

uirão por fora. E os Collegiaes que não tiuerem graos de mestres em Artes por sair 
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este prestito de seu Collegio uirão diante em ordem, e com a mesma se assentarão 

na Igreia, e estarão ao officio das candeas, e bentas ellas, se dara a cada hum 

dos agraduados huã uela de cera branca de quatro em arratel, aos que uierem na 

procissão, e estiuerem no prestito com suas insígnias, e o mesmo aos officiaes da 

Uniuersidade que nos graos costumão ter propina. 

7. No prestito do Spirito Santo sairá a Uniuersidade do pateo das escolas, onde se 

aiuntará, com suas insignias em procissão por fora ate entrar na Igreia, onde 

estauão com a mesma ordem e insígnias como no da Purificação.

8. Nas pregações dos prestitos se diga sempre alguã cousa do fundador em bom termo, 

e que mostre a lembrança e gratidão, que não somente o Collegio lhe deue, mas 

tambem a Cidade e Reyno.

9. Guardese inteiramente o Estatuto, de se não dar propina no primeiro acto que a 

ouuer às pessoas que sendo obrigadas, não acompanharão as procissões dos 

prestitos ou senão acharão à missa e pregação: e façase disto lembrança ao bedel, 

pera que lhas não de.

Arca da Uniuersidade

1. Da Arca da Uniuersidade se não tire dinheiro emprestado pera a fabrica, ou outra 

cousa alguã do Collegio sem Licença expressa do Prouincial. E em nome de N. Padre 

mando, que nem Reytor, nem Prouincial sem expressa ordem de sua Paternidade 

ponha outra alguã carga a Arca por pequena que seia, nem della se gaste dinheiro, 

senão nas cousas seguintes.

2. 1º nas propinas que se dão nas disputas dos Mestres, graos de bacharéis e 

Licenciados. 2º no pagamento dos aposentadores, e do porteiro, quando lança o 

pregão da taxa geral das casas. 3º na armação do pateo na festa do Spirito Santo. 

4º nas candeas que se dão no dia da Purificação aos agraduados que se achão 

no presdito. 5º na meya arroba de carne pera os charamellas quando uem tanger 

à nossa instancia. 6º na paga que se faz a quem chama as testemunhas pera as 

deuoções que tirão os Conseruadores, tirandose quem as chamasse fosse algum dos 

escriuaes da Uniuersidade, que então se lhe não paga.

3. Tambem se foy introduzindo gastar se do dinheiro da Arca em se comprarem prémios 

publicos pera as escolas, que se dessem alternis annis, e não passassem de 24 

cruzados; em se tresladarem tragedias, Orações, e Epygramas em Liuro pera se 



313História da Universidade Teológica  
de Évora (Séculos XVI a XVIII)

conseruarem, e em se comprarem e guarnecerem as massas, e Lobas de que usam os 

bedeis, e as alabardas dos homens do Meirinho, e as uaras dos officiaes de iustiça 

da Uniuersidade: e em se fazerem tragedias; Recebimentos de Príncipes e Prelados, 

e procissões por necessidades que ocorrem; ainda que o comer da gente, o lauatorio 

dos disciplinantes, panos, lume, conseruas, madeyra, pera teatros de que ha em 

casa, se deu e ha de dar sempre do Collegio. Porem he necessario que N. Padre o 

aia assi por bem, porque tem necessidade de seu beneplacito, pelo escrupulo que 

nellas ha. 

4. E porque os recebimentos de Príncipes, Senhores e Prelados nesta Uniuersidade 

são mais frequentes, pera que nelles não aia excessos nem gastos sera bem que in 

futurum se conformem, com os que ha ia anos se costumão a fazer como o que foy, 

o em que se fez hum teatro à porta da Uniuersidade e da parte de fora, o outro à 

janella que caye do coro da sala pera o pateo, em cada hum dos quaes falarão duas 

figuras. Sahio a Uniuersidade hum pouco fora da porta com todos os agraduados 

com suas insignias: Recolheose acompanhando o Prelado que recebia, trazendoo à 

sala, aonde ouue huã oração de meya hora. Acabada ella foy uisitar alguãs classes, 

que iuntou no Refeitorio; à tarde uisitou outras classes, fazendose lhe em cada huã 

dellas alguã cousa breue de festa. O que se diz do Prelado da Cidade e entende da 

primeira uez que uem ao Collegio e Uinuersidade.

Fabrica da Uniuersidade e Sala della

1. Porque a prouisão d’Elrey D. Anrique de gloriosa memoria, em que manda que em 

cada ano se depositem 150 mil reis pera a manutenção das fabricas do Collegio 

e Uniuersidade, e pera suprimento dos ornamentos da Igreia, se não guarda com 

grande perda da dita fabrica e Sacristia, e por muytas rezões se pode temer, que 

cada uez seia mayor. E porque o ditto Rey ordena que o Prouincial, e Uisitador 

uejão como se gasta este deposito, e fação cõprir inteiramente esta sua prouisão, 

uisitando este Collegio tratei muyto deuagar sobre o remedio que poderia auer pera 

ao menos a fabrica da Uniuersidade ser cousa certa com que se lhe possa acudir, e 

não pareça outro senão o seguinte.

2. Que se aplicasse pera ella e pera os gastos da Arca que tem crecido muyto, e com 

o juro que está ordenado se compre com os crecimentos dos anos passados da dita 

Arca. E que pera logo se poder comprar este juro se tomassem emprestados cem 
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mil reis dos reditos da fazenda de huas, que neste Collegio estauão em deposito, os 

quaes cem mil reis, comprado o juro, o Collegio restituirá ao deposito. 

3. Enquanto este juro se não compra, se ordena, que o Sr. Secretario da Uniuersidade 

tire cada ano aos quarteis dos crecimentos da Purificação e Enfermaria real 25 mil 

reis pera ir comprando o necessario com que nas ferias se reparem as escolas, e que 

nenhum superior sem expressa ordem de N. Padre Geral ordene o contrario, mas lhe 

deixe tirar os ditos 25 mil reis na forma sobredita pera obrigação tão precisa, que o 

fundador deixou à Companhia e Superiores della tão encomendada.

4. Comprando este juro fica o Collegio desobrigado da fabrica da Uniuersidade; mas 

em caso, que elle se não gaste todos os anos na dita fabrica, nunca o Collegio 

se poderá aproueitar dos sobejos, antes se irão pondo em deposito pera delles se 

pagarem os salários dos ministros da Uniuersidade pera se lagearem as uarandas, 

pera se comprar armação pera o pateo, e pera outras cousas semelhantes, e 

pertencentes à dita fabrica.

5. A sala dos actos nem em mesas, nem em orações, nem em quaesquer outros actos, 

se armará mais que pelo encosto, e corpo de cadeira, e as grades dos assentos dos 

agraduados com os encostos sem dorcel, nem cousa que suba mais do que dito he, e 

mesa em que estão os defendentes.

6. Nos exames dos nossos Irmãos se porá somente hua alcatifa no assento do Reytor, 

outra no dos examinadores, outra debaixo da pedra, sem se fazer differença d’hus 

Irmãos a outros.

7. Na sala estem os nossos assentados todos iuntos aparte, pera execução do qual 

o Reytor assinará certos bancos, os quaes fara que quando os nossos ouuerem 

de ir à sala esteião desperados, mandandoos guardar por algum dos officiaes da 

Uniuersidade, tirando em concursos extraordinarios, nos quaes os nossos uirão 

pera o coro.

8. Quando se faz algum acto na sala, estando os nossos no coro, não se permitta que 

seculares, que não seião de muyta qualidade, uão a elle.

9. Pera que quando ao coro da sala uem seculares senão misturem cõ os nossos, do que 

se seguem incõuenientes, se deue fazer alguã diuisão no coro pera que os seculares 

esteião a huã parte, e os nossos a outra.

10. Por mais concurso, que aia na Sala, não se ponhão bancos diante dos agraduados 

das gradinhas pera dentro pera se assentarem os moços fidalgos, porque não he 

decente.
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Matricula, Graos, Agraduados, Propinas, Precedencias

1. Dispensou N. Padre Geral na Constituição que manda esteia a matricula na mam 

d’algum da Companhia pera se conformar com o Estatuto, e ordem do fundador 

desta Uniuersidade, pelo que não ha que ter escrupulo. Informado tambem sua 

Paternidade do estatuto da matricula, e obseruancia delle em huã de 16 de Julho 

de 1613, ordenou o seguinte. [Sendo o que toca à matricula de tanta importancia, 

e tão encarecida mente encomendada pelo fundador e uendose que ha negligencia 

na obseruancia do Estatuto, e os inconuenientes que disso nacem, nos parece bem 

fazerse guardar com exação, não admitindo aos estudos dessa Uniuersidade os 

que não comprirem o estatuto dentro do tempo que o fundador nelle limita; não 

excluindo todauia os estudãtes pobres que não tem que pagar] escreueu N. Padre. 

Os mestres de Latim encomendarão a todos que se matriculem e declarem lhes, que 

ainda que algum não esteja matriculado, não deixa de ficar soieito à disciplina e 

castigo literario, e que não sejam gozadas imunidades e priuilegios da Uniuersidade. 

2. Quando se dão os graos de Mestres em Artes, outros Mestres em Artes podem e 

deuem dar lhes a oração alguas uezes pera que não caya este trabalho somente 

sobre os nossos Mestres, e dar se hão ao orador quinhentos reis, parte da propina, 

parte da oração.

3. O grao dos Licenciados em Artes se de segundo os Estatutos acabados os exames no 

primeiro dia Santo não impedido depois delles, e não na festa do Spirito Santo pois 

no modo em que se daua se não conseguia, pera que se transferia pera a dita festa.

4. O 3º principio se fará na Theologia, e acabado elle se darão os uotos em secreto 

como se faz na tentatiua pera se euitarem inconuenientes que socederão dandose na 

mesma Theologia, e o grao de bacharel formado se dilatará pera outro dia, e se daua 

na Sala na derradeira meya hora da Lição d’Escriptura, precedendo o iuramento 

petição do grao, e seguindose a Lição e o mais que os estatutos ordenão.

5. Os Agraduados nesta Uniuersidade (conforme ao Estatuto de Coimbra) ainda que 

tenhão saido della, se contudo a seruem nos prestitos, actos, e cousas semelhantes, 

gozão dos priuilegios da mesma Uniuersidade, mas não outro algum que a tenha 

deixado.

6. Quando se dá o grao de Doutor, o que ora está em lugar acomodado pera ser uisto e 

ouuido dos circunstantes, os padrinhos dos que tomão o grao seião sempre pessoas 

graues, e de calidade, e pera que não aia nesta parte indecências não se tomarão 
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sem aprouação do Reytor. Os dos nossos no Doutoramento não seião seculares: e o 

moço que lhe leua o barrete, ua uestido de comprido.

7. Todos os nossos agraduados acompanharão o Reytor em todos os prestitos desta 

Uniuersidade. E todas as uezes que elle tem obrigação de allem dos prestitos, se 

achar em algum acto Literario, se achem com elle todos os Doutores da casa.

8. Nos actos de filosofia assistão os Mestres em Artes da casa, que ainda estudão, 

e nas mesas do 4º Curso, e disputas do Spirito Santo os agraduados todos, pera 

que fiquem mais celebres, e não faltem argumentantes. E às disputas das Artes aos 

Sabados uão alguns nossos Mestres em Artes ouuintes de Theologia, e o Cancellario 

sera ouuido de os fazer auisar.

9. Se algum estudante sendo pago o custo dos exames, quiser tomar o grao de bacharel 

ou Licenciado priuatum, pagaua somente a metade das propinas do mesmo grao, e 

se forem mais que hum, nem por isso pagarão iuntos, mais que a metade.

10. Quando algum se encorporar na Uniuersidade com exame pagará as propinas do 

exame e se o exame se fizer priuatum, pagaua somente as propinas do grao pera que 

se examina.

11. Aos Mestres em Artes que uão argumentar aos Sabados nas disputas se não de 

propina, se argumentando não puserem pelo menos 3 Sylogismos em forma. Tambem 

se lhe não dará se não uierem pelo menos antes do derradeiro quarto, que o contrario 

he in fraudem da Arca, e pouca autoridade das disputas. 

12. Os Sustitutos da Theologia em quantos sustituem actualmente se assentarão acima 

dos Lentes de Casos: e se forem Doutores com os Doutores actu regentes ordine 

antiquitatis, e se forem bacharéis formados, abaixo dos Doutores todos, mas quando 

não sustituem actualmente se forem Doutores se assentarão com os mais Doutores 

que não lem, e os bacharéis abaixo dos actu regentes do Curso.

13. Nos exames dos bacharéis e Licenciados guardese a ordem da antiguidade entre os 

nossos examinadores, e dos de fora, tirando nos actu regentes, e presidentes, que 

deuem preceder aos que o não são, ainda que seião mais modernos no grao.

14. Quando os Doutores e Mestres de fora argumentarem em actos públicos siguase 

entre elles a ordem de suas precedencias, nem use o Reytor da Prouisão que tem 

o Collegio de poder mandar argumentar alguns mais modernos antes dos mais 

antigos, se não for em algum caso rarrissimo em presença d’algum Principe pera se 

dar mostras dos engenhos, e doutrina da Uniuersidade, e pera esse efeito se retenha 

a dita prouisão em seu uigor.
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Mestres d’Escriptura e Theologia e Sustituto della

1. Informado N. Padre das difficuldades que auia em os Mestres de Escriptura se 

conformarem com a ordem do Ratio Studiorum em particular desta Lição, ordenou o 

seguinte.

2. No que ao Mestre de Escriptura, considerando o que os discípulos delle esperão 

nas lições, e o costume dessa Prouincia, nos remetemos a sua prudencia assi no que 

toca ao uariar dos Liuros do Nouo e Uelho Testamento, como o dilatarse mais em 

conceitos. Folgaremos todauia que nisto se tome algum meyo, e que como dar algữa 

satisfação aos ouuintes se procure encostar o mais que poder ser à ordem que se tem 

dado, e he geral pera todos, e feita depois de consideradas as rezões particulares de 

todas as Prouincias, e os inconuenientes que ha em não se guardar ate qui N. Padre.

3. Pelo que o Lente d’escriptura procure de se aiustar dentro desta Licença de N. 

Padre a ordem dada no Liuro de Ratione Studiorum.

4. Na Theologia se terão disputas cada somana, se nella não ouuesse dous dias sem Lição, 

e auendo dia e meyo, não se deixarão de ter, sem dar conta ao Reytor; o qual fara que 

alguãs uezes se tenhão nas taes somanas: na coresma se terão de quinze em quinze dias.

5. Os dias de Uerão em que por rezão das calmas o Estatuto dá lugar pera que o Reytor 

mande entrar às 4 horas da tarde às escolas, entrem tambem às mesmas horas pela 

mesma rezão os Theologos, e lerse hão as duas lições ate às 6 e as disputas em casa, 

e na Purificação se terão antes da lição.

6. A todos os Mestres de Theologia, e dos Casos se concede terem chaue da porta que uay 

pera o pateo das escolas, mas não se seruirá della senão pera irem e uirem à sala ou 

geral, não a emprestando nem abrindo a outrem com ella, senão a quem fosse tambem 

à classe ou sala; não deixando a porta aberta pera que outras deção por ella.

7. Pera que os Mestres de Theologia e dos Casos saibão suas obrigações, deuem ter 

as regras do Ratio Studiorum, assi comuas aos Mestres das Faculdades Superiores 

como próprias, e hum extracto de tudo aquillo que lhe pertence, contendo assi nos 

estatutos como nesta e mais uisitas.

8. Obriguemse os Theologos seculares a ter as partes de S. Thomas, Bíblia, Concilio 

Tridentino, Nauarro ou Casihano ou Syluestre; e quando prouarem seus Cursos, 

prouarão iuntamente com duas testemunhas iuradas, como tem os taes Liuros seus 

proprios; e não prouando que os tem se lhe dara hữa pena pecuniaria, applicada a 

dita segundo a culpa.
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9. Porque o estatuto não manda apontar por falta, senão quando hum uier meya hora 

depois da Lição começada, e muytos usão mal desta permissão uindo muytas uezes 

mais tarde, ou saindose mais cedo, quasi meya hora, pera se tirar este abuso, a todo 

o que for nisto ordinario, se lhe não conte pera curso cada huã das taes Lições como 

inteira, mas como meya, e de duas se lhe faça huã.

10. Pois se leuão em conta d’acto ao Theologo as disputas que defende nas oitauas do 

Spirito Santo deue de armar a Sala, e trazer charamellas pera ellas.

11. Se o bacharel corrente mais antigo ao tempo que se ouuerem de começar as 

formaturas, não tiuer feito o 2º principio, perderá seu lugar, uez, e antiguidade e se 

agraduará os que estiuerem aparelhados, ainda que não seião tão antigos.

12. Os actos de Tentatiua, e Magna Ordinária se podem fazer pola menhã ou à tarde 

como parecer.

13. O Theologo que ouuer de fazer exame priuado o poderá fazer depois d’estar no 

8º ano de Theologia sub finem, e não antes ainda que em Coimbra o facção no 9º, 

porque lá contão o 4º ano d’Artes por Curso, e cá não; e assi ficão na mesma conta 

os seus noue com os nossos 8 anõs.

14. O exame priuado se faça na casa do despacho da Uniuersidade por quanto o estatuto 

fala em casa, que se possa fechar.

15. Aia sempre hum Sustituto de Theologia, outro de Casos, e não irá a missão nem no 

Aduento nem na Quaresma, pera que não falte em os tempos, que he mais necessario.

16. O Sustituto de Theologia especulatiua duas sortes pode ter de sustituições, hua por 

pouco tempo, outra por tempo notauel como seria de hum mez, e dahi pera cima. Pera as 

sustituições breues, sera hữa materia diuersa das que estão repartidas na distribuição 

acima posta, como seria da 1ª pera de Scientia Dei, de Creatione Rerum. Da 1ª Lição 

de Beatitudine de Uirtutibus, et Donis. Da 2ª Lição alguns contratos breues, alguas 

materias de Religione, e mais uirtudes moraes. Da 3ª pera os Sacramentos breues: 

Baptismo, Confirmação, Extrema Unção, Ordem, Censuras, e Nouissimos.

17. Nas sustituições de tempo notauel pera que não fique imperfeita a materia, tomará 

alguã questão da mesma materia adiante, que seia mais auulsa das precedentes, 

como seria, se o Lente de propriedade lesse a materia da Encarnação, tomar o 

Sustituto a de Scientia, uel Uoluntate Christi. No cabo dos 4 anõs de Theologia não 

se de patente ou certidão a algum Theologo, sem constar dos lentes pelo que della 

sabem nas disputas, em que o ouuirão defender ou argumentar se he sufficiente; ou 

sem ser examinado.
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Mestres de Casos, e Casoistas

1. Quando os Mestres de Casos examinarem alguns oppositores das Capellanias, não 

deixem por isso de ler suas Lições, ainda que seião muytos os oppositores iuntos e 

o exame deue ser em dia de adueto, ou Santo: e acabado elle darão logo per escrito 

seu parecer ao Reytor.

2. As Lições começarão pela menhã e à tarde com os mais, e durarão hora e meya cada 

huã pera que aia lugar de se cumprir o Estatuto dos Mestres pedirem conta dellas 

aos ouuintes, e as repetirem: não ditarão com tudo mais tempo que o custumado de 

3 quartos: o mais se gastará em exercício, perguntas, etc.

3. Aia no geral dos Casos disputas ordinarias cada somana ao sabado de cada Mestre, 

hum pola menhã, outro à tarde: na primeira meya hora repetirão a matéria daquella 

somana, e na hora seguinte defenderão as conclusões que dellas se fizerem, as quaes 

serão reuistas pelo Cancellario.

4. Cada hum dos Mestres dos Casos tera no ano huãs disputas solenes de 9 conclusões 

impressas, huas depois da Paschoa, outras depois do Spirito Santo; durará duas 

horas e meya, lerse hão na Sala, conuidarse ha gente, sairão a elles os Theologos, 

Lendo a primeira meya hora, terse hão pola menhã ou à tarde como mais quiserem, 

e no mes em que se tiuerem, ficarão supridas as menstruas ordinárias de concurso.

5. O que nos Estatutos se ordena aos Theologos, que não defenderem, ou argumentarem 

quando lhes he mandado, de serem multados em duzentos reis, os que auião de defender, 

e em cento os que auião d’argumentar, tudo pera a Arca da Uniuersidade; se ordena 

tambem aos Casoistas: mas a metade da multa sera pera o Meirinho, a outra a metade 

pera a Arca, que o Secretario da Uniuersidade arrecadará do mesmo Meirinho.

6. O que se disse no Capitulo precedente § 9 dos Theologos que uinhão tarde, ou se 

hião mais cedo, se diz tambem dos Casoistas.

7. O estudante que ouuer de ouuir Casos, ha de ser de 19 anõs, feitos, porem se tiuer 

tal corpo e presença que pareça de mais, ainda que os não tenha pode ser admitido a 

elles. O que estuda Artes pode ir aos Casos sem nouo recurso ao Prefeito, bastalhe o 

consentimento do Cancellario que he Superior da Faculdade. Porém não se consinta 

passarse aos Casos o que for alguã desauença que tiuesse cõ seu Mestre, ou por não 

dar conta das Lições, andar liure e o pretendesse fazer. E o que estuda Casos não 

pode ir às Artes sem nouo consentimento do Cancellario, basta tello do Prefeito que 

he Superior dellas.
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Ordem das matérias, que se há de guardar nas Lições de Casos

1. Posto que no Ratio Studiorum se ordena que dous Mestres leão todo o moral em 2 

anõs, com tudo nesta Uniuersidade se lera em 3, que he o Curso dos partidos; e assi 

hum dos Mestres tem à sua conta ler em 3 anõs os Sacramentos, Censuras, officios, e 

Estados: e o outro nos mesmos 3 o Decálogo com a Restituiçam, e alguns contratos.

2. Pera esta ordem em effeito se executar, se lerão as matérias no tempo prefixo, 

conforme a diuisão seguinte. O Mestre que tiuer à sua conta os Sacramentos lera 

no primeiro ano o bautismo, confirmação, penitencia, extrema unção, gastando na 

penitencia sete ou oito meses, e nos outros sacramentos, que se podem concluir 

breuemente o restante do anõ. 

3. O Mestre que tiuer à sua conta o Decálogo lera no primeiro anõ os 3 primeiros preceitos, 

e poderse hia deter no primeiro tratando da fee, esperança, e uicios contrários ate 

dous meses: nos sinco seguintes lera o iuramento e uoto: e nos 3 que ficão o 3º preceito 

com os sinco da Igreia. No segundo anõ lera os 3 preceitos seguintes, e poderse ha 

deter no 4º ate quatro meses, tratando nelle de beneficiis: os 3 meses seguintes dará ao 

5º preceito: e os tres derradeiros ao 6º, o qual se não deue deixar porque he matéria 

muy necessaria, e aos incouenientes que se offerecem se atalhe tratando as cousas 

com toda a modéstia possiuel. No 3º anõ se leuão os 7º e o 8º preceito em 2 meses, e 

nos sinco seguintes a Restituição, no resto do ano alguns contratos.

4. A ordem sobredita se deue guardar em modo que poção os Mestres acabar as matérias, 

e entrar nas seguintes antes do tempo que aqui se lhes limita, e não estendelas tanto, 

que as não concluão dentro nelle: e quando não poderem dizer tudo, deixem as 

cousas menos principaes, e entrem ao tempo pre fixo nas materias que se seguem.

5. As materias aqui repartidas em dous triénios de dous mestres hão de começar no 

mesmo anõ primeiro, e acabar no mesmo anõ terceiro, pera que o mestre que acaba 

as de hum triénio, entre o anõ seguinte nas do outro triénio, e assi não tornem os 

Mestres a ler as mesmas matérias antes de dar uolta a todo o moral.

6. E porque não se podem as matérias por logo nesta ordem sobredita, senão com dispendio 

dos estudantes, que tornarão a ouuir alguãs das que estes dous anõs próximos se lhe 

lerão, o mestre que tem à sua conta o Decálogo, o começará o anõ seguinte e proseguirá 

dando por diante conforme a ordem aqui posta, e este ano presente lera os contratos. 

E o mestre que tem à sua conta os Sacramentos os começará este anõ e lerá nelle 

o Bautismo, Confirmação, Eucharistia, com o sacrificio da missa, Extrema Unção, 
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e Ordem: No 2º anõ o Matrimonio: no 3º as Censuras, e quasi Censuras: no 4º os 

officios, e estados, com alguãs outras matérias; com Simonia, Correição fraterna etc. 

E daquelle anõ por diante ficarão correndo as matérias conforme à ordem sobredita.

7. O que no capitulo 14, § 16 e 17 se diz do Sustituto de Theologia, se ha d’acomodar 

em seu modo ao Sustituto dos Casos.

Artes e Artistas

1. Daqui em diante aprouandose os mais Cursos das Artes ao tempo costumado o segundo 

se aprouará aos 4 meses andados do 3º anõ antes dos exames dos bacharéis, em modo 

que então prouarão os 9 meses do 2º anõ, e os 4 do 3º anõ pera se examinarem, e 

pagarão hum uintem; E o restante do 3º anõ se prouará depois a seu tempo pagando 

outro uintem. Com esta ordem se guardará a que se dá no capitulo 8º § 2, pag. 185. 

2. Quando algum fosse reprouado pera Licenciado, se os proprios examinadores não 

declarassem, que o tal fosse examinado priuatim sem pagar propinas, querendose 

elle examinar, fique seu exame pera o anõ seguinte, como os outros pagando 

propinas: porem poderse ha condecender com elle, em que seia examinado em hum 

dia Santo, ou d’assueto. E desta maneira se entende o que diz o Estatuto que se 

poderá examinar particularmente.

3. Se nas pedras dos bacharéis e Licenciados os chamarellas tangerem mais uezes, 

que acabando o examinador de perguntar, e argumentar sobre a matéria que lhe 

cabe, interrompendo cõ isso os argumentos, o Secretario os multará em 20 reis, por 

cada uez, pera os bedéis que os apontarão. Do mesmo modo não se cantará, nem 

se tangerão outros instrumentos musicos, senão ao mesmo tempo; e nas mesas dos 

Licenciados a cada 3 argumentos.

4. Nos actos da Uniuersidade em que não argumentão senão agraduados, como mesas 

Magnas, e disputas do Spirito Santo, poderão argumentar os Religiosos que lerão, 

ou lem, ou acabarão seus estudos, e estão em foro de letrados; mas não os que 

actualmente estudão. E nos Mosteiros onde se custuma a conuidar pera argumentar, 

se faça a saber esta ordem da Uniuersidade.

5. Pera que se atalhe às mascaras e banquetes, que os bacharéis costumão fazer, 

sendo cousa tão indigna d’actos Literarios e que ordinariamente caye em tempo de 

Coresma, se ordena que todo o bacharel, que sofrer mascara, ainda que seia pola 

Cidade, e der de comer a amigos em forma de banquete, ainda que tenha seu Pay 
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presente, e quem lhe faça os gastos pague da cadeya dez cruzados pera o Meirinho, 

bedeis, porteiro e Correitor da Uniuersidade.

6. O Iuramento grande que os bacharéis e Licenciados fazem de fide, antes do grao, 

se faça nesta forma; escolhase delles hum que seia de boa uoz, e tendoo preuisto o 

lerá de hum lugar mais alto donde seia uisto e bem ouuido, pera que os que depois 

hão de fazer o iuramento pequeno, saibão o que iurão. Lido o Iuramento grande irão 

por ordem dous a dous a iurar, com quietação: estará presente a tudo o escriuão da 

Uniuersidade em pe com os bedeis, hum d’hữa parte, outro doutra, e dará a todos o 

iuramento da obediencia ao Reytor com a modéstia e decoro, que a acção pede pera 

o que serão instruidos primeiro de seus mestres.

Assentos sobre as Capellanias da Vera Cruz, e S. João

Desta Uniuersidade3

Que pessoas se podem oppor, e entrar

nas Capellanias 

1. As Capellanias da Vera Cruz são 26 pera Casoistas, e durão tres anõs. As de S. João 

24 pera Artistas, durão 4 anõs inteiros, continuando o 4º na Theologia depois do 

exame dos Licenciados. 

2. As Capellanias de Vera Cruz se podem oppor principalmente os deste Arcebispado, 

e os do Bispado d’Eluas que forem dos lugares que ao tempo da desmenbração 

e instituição do dito Bispado erão do districto deste Arcebispado d’Euora, e são 

os seguintes: Eluas, Landroal, Jeromenha, Villa Fernando, Barbecena, Monforte, 

Cabeça de Vide, Alter do Chão, Alter Pedroso, Seda, Fronteira e Veiros.

3. Por uigor d’hum (sic) de Pio 5º feito no año de 1571, se podem tambem oppor 

às ditas Capellanias todas as pessoas Eclesiasticas; e por pessoas Eclesiasticas se 

entendem todos os que tiuerem ordens Sacras, ou polo menos gozão do priuilegio 

fori, que conforme o Concilio Tridentino são os que tendo a tonsura, ou tambem os 

que são menores tem beneficio, aut in Clericali habitu et tonsura, in Uniuersitati 

uersantur de licentia sui Episcopi, quasi in uia ad maiores ordines suscipiendos.

3 A.R.S.I., Fondo Gesuítico, N.º 1540/5-18, doc. 5, fls. 201-204.
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4. As Capellanias de S. João se podem oppor de todo este Reyno de Portugal e 

dos Algarues. Pera ser natural do Reyno ou Arcebispado bastão dez anos de 

habitação conforme o Estatuto. Bastará tambem pera entrar na Capellania ser 

feito natural por beneficio de direito, antes da fixação: mas não fazerse natural 

no tempo della.

5. Quem não tiuer ordens Sacras não pode entrar nas Capellanias da Vera Cruz, senão 

tendo compridos 22 anõs d’idade, e os menores, o que deue constar per certidão 

autentica: E o que depois d’entrado não tomar por sua culpa as Sacras no tempo 

que he obrigado pelo Estatuto, sera multado na conta que parecer ao Padre Reytor, 

examinada a culpa, e circunstancias da pessoa; ainda que pode auer caso em que 

possa ser multado em tudo o que uenceo depois de ter cometido a tal culpa. E se 

algum per erro estiuer admittido à Capellania sem os 4 menores, desse lhe tempo 

limitado pera as tomar, e se o não fizer por sua culpa, despidase como in habil. 

6. Com tudo os Capellães do Arcebispado que ia tem entrado nas Capellanias, e consta 

que não deixão de tomar ordens por sua culpa, paguemse lhe os quarteis per inteiro. 

Mas aos que entrarem de nouo, em quanto o Prelado lhas não dá, nem Reuerendas 

pera as ir tomar a outra parte, peçase lhes fiança, e cõ ella se lhes podem pagar 

os quartéis: porque doutra maneira estão in habeis, não podem em conciencia ser 

admittidos à opposição, em quanto lhes dura este impedimento.

7. Não se pode admitir à Capellania da Vera Cruz, quem tiuer quatro anos, ou mais 

de Canones, ou Theologia, mas quem tiuer 3 somente poderá ser admitido aos 3 do 

partido. E quem tiuer ia 3 anõs de Casos tam pouco pode ser admitido; mas quem 

tiuer dous, ainda que tenha entrado dous ou tres meses pólo 3º se poderá admitir 

aos mesmos 3 anõs de partido: E conforme a esta ordem, pode tambem ser admitido 

o que huã uez perdeo a Capellania, ao tempo que lhe falta pera encher 3 anõs, se ia 

não tiuesse outro impedimento.

8. Ninguem poderá entrar nas Capellanias de S. João do primeiro Curso, senão tiuer 

19 anõs d’idade compridos. E nas do 2º Curso 20 anõs e nas do 3º 21, e nas do 4º 22. 

Se ia não tiuesse ordens Sacras, porque então basta telos começados. E estes anos 

d’idade deuem similmente constar por certidão autentica do Liuro do Bautismo. 

9. Não pode entrar na Capellania quem tiuer raça algua de Mouro, ou Judeu por 

pequena que seja. Com tudo se depois de admitido precedendo as deuidas deligencias, 

se achar ter raça, continuará com a Capellania se o cabo, per ser conforme a huã 

declaração que o Padre Leão Henriques resumiu. 
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10. Não se admitão às Capellanias negros nem mulatos, pois ha tantos clérigos, e gente 

de melhores qualidades. Nem estudante algum que uier degradado doutra parte, ou 

se souber que he reuoltoso, arruador, brigoso e que tras armas leues, bebedor ou 

iugador.

11. Não pode entrar em Capellania o que não tendo ainda ordens Sacras não mostrar 

dote bastante, o qual uerá o Sindico da Uniuersidade, e iulgará se he bastante: nem 

o que não estiuer matriculado antes de dar seu nome: nem Seminarista algum, nem 

quem tiuer passante de 20 mil reis de renda, ou por alguã outra uia for rico; com tudo 

em fauor deste Arcebispado pode entrar nella quem tiuer Igreia no campo d’Euora, e 

tambem o Clerigo que nesta See tiuer algum partido de 30 mil reis pera baixo.

12. Quem tem Capellania de Casos, e não tomou ordens passando às Artes, não se 

poderá oppor à Capellania sem ter primeiro tomado ordens. O mesmo se diz dos que 

tendo Capellania nas Artes, se passarão aos Casos não sem terem ordens.

13. Não se pode oppor às Capellanias do 1º Curso d’Artes estudante, que ande 

actualmente, ou andasse noutro Curso Superior; se não quando ou por doença 

comprida, ou por ausência de muyto tempo, e estar muyto remoto se iulgasse 

serlhe conueniente tornar ao 1º Curso, e não tornandose lhe por respeito de leuar 

a Capellania. O mesmo se entenda proporcionalmente das Capellanias dos mais 

Cursos.

14. Quem ao tempo da opposição tiuer faltado ou de patrimonio, ou de ordens, ou 

de licença de seu Bispo, ou de hábito clerical, não se poderá habilitar, depois da 

opposição começada, auendo outro oppositor: mas não o auendo poderá suprir o 

que falta no tempo da fixação, e tendose nelle habilitado, ou começado a habilitar 

antes d’auer outro oppositor, correrá na opposição como habil.

15. Quando algum dos oppositores tiuer menos idade da requisita, se dos mais nenhum 

for aprouado por digno, poderse ha dispensar com o de menos idade, concorrendo 

nelle duas condições. 1ª que lhe não falte mais que hum anõ pera a ter cõpetente. 2ª 

que tenha taes partes d’habilidade, e costumes, que fique a dispensação nelle bem 

empregada, como seria se em caso que tiuera idade, ouuerá de por ella fazendo 

igual exame ser anteposto aos mais oppositores dignos sempre se dara a Capellania 

a quem não tiuer necessidade da tal dispensação. A qual dispensação se faz pera 

não ficar algum soieito raro das partes sobreditas, sem poder ouuir filosofia. E he 

conforme à praxi que ouue antes e depois da morte do fundador de gloriosa memoria, 

e segundo o que em uarias consultas se resolueo no anõ de 1611 e 1613. 
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16. Ainda que ao tempo da opposição o oppositor não tenha a idade requisita, se cõtudo 

ao tempo da collação a tiuer completa, poderá entrar na Capellania, no lugar que 

lhe coube na opposição, mas não uencerá cousa alguã della, senão des do dia que 

tiuer completa a dita idade.

Das Uacancias e fixações das Capellanias

1. Uagão todas as Capellanias, quando os prouidos nellas, ou morrem ou acabão 

seu tempo, ou antes d’acabarem desistem dellas per escrito, ou diante de duas 

testemunhas. Ou quando adoecendo passar a doença de 6 meses; e não antes deles, 

se dentro dos primeiros 30 dias da doença auisarem que estão doentes: mas não 

auisando, passados os 30 dias se uagarão as Capellanias.

2. Uagão assi mesmo todas as uezes que hum inter annum se ausenta 30 dias continuos 

sem Licença do Reytor; ou tendo Licença pera alguns dias d’ausencia, se acabados 

elles, tarda os ditos 30 dias. Da mesma maneira uagão, se algum antes da Paschoa 

ou ferias faltasse 20 dias, e depois outros 20: mas não se faltarem menos.

3. Quando algum for achado em delito, ou constar pella deuaça, ou per tres testemunhas 

contestes, que he deshonesto ou de mà uida, e que dá mao exemplo especialmente em 

matéria de honestidade, sera priuado da Capellania.

4. Da mesma maneira serão priuados os Casoistas, que examminados priuadamente 

no fim do primeiro ou segundo anõ, forem achados que não aproueitarão no estudo e 

não merecerão tanta pena serão resultados ad arbitrum Rectoris. E do mesmo modo 

os Artistas: ou quando no exame dos bacharéis e Licenciados forão reprouados.

5. Uagarse hão mais todas as uezes que os capellaes tiuerem impedimento pelo qual lhe 

não dem ordens, e lhe aia de durar todo o tempo que dura a obrigação d’as tomar.

6. Em uagando a Capellania, o Secretario auisará ao escriuão da Uniuersidade pera 

que faça hum edito, que sera assinado pelo Padre Reytor; e se pora na porta da Sala 

da Uniuersidade logo o dia seguinte depois della uagar: tirando se uagasse nas 

ferias, porque então se fixará acabadas ellas.

7. As Capellanias que uagão pelo discurso do anõ, estarão fixadas 20 dias, não entrando 

em conta o dia da fixação: Mas as que se fixão no principio do anõ estarão fixadas 

todo o mês d’outubro ate 20 de nouembro, pera que se poção oppor os estudantes, 

que uem mais tarde das ferias. As que uagarem no mês de Julho quando ia não ha 

estudantes na Uniuersidade se fixarão logo então e estarão fixadas de o ultimo do 
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mesmo mez; e não auendo oppositor, ou auendoo, mas não estando fixadas 20 dias, 

se tornarão de nouo a fixar acabadas as ferias como se nellas uagassem.

8. A Capellania a que ninguém se oppoz em todo o tempo que o Estatuto manda estará 

fixada outro tanto tempo huã e muytas uezes te que aia oppositor.

9. O que no cap. 8 no Collegio da Purificação pag. 223, § 1, se diz da uacancia da 

Collegiatura do que entra Religioso, se entenda tambem da uacancia das Capellanias 

pela mesma causa.

Cousas tocantes ao Collegio da Purificação

Declaração das obrigações que o Collegio do Spirito Santo

tem ao da Purificação4

1. Primeira mente pedindome muytos Collegiaes a parte uisitando este Collegio Real 

da Purificação, que pera quietação sua e nossa, declarasse as obrigações que o 

Collegio do Spirito Santo a cuia conta esta lhe tem; me pareceo bem fazelo por huã 

uez.

2.  O Collegio do Spirito Santo da Companhia de Jesus tinha obrigação de dar a 50 

Collegiaes do Collegio Real da Purificação de suas proprias rendas, por suas bullas 

e uniões Apostólicas 50 Cruzados a cada hum delles residentes que uinhão a ser 2500 

Cruzados ao anõ pagos no modo e forma que Elrey D. Anrique fundador de gloriosa 

memoria com a mesma autoridade Apostólica deixou ordenado que se uencessem 

e pagassem; que he a rezão dos meses e dias que cada qual dos Collegiaes no anõ 

residissem no seu dito Collegio da Purificação. Este mesmo conto de reis que Elrey 

aplicou pera 50, tem oie obrigação de dar na mesma forma e sob a mesma obrigação 

o Collegio do Spirito Santo autoritate assi mesmo Apostólica pera 25 Collegiaes 100 

a cada hum delles segundo o tempo que residir.

3. Tem mais o Collegio do Spirito Santo obrigação de manter todo o edificio e fabrica 

do Collegio da Purificação, e isto das rendas que com esta carga lhe forão dadas 

em modo que caindo hum lanço tem obrigação d’o leuantar e assi mais de reparar 

telhados, ladrilhar corredores, refazer camaras, portas, e ianellas, sem das porções 

4 A.R.S.I., Fondo Gesuítico, N.º 1540/5-18, doc. 5, fls. 213-231. 
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dos Collegiaes se tirar pera isso cousa alguã.

4. Não he porem obrigado o Collegio do Spirito Santo a prouer o da Purificação em 

outras meudesas de alfayas que pera a Capella, Refeitório, e uinha são necessarios 

ainda que nomine fabrica em outras comunidades se entendessem; porque a bulla 

da união declara a que fabrica quiz obrigar a Companhia in aedificiis et structuris; 

com o necessario pera os Collegiaes dizerem missa na Igreia da Companhia por 

não terem ainda Capella propria; de modo que as alfayas, salarios, e tudo o que não 

he manutenção do material da fabrica hade sair do conto como sempre desde seu 

principio se fez, ainda quando as porções erão somente de 50 cruzados, quanto mais 

oie que o numero he reduzido a 25 e se dobrarão as porções meyo por meyo ficando 

tão grandes, que não ha Collegio que as tenha mayores, nem tambem pagas. Nem o 

Papa as acrecentara a 100 cruzados, só pera a mesa, porque fora dissipação de bens 

eclesiásticos, em que sua Santidade não uiera em modo algum, uindo tão difficultosa 

mente neste augmento ainda com os encargos que tinhão, e razões que se dauão.

5. Pello que declaro que tratando Eu por ordem de Nosso Padre Geral com o Papa 

Clemente 8 à instancia do Collegio do Spirito Santo, que Sua Santidade se contentasse 

(não obstante o que Elrey fundador destes Collegios, e Uniuersidade com autoridade 

de seus prodecessores, tinha ordenado acerca do numero e porção dos Collegiaes 

do dito Collegio da Purificação) que de 50 ficassem 25, e que a porção se lhes 

dobrasse, pois nunca poderia auer 50 Collegiaes quaes o fundador queria, nem os 

50 cruzados bastauão pera se sostentarem os meses do anõ que erão obrigados a 

cursar, nem delles podião pagar o salario de famulos, e médicos, e prouerse de alfayas 

necessarias pera a Capella, Refeitoreo, e cosinha: e a numero de 25 se podia esperar 

que chegassem, e as porções se poderião dobrar, do que por rezão das Uacancias do 

conto, cabia ao Collegio do Spirito Santo segundo as bullas Apostolicas despunhão, 

as quaes lhe dão este emolumento de uacancias in augmentum dotis: Sua Santidade, 

e o Cardeal Tolledo, a quem remetera o negoceo pera se enteirar delle e o informar, 

repararão muyto ao principio em restringir o numero de 50 a 25, e muyto mais no 

dobrar das porções, por lhes parecer excessiuas, sendo principalmente contra a 

ultima uontade do fundador, a quem se tem sempre grao respeito: E sobre tudo contra 

o bem do Collegio do Spirito Santo que com a tal restrição e dobrar de porções 

ficaua perdendo sabida mente hum anõ por outro 1200, 1300 cruzados de renda, que 

das uacancias de tantas becas lhe cabia. Acrecentando o escrúpulo que esta renda se 

tiraua a Religiosos e se daua a Seculares, com quem Elrey seu fundador não quisera 
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ser tam liberal podendo com tudo a Companhia pera que o Collegio da Purificação 

permanecesse, e estiuesse mais Splendor, e não fossem forçados os Collegiaes ao 

desemparar boa parte do anõ por falta do necessario sem obrigação alguã, insistio 

por muyto tempo no negoceo, e me custou bem de trabalho acabar com o Cardeal 

Tolledo, e com sua Santidade uiesse no que lhe pedia; abreuiando o numero de 

50 em 25 e dobrando as porções de 50 em 100 cruzados com grande espanto dos 

que sabião as dificuldades e circunstancias do negoceo, e assi sua Santidade se 

dignou remeter tudo em forma comissaria ao Patriarcha de Jerusalem Fábio Brondi 

então Colleytor deste Reyno, pera que achando que as cousas estauão nelle tão 

caras como se dizia, que não podião os Collegiaes uiuer com 50 cruzados, e pagar 

delles Salarios, e prouer o Collegio d’Alfayas e cousas necessarias pera a Capella, 

Refeitório e cozinha, nem chegar o numero dos ditos Collegiaes a 50, se restingisse 

a 25 e se lhe dobrassem as porções do que o Collegio do Spirito Santo recebia das 

sobreditas Uacancias e becas pera que não auia oppositores, pois o Reytor e Padres 

assi o pedião e erão contentes.

6. Aiunto mais que tendo sua Santidade perguntado, se bastaria acrescentar as porções a 

30 mil reis, lhe respondi per ordem de Nosso Padre Geral, que ainda que quanto menos 

se lhes desse, tanto menos perderia o Collegio do Spirito Santo, não seria porem tamanha 

merce do Collegio da Purificação, como mandarlhe Sua Santidade dar os 40 mil reis cada 

anno na forma sobredita: com o que sua Santidade e todos os Cardeaes, a cuia noticia 

isto ueio se edificarão muyto, e disserão que bem soubera Elrey D. Anrique de gloriosa 

memoria, de quem se fiara, e a quem encarregara o seu Collegio da Purificação, pois os 

Padres tirauão o bocado da boca pera o melhorar, e se priuauão pera sempre de mais de 

mil cruzados de renda cada anno pera o manter com mais fartura e Lustre.

7. Fez o dito Patriarcha a diligencia com muyta exacção e pontualidade, como se ue 

da autentica que está no cartoreo do Collegio, examinando todos os gastos muyto 

meudamente: e achando que sua Santidade fora muy bem informado, autoritate 

Apostolica reduzio o numero a 25 e lhes deu porção dobrada de 100 cruzados, 

com os mesmos encargos, com que se tudo proposera, pedira e impretara de Sua 

Santidade. Acrecentando que não se querendo os Collegiaes entrar na enfermaria 

Real aonde tem todo o necessário, e Elrey por iustos respeitos que teue quiz que se 

curuassem, e não no dito Collegio; tanto mais necessidade terião deste augmento de 

porção pera se prouer e pagar o que se lhe la auia de dar, e dara todas as uezes que 

se nella quiserem curar.
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8. Por onde fica claro que nem os Collegiaes tem mais que querer ou esperar do Collegio 

do Spirito Santo pera contribuições de Salários e alfayas; nem os Superiores deste 

Collegio, ou Prouincia as podem fazer sobre hữa liberalidade tão grande, que sua 

Santidade com tanta consideração, e escrupulo lhe fez dar rendas do dito Collegio do 

Spirito Santo, de mil e mais cruzados cada anõ, na forma que fica dito pera que deste 

augmento de porções podessem franca mente os Collegiaes comer e tirar o acima dito; 

as quaes porções, graças a Deos, são tão pingues que sendo bem gouernadas sem 

muyto grandes sobeios, que podem repartir entre sy alguãs uezes no anõ. 

9. Isto quiz dizer como quem correo com o negoceo e sabe os motiuos que a Sua 

Santidade se representarão, e as rezões que elle teue pera fazer a merce que fez 

ao Collegio da Purificação a petição da Companhia, sem os Collegiaes nisso em 

modo algum entreuirem, o muyto que custasse alcançala e o pouco que custaria oie 

tornar tudo a como estaua. Se assi como parece bem aos Collegiaes o augmento das 

porções, não parecessem bem as condições, e rezões com que Sua Santidade ouue 

por bem e o quiz dar.

Uice Reitor e Concelheiros

1. O UiceReytor ou seia da Companhia, ou dos mesmos Collegiaes posto pelo Prouincial 

da Companhia tera pera memoria sua hum Elencho exacto de suas obrigações, e 

officio, e hum Liuro das uisitas do Collegio: e ainda quando for da Companhia 

comera ordinaria mente com os Collegiaes.

2. Os dous companheiros, que sendo da Companhia ha de ter com sigo serão seus 

concelheiros, com ordem de 1º e 2º, como se ordena nos Estatutos parte 1ª cap. 4º, 

e por esta ordem ficarão em lugar do mesmo UiceReytor em suas auzencias. Allem 

destes dous concelheiros tera outros dous no Collegio do Spirito Santo, e serão 

Padres graues, pera concelho de cousas mais importantes.

3. As penas graues dos Collegiaes, que não estiuerem postas nos estatutos, como 

são as pecuniarias que passarem de 3 cruzados, e muyto mais as despedidas dos 

Collegiaes, se não porão nem executarão sem ordem do Reytor da Uniuersidade, 

conforme ao que se manda p. 2, cap. 13.

4. O UiceReytor ou seia da Companhia ou dos mesmos Collegiaes, quando iulga a 

materia das duuidas e diferenças que nacem entre as pessoas do Collegio, como Juiz 

ordinario, não no faça sem consulta de seus concelheiros.
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5. Uisitará as uezes que lhe parecer, e pelo menos seia cada 3 meses as camaras dos 

Collegiaes e porcionistas, estando elles presentes, pera uer se ha nellas alguã cousa 

indecente, conformando se com o estatuto p.3, cap. 19.

6. Quando algum Collegial ouuer de ser multado por seus erros, oução sempre primeiro 

o UiceReytor, e ueia se tem escusa ou descarga que dar. E geralmente falhando não 

se lhe peça nunca a multa in flagrante, pera que não aia ocasião de se soltar em 

palauras.

Ordens do gouerno Temporal de casa

1. Tangerse ha sempre a aleuantar na hora e forma do Estatuto, e dahi a meya à missa. 

Mas se alguns Collegiaes aos Domingos, dias Santos, ou aduetos dormirem mais, 

seião espertados huã hora mais tarde, e uisitados se estão leuantados: à meya hora 

depois se tangerá outra uez a missados que então se leuantarão.

2. Os Collegiaes irão iuntos às Lições, e tornarão dellas da mesma maneyra, ou pelo 

menos à uista huns dos outros. E quando soceder que algum com licença que ua, ou 

uenha só, não seia senão pelo caminho ordinario, sem delle se desuiar, e sendo caso 

que se desuie seia multado ad arbitrium do UiceReytor, e Concelheiros.

3. Nem ao Collegio do Spirito Santo, nem à Igreia delle uirão sós, senão for com 

licença do UiceReytor, porque o Estatuto somente lhes permitte poderem ir só à 

Uniuersidade quando no Collegio não ha companheiro que leuem.

4. O Collegial ou Collegiaes que sairem fora do Collegio, ou das escolas sem licença 

e andarem pella Cidade seião multados pela primeira uez em hum cruzado: pella 

2ª em mil reis, pella terceira despedido, saluo constasse moral mente que fora a 

cousa alias licita, porque então não sera despedido, mas dobrandose lhe ha a pena 

pecuniaria de mil reis em dous mil.

5. Se algum for sem Licença do UiceReytor e Concelheiros contra a forma do estatuto, 

dormir fora do Collegio, será multado a primeira uez em 10 cruzados, e em reclusão 

de 15 dias no mesmo Collegio: a segunda despedido, pela infâmia que se presuma 

resultar ao Collegio, e isto ou as noites seião continuas, ou interpolladas. Porém 

quando sem a dita Licença e forma se ausentasse do Collegio, deixando de residir 

nelle, então, ainda que a tal ausência fosse feita com qualquer pretexto de negoceo, 

ou aparência, seia multado em 10 cruzados; os quaes tornando elle dentro de 8 dias 

pagará uigurosa mente: mas estando ausente mais que os ditos 8 dias, sem recorrer 
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ao Reytor da Uniuersidade, pera lhe dar conta de sua ausencia, e causas della, e 

lhe pedir Licença, declarem no por despedido e se uagará a sua beca sem mais ser 

ouuido.

6. Quando por boas rezões se der licença a algum Collegial pera ir uer seu Pay, ou 

May na Cidade, nunca se lhe de pera dormirem fora do Collegio da mesma Cidade: 

saluo fosse em artigo de morte, ou outra necessidade equiualente, porque estando 

com beca tem inconuenientes de muyta consideração.

7. Nenhum Collegial sem Licença do UiceReytor pode entrar na camara doutro e 

quando entrar com ella, terão a porta aberta em quanto estiuerem iuntos. E o que 

entrar sem licença sera multado em 50 reis por cada uez: e se se fecharem por dentro 

100 reis cada hum: E se batendo não responderem e abrirem logo em 200 cada hum.

8. Não podem leuar Liuro da Liuraria sem Licença expressa do UiceReytor, e quando 

com ella o leuasse, o escreuão em huã taboa que estará publica na mesma Liuraria 

pera que conste quem o leuou.

9. Não guardem as uisitas dos enfermos pera as horas do estudo: mas procure o 

UiceReytor seião aliuiados os enfermos.

10. Não indo à mesa o UiceReytor, nem algum dos concelheiros, o Collegial mais antigo 

estará no primeiro lugar, depois do do UiceReytor, ainda que não tenha grao: E 

a ordem dos graos se guardará em outras cousas e lugares apontados. Auera tres 

Collegiaes designados pera mandarem à mesa per turno. E não passe de quartilho 

e meyo o uinho que se der a cada Collegial pera cada dia. E os famulos não siruão 

no refeitorio, nem na cosinha, nem na capella com opas. 

11. A cada Collegial se de em cada quartel os sobeios que crecerem dos quarteis 

passados, porem isto se entenda prouendose primeiro o Collegio bem das alfayas e 

mais cousas necessárias, e tendose mais todos os gastos comuns. E aos familiares se 

dem os quinhentos reis que so lhe costumão dar por ser Natal e Paschoa.

12. Os Collegiaes que iugarem a dinheiro contra a forma do Estatuto, ainda que seião 

os iogos permitidos no mesmo estatuto, serão multados ad arbitrium do UiceReytor 

segundo a conta de dinheiro a que iugarem.

13. Nas noytes do Uerão não fallem depois de tangerem a deitar huns cõ os outros, e se 

ia aquelle o limite da conuersação.

14. Nenhuã pessoa de fora pode entrar nas câmaras dos Collegiaes, senão fosse raras 

uezes, e auendo taes circunstancias, que iulge o UiceReytor que lhe não pode negar 

a entrada.
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15. As armas e a poluora se alguã ouuesse em casa, esteião todas recolhidas, e a bom 

recado debaixo da chaue em alguã parte segura da mão do UiceReytor.

16. Não se desconte aos Collegiaes por ausencia nenhum dos dous dias, em que partem 

do Collegio pera fora, ou tornão a elle.

17. Poderão ir todos os meses pelo menos huã uez ao campo collegial mente, ou por 

todo dia ou parte delle.

18. A ianella grande que caye pera S. Monica, e está iunto, e sobre a porta da Serqua do 

Collegio da Purificação se podera abrir nos meses de calma depois das Aue Marias, 

e em taniendo de pola menhã a aleuantar se tornará a fechar. As tres grandes que 

cayem sobre o terreiro do Collegio se fecharão sempre de noyte com a chaue.

19. O Porteyro não de recado algum nas horas do estudo aos Collegiaes. Uindo porem 

alguã pessoa pera lhes falar, dara auiso ao UiceReytor, ou a quem seu lugar tiuer, o 

qual uera se conuem interromper seu estudo ou não fazendo o porteiro o contrario, 

sera por cada uez multado no pão de dous dias.

20. O Collegial mais antigo, não dara Licença pera cousa alguã ainda que lhe digão que 

não ha no Collegio quem as de sem o saber de certo: e dando as sera multado por cada 

huã em 100 reis. E pera que não aia enleyo, o ultimo concelheiro o auisará sempre 

se uay fora pera que entenda que com elle hão de correr as licenças: e assi mesmo o 

auisarão em tornando qualquer delles pera que saiba que as não ha de dar mais, e não 

auisando as ir e uir serão multados e penitenciados ad arbitrium Rectoris.

Ordens do Collegio pera mor disciplina

1. Ponhase muy particular cuidado em se não admittirem ao Collegio pessoas inquietas, 

e quando por erro alguãs se recebessem, e depois se uisse que inquietauão os mais, e 

que he muyto parcial, ou intenta nouidades contra os Estatutos do Collegio, ordens, 

ou uisitas delle, e estillo de uiuer no dito Collegio, seia primeira mente auisado seria 

mente pelo UiceReytor, e não se emendando, seia logo despedido, pois não cumpre 

cõ a obrigação de seu iuramento, em periuizo da paz e quietação dos outros. E isto 

se diga e leya a todos quando entrão.

2. Quando o UiceReytor ora seia da Companhia, ora dos mesmos Collegiaes, os agrauar 

em alguã cousa, podem e deuem recorrer ao Reytor da Uniuersidade: e se elle os não 

desagrauar sendo rezão e agrauo ao Prouincial que for nesta Prouincia: e se nem elle 

o fizer, ao Geral: e não acudindo elle ao Sumo Pontifice, ou a quem suas uezes teuer; 
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que esta he a ordem que o fundador de gloriosa memoria quiz que guardassem em seus 

agrauos, e está confirmada pelo Sumo Pontifice, e he aceitada de cada hum quando 

entra no Collegio com o iuramento que fazem de guardar os Estatutos, e ordens do 

gouerno delle, em que entra tambem esta do modo que hão de ter em seus recursos, 

como eclesiasticos que ficão sendo, uiuendo em comunidade e de bens da Igreia.

3. Auendo em algum caso de recorrer ao Reytor da Uniuersidade, ou ao Superior da 

Prouincia, nomeem dous ou tres Collegiaes, que lhe proponhão as rezões de seo 

agrauo, e não uenhão todos, ou muytos em turma.

4. O Collegial que discobrir as cousas secretas do Collegio seia seuera mente castigado 

ad arbitrium do UiceReytor e Concelheiros, como homem que faz contra o que iurou 

no principio, quando tomou a beca.

5. Em nenhuã ocasião nem de eleições, nem d’actos, nem d’outros quaes quer se sofrão 

no Collegio da Purificação nem no seu terreiro por causa dellas, farças, galhofas, 

suissas, ou emascarados; e se algum Collegial o fizesse, ou desse ordem a se fazer 

seia multado em hum mez de porção.

6. O Collegial que chamar pera seu seruiço outro medico, cirurgião, sangrador, 

barbeiro, fora dos salareados do Collegio pagar lhe ha tudo à sua custa, fazendoo 

com Licença do Reytor da Uniuersidade: e fazendoo sem ella allem de lhe pagar 

sera multado ad arbitrium do UiceReytor.

7. O que disser palaura descortez a outro, ou que desfaça nelle ou na autoridade 

do Collegio, e da gente que nelle está, seia multado grauemente pela primeira, 

segunda, e terceyra, crecendo sempre a multa ad arbitrium Rectoris, e na quarta 

seia despedido do Collegio.

8. O Collegial, familiar, ou criado do Collegio da Purificação que delle for despedido 

por algum Prouincial ou Uisitador ou ainda pelo Reytor da Uniuersidade, não 

poderá tornar ao mesmo Collegio, sem expressa licença do Superior da Prouincia, a 

quem se referirão as causas de sua despedida. O mesmo se diz quando for suspenso 

da porção por tempo notauel, como de mez pera cima.

9. O dinheiro das multas se não gaste, senão nas cousas expressadas nos estatutos, ou 

nesta uisita; nem se despense nisto. E o Secretario da Uniuersidade tera huã chaue 

do dinheiro das multas, como sempre se custumou.

10. Os Liuros da despeza, Receita, e Uacancias, terão as folhas numeradas, e assinadas 

não pelo UiceReytor, mas pelo Reytor da Uniuersidade, com seu assento no cabo 

assinado por elle.
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11. Andem os Collegiaes em suas pessoas, opas, becas, e barretes muyto limpos, ainda 

que as roupas seião usadas. Os manteos das camisas tenhão a honestidade e 

decencia, que pedem pessoas que professam Theologia, e ou são ou se uão criando 

pera estado eclesiastico.

12. O Collegial mais antigo, ainda que segundo sua antiguidade pode falar nos 

aiuntamentos, com tudo geral mente falhando este direito de ansiania se lhe concede 

so pera cousas agiueis, e estilo do Collegio, de que por mais antigo pode ter mais 

noticia: mas nos actos Literarios hade correr como os outros, no que toca às Letras 

e pontos que se tratão.

Ordens pera os officios e officiaes

1. Aos officiaes e superintendentes dos officios se de iuramento quando entrão nelles, 

parte 2, cap. 11. E a cada Superintendente de officio se de seu regimento tirado do 

Estatuto, e conforme ao estillo e ordens do Collegio.

2. Os Superintendentes dos officios quando os familiares que nelles seruem fazem 

alguãs faltas, os podem multar ao modo com que o Superintendente da portaria 

multa ao porteiro por suas faltas, parte 5, cap. 10. E o UiceReytor tenha conta de 

não reuogar estas multas, senão quando fossem postas sem rezão conhecida.

3. O Porteiro, segundo o Estatuto parte 3, cap. 17, feche a porta às Aue Marias, e dali 

a meya hora entregue as chaues ao UiceReytor, mas ao fechar da porta, acudirá as 

chaues ao porteiro, e em quanto ellas se não entregão ao UiceReytor (que he espaço 

de meya hora segundo o Estatuto) as poderá ter a bom recado em sua camara, como 

se ordena no mesmo cap. 10, e elle mesmo irá pela menhã cõ as chaues às horas que 

a porta do Collegio se ha d’abrir.

4. Ao Cosinheiro, e Refeitoreiro se dem listas do peso e medida das cousas que se hão 

de dar, e não as guardando seião multados a arbitrio do UiceReytor.
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Cousas Spirituaes5

1. Todos ouuirão cada dia missa à meya hora depois de tangerem a leuantar. E tambem 

se acharão à Ladainha de N. Sõra que se dira antes da Cea.

2. Farão todos cada dia exame da conciencia à noyte antes de se deitarem

3. Ouuirão a pregação em huã tribuna particular pera elles deputada, que he a que 

caye sobre a capella de S. Bento.

4. A Congregação de N. Sõra se afferuore neste Collegio e promoua continuando as 

saluas dos Sabados e as comunhões solenes nos dias de N. Sõra e fazendose huã 

exhortação deuota aos Collegiaes cada mez, e tirãdose os Santos.

5. As confissões menstruas, e comunhões nas 6 festas de N. Sõra, pelo menos as que 

se nomeão nos Estatutos parte 3, cap. 21, não faltem nunca, e constem de certo ao 

UiceReytor ser assy e quando não fosse, então executará o mesmo UiceReytor as 

penas do estatuto que no dito cap. se poem.

6. Os Suffragios que pela alma d’Elrey D. Anrique fundador de gloriosa memoria cada 

somana se fazem assi de missas como de psalmos, como quer que são onus ipsius 

heb domadae deuem fazer cada hum dos Collegiaes em custodia cada somana; pera 

poder assi comprir sua obrigação com mais pontualidade e não soceder a caso que 

se deixem os suffragios d’hữa somana pera a seguinte.

7. Os familiares que morrem no Collegio e não tiuessem com que se enterrar, se 

enterrarão à conta da arca das multas com o officio de enterramento.

Letras e exercicio dellas6

1. A hora do estudo que nos dias Lectiuos do Uerão quando se entra as 3 horas da tarde, 

se manda ter antes das Lições da tarde, parte 4, cap. 4, não seia do meyo dia te a 

huã hora como era uso; mas da huã te duas, e logo imediata mente se seguirão tres 

quartos d’estudo te que uão à classe, se o numero dos que tem obrigação de rezar o 

officio diuino não fosse tamanho que obrigasse comecar o tempo do estudo às doze 

horas, e ter as disputas antes da classe. E ultimamente se terão os 3 quartos d’estudo 

os ordinários das 8 te os tres quartos pera as noue quando se tange pera o exame.

5 A.R.S.I., Fondo Gesuítico, N.º 1540/5-18, doc. 5, fl. 221.
6 Idem, ibidem, fls. 222-223.
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2. No Inuerno quando se entra às duas se terão tres quartos de estudo da huã te o 

tempo de ir pera a classe, e depois à noyte se terão duas horas continuas das 6 te 

às 8. Porem quando no Uerão por causa das disputas da quinta feira no geral ou 

d’algum acto publico, ou por outra ocasião, não ouuer d’auer disputas no Collegio 

da Purificação, terão os Collegiaes de estudo toda aquella hora que ouuera de ser 

de disputas, e então não terão d’estudo os tres quartos sobreditos depois das 8.

3. Nos Domingos e dias Santos do Uerão quando não ouuer disputas, aia duas horas 

d’estudo que serão da huã te as tres com campa tangida; mas no Inuerno quando 

estes dias não ouuer disputas bastarão as duas horas ordinárias de estudo que 

mandão os Estatutos, cap. 4, citado.

4. As disputas quotidianas se tenhão no Uerão à tarde depois de sair das Lições e 

começarão à meya hora depois das 5 he a outra meya pera as 7 no qual tempo se 

tangerá a Ladainha pera logo imediatamente entrarem à cea.

5. Os Collegiaes cursantes, segundo os Estatutos parte 4, cap. 1º repitão em casa por 

espaço de hum quarto todos iuntos as Lições daquelle dia, depois de sairem à tarde 

dellas a qual repetição poderão fazer ou de 3 em 3, ou de 4 em 4, como mais lhe 

parecer ou passeando, ou assentados.

6. As disputas ordinárias de cada dia que se ordenão nos Estatutos cap. 1º citado se 

não deixem de ter ao Sábado, e nelle tambem por seu giro se disputará d’alguãs 

das matérias que se uão lendo na Uniuersidade, e se em lugar destas disputas dos 

Sábados, quiserem antes os Collegiaes ter huãs conferencias de Casos assi poderão 

ter, e parece que serão de mor utilidade pera não se lhes notar a elles depois, como 

ia se uio, falta sensiuel na Sciencia do moral, quando os examinão pera confessar, 

ou fazerem opposição pera Igreias.

7. As disputas mais celebres que nos Estatutos parte 4, cap. 2 se manda ter cada 

Somana seião cada quinze dias, presuposta a diminuição que se fez do numero dos 

50 Collegiaes a 25, e huã uez no anõ iunto da festa da Purificação de N. Snõra, que 

he a propria do Collegio, se tenhão em dia nas Lectius huãs disputas gerais, em 

tudo mais solenes, a que possão concorrer as pessoas doctas e graues que ouuer na 

Cidade, e conuentos della: mas não auerá gastos d’armações, ou outros semelhantes: 

Ainda que se poderão imprimir conclusões de Theologia, ou de grande parte della: e 

durarão todo o dia na sala das disputas do mesmo Collegio da Purificação.

8. Não somente em tempo de posse auera no Collegio algum exercício de Letras, entre 

os Collegiaes que no Collegio ficarem, mas tambem nas ferias, e pello menos serão 
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obrigados a se recolher a estudar pela menhã das 8 te as 9, e à tarde da huã te às 

tres que he o tempo menos comodo pera poder sair do Collegio, e tangerse ha a este 

recolhimento d’estudo.

9. Não se deixe o uso de falar Latim no Collegio, pois he expresso estatuto. E preguem 

os Collegiaes de quando em quando por exercicio no Refeitório ao tempo da missa.

10. Os Cursantes do 5º ano tem obrigação de fazer o acto da Tentatiua, e posto que no 

Estatuto somente se lhes põem pena, de não poderem entrar em passantes, se a não 

fizerem, toda uia porque podem requerer não so passantes por a não fazerem, se lhes 

poem agora de nouo outra pena de dez cruzados que a façam. E o UiceReytor lhes 

assine o tempo determinado pera fazerem a Tentatiua, e seia por todo Março e Abril.

11. Os Passantes no seu primeiro anõ que fica sendo o sexto de Theologia farão os 

actos seguintes ate o principio da Bíblia: No septimo anõ a Magna ordinaria, e 

Henriquiana: No oitauo anõ o exame priuado, e exame de Licenciado. E os que 

faltarem em alguã destas obrigações no tempo que lhe for limitado dentro de cada 

anõ pera os ditos actos; serão pela primeira falta multados na porção de hum mez; 

pela segunda na porção de dous meses. Pela 3ª na forma do Estatuto. O Padre 

Cancellario cõ o UiceReytor assentarão, destribuirão e auisarão a cada hum dos 

actos e tempos em que os hão de fazer.

Opposições e intrancias no Collegio7

1. Quando uagar algua Collegiatura ou Collegiaturas, o Reytor da Uniuersidade as 

mandará logo fixar dentro dos 3 dias do Estatuto ainda que pareça ou se diga que 

não ouuerá oppositor digno. Mas a do que constar que entrou Religioso não uagará 

em quanto lhe durar o tempo do Nouiciado, dentro do qual tem liberdade pera tornar 

ao seculo, e gozar d’ella saluo se elle próprio cedesse de seu direito: e cedendo fixar 

se hia logo; e em quanto não ceder ou fizer profissão, não se tire do numero dos 

Collegiaes: e o UiceReytor saberá o dia certo de sua intrancia e profissão. 

2. Os oppositores das Collegiaturas dos Cursantes, não somente tenhão o Testemunho 

e grao de suas Letras, de que falla o Estatuto, mas tambem conhecida abelidade e 

partes conforme a uontade d’Elrey fundador, que queria se criassem neste Collegio 

bons Theologos pera poderem seruir na Inquisição, e em outros officios semelhantes, 

7 A.R.S.I., Fondo Gesuítico, N.º 1540/5-18, doc. 5, fls. 223-225. 
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e tambem entrar depois em Collegiaturas de passantes, fazendo seus actos te se 

doutorarem. Por tanto ninguém seia prouido em Collegiatura de Cursante sem 

mostrar engenho pera sair bem com sua tentatiua no quinto anõ de Cursante e poder 

continuar com os mais actos auendo de entrar em passante.

3. Os Theologos de fora que tiuerem acabado seu quadriénio de Theologia, que he o 

curso proprio e inteiro desta Uniuersidade, não seião admittidos à opposição de 

Collegiaturas de cursantes. Porem se somente tiuerem hum, dous, ou tres annos de 

Theologia, ou ainda entrado no quarto poderão ser admitidos à opposição das ditas 

Collegiaturas, e continuar nellas ate encherem sinco anos entre os que estudarão 

fora, e no Collegio, que he o tempo, que no Collegio estudão os Cursantes que nella 

começão a Theologia.

4. Pode hum Collegial cursante nos derradeiros dous meses de seu quinto anõ de 

Theologia opporse à beca de passante, mas hade sair fora do Collegio pera fazer 

a opposição se ouuer outro oppositor, que não o auendo o Reytor da Uniuersidade 

uera se conuem ficar no Collegio, em quãto não ouuer outro, que se opponha. E em 

quanto assi estiuer fora, e lhe correr ainda o tempo de cursante uencerá a porção 

como se estiuera dentro no Collegio.

5. As sinco becas de passantes quando estão uagas, e não ha quem a ellas se opponha, 

não se dem aos que se oppoem as becas de cursantes, mas estem sempre fixadas as 

que estiuerem uagas te que a uaguem a ellas se opponha, porque se entrassem nellas 

cursantes, socederia depois acudirem a ellas oppositores, e não acharem lugar, 

allem de ser grande o numero de cursantes, e se auerem de receber muytos menos 

idoneos, em caso que lhes acrecessem as sinco becas de passantes contra a mente 

do fundador, que quiz fosse muyto escolhida a gente do Collegio, e sobre toda ella 

os passantes.

6. Acabado o tempo de cursante, não auendo beca de passante uaga, nenhum Collegial 

espere no Collegio que uage, mas sayasse logo delle.

7. Os Collegiaes que ouuerem de ser iuizes nas eleições e opiniões, dos que de nouo se 

oppoem às Collegiaturas, elegerá o Reytor da Uniuersidade com consulta de seus 

concelheiros, e se lhe dara iuramento antes da opposição pera darem seus pareceres 

inteira e fielmente sem se fazer in iustiça a alguém, declarando o que sentem, de 

quem tem o primeiro, segundo, e terceiro lugar.

8. A inquirição que se hade tirar dos que leuão as Collegiaturas, tirará o Secretário 

do dito Collegio diante do UiceReytor do mesmo Collegio, ou de quem ao Reytor 
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da Uniuersidade melhor parecer. As testemunhas que se perguntarem não hão de 

ser presentadas pelos mesmos oppositores, mas buscadas por uia muyto segura. 

E quanto aos costumes se deuem informar assi mesmo de pessoas que os poção 

bem conhecer na Cidade, e em suas terras. E as diligencias dos que hão d’entrar 

no Collegio se farão não à custa dellas, senão da arca das multas, e falas ha o 

Secretario do dito Collegio da Purificação.

9. As inquirições acerca da Limpeza do Sangue dos que hão de entrar no Collegio 

se fação com inteireza e muyto exacta diligencia, como se ordena na parte 2, cap. 

8, e se feita esta inteira diligencia, fosse hum admittido ao Collegio, e depois se 

constasse que elle realmente tinha raça, hase então d’aueriguar se he isso publico 

com a publicidade que em direito basta, ou se he secreto; porque se for publico na 

forma de direito seia despedido, mas se for occulto poderse ha reter, suposto que ia 

está recebido no Collegio, e que na primeira informação não ouue falta d’inquirição.

10. Quando algum tomar a beca, se acharão ao acto e lançar della todos os Collegiaes 

que ouuer no Collegio, e acabado o acto antes de sair da Igreia onde se hade dar, 

abraçarão o nouo Collegial; e o mesmo se fara ao dar da beca de passante e se lhes 

fara alguã festa no Refeitorio a todos.

11. Todos os Collegiaes escreuão o iuramento que fazem quando entrão no Liuro dos 

iuramentos, e assinem as testemunhas, como o Estatuto ordena, e em outra parte do 

mesmo Liuro escreuão os porcionistas da mesma maneira seu iuramento.

12. Ordenase mais que a todo o Collegial quando entra, e em certos tempos do anno 

pera isso assinados, se Lea de uerbo ad uerbum o Capitulo da Uisitação e particular 

mente ao entrar lhe inculquem o § 3 do dito cap. 12, da quinta parte pera paz e 

quietação do Collegio, que he o fim e intento do fundador; e não aia nisto falta 

declarandolhe que he Ley expressa o que alli se encomenda, et conditio sine qua 

non, com força e uigor de contrato que obriga in utroque foro.

13. Uigie o Reytor que em nenhum caso os nossos fação as Lições aos oppositores de 

partidos ou becas, não somente quando ha concorrente, mas nem ainda quãdo o não 

ouuesse, porque sempre pode ser contra iustiça, ou dos oppositores, ou do Collegio 

fazer quem leua o partido, ou o indigno, ou o menos digno.
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Porcionistas8

1. Auendose de receber porcionistas seião nobres e sem raça, como mandam os 

Estatutos seião os Collegiaes.

2. Os porcionistas tem obrigação de comprir tudo o que pertence à disciplina, 

obseruancia, e policia do Collegio.

3. Auendo dous e mais porcionistas lhes assinem mesa apartada fora da ordem dos 

Collegiaes, e nos aiuntamentos Literarios como prestito etc. não estem entre os 

Collegiaes, mas tenhão outro Lugar proprio.

Praxe das Collegiaturas, e Uacancias9

1. São as Collegiaturas 25, conuem a saber 20 de Cursantes, e sinco de passantes. Os 

que nellas são prouidos Cursantes, as podem possuir sinco annos: Os passantes 

quatro, se os não despedirem por algum caso dos que aponta seu Estatuto e uisita. 

Não podem ser admmitidos a ellas os que não tiuerem ordens Sacras ou pelo menos 

os 4 menores. E se algum per erro estiuer admitido sem ellas, se dandolhe tempo 

limitado as não tomar, dispidase como in habil.

Cursantes

2. Ás Collegiaturas de Cursantes se podem oppor todos os deste Reyno, e hum de fora 

delle. Estes cursantes hão de ter ouuido todo o curso d’Artes, e hão de ser nellas 

Mestres, ou ao menos Licenciados: e pelo menos hão de ter ordens menores, e 20 

anõs d’idade.

3. Uagão estas Collegiaturas quando cada hum acaba os seus sinco annos, ou morre; 

ou lha tirão por culpas suas, ou se ausenta e está fora do Collegio sem Licença, ou 

se depois d’acabado o tempo da Licença não torna, ou não renoua a Licença.

4. Logo em uagando alguã das Collegiaturas se fixe: estará fixada trinta dias e 

acabados elles, dentro de 15 se examinarão os oppositores na forma seguinte.

8 A.R.S.I., Fondo Gesuítico, N.º 1540/5-18, doc. 5, fl. 226. 
9 Idem, ibidem, fls. 226-229. 
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5. Dasse a cada hum o ponto no Liuro de filosofia; abrese em 3 partes, de Geração, 

Alma, e Ceos; escolhe o que delles quer, tomase por escrito a questão, capitulo, 

etc. pera mostrar aos Juizes, e argumentantes; daquelle instante a 24 horas se lee 

huã Lição de 3 quartos pelo Relógio da arca, e sobre ella argumentão ao Lente 

todos os mais oppositores, que sempre hão d’estar presentes; e se os não ha os 

examinadores.

6. A estes exames assistirão sinco Juízes, a saber dous Mestres em Artes da Companhia 

que ao Padre Reytor parecer, ou actual mente leão, ou não: outros dous dos 

Collegiaes escolhidos tambem pelo Padre Reytor com consulta de seus concelheiros, 

os quaes deuem ser pessoas de boa conciencia e abelidade, e antes da opposição se 

lhes hade dar iuramento, que guardarão iustiça, dando fielmente seu parecer, qual 

dos oppositores tem o primeiro, qual o segundo, qual o terceiro lugar etc. A estes 

quatro hade presidir o Padre Cancellario.

7. Acabado o exame de todos os oppositores dentro em 24 horas darão os examinadores 

seus uotos sem saberem huns dos outros ao Secretario, pera que os leue logo ao 

Padre Reytor, saluo se o oppositor fosse hum so, ou dous; e ouuesse nelle ou nelles, 

tanta sufficiencia, ou insufficiencia, que todos presentes iulgassem de sy, ou de não; 

porque em tal caso o podem logo dizer ao Secretario pera dar conta ao Padre Reytor.

8. Este exame se faz sempre na Secretaria da Uniuersidade; o modo de uotar, conforme 

os Estatutos, he proferir, catenis paribus, os de maiores ordens, aos de menores, e os 

do Arcebispado, aos de fora.

9. Dados os pareceres pollos Juízes o Padre Reytor com seus Concelheiros tratarão as 

duuidas se as ha, e aueriguado quaes são os dinos, se lhes tirarão suas informações 

no Collegio da Purificação pelo Secretario delle diante do UiceReytor ou de quem 

ao Reytor parecer.

10. Feitas as informações, e não se achando impedimento a algum dos que forão iulgados 

por dignos, conforme as qualidades que declara o Estatuto, serão auisados que se 

aparelhem das cousas necessarias: e auisadas o fação a saber ao Padre UiceReytor 

do dito Collegio, e Secretario da Uniuersidade pera assentar com o Padre Reytor o 

dia de sua entrada.

11. Achandose algum impedimento a algum dos sobreditos, irão os mais oppositores, 

que forão aprouados entrando pela ordem da aprouação: e não auendo algum 

mais aprouado fica logo uaga a dita Collegiatura do oppositor a que se achou 

impedimento, e logo se podem oppor a ella.
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12. Se algum no exame for aprouado, e ficar sem Collegiatura, se dentro d’hum mez 

se acabar o tempo da fixação d’alguã que este uaga, oppondose esta a ellas, e não 

auendo outro oppositor, leuala ha sem mais exame.

13. Não poderá o Cursante que acabou os seus 5 annos continuar no Collegio, antes se 

sairá delle, senão ouuer beca uaga de passante a que se opponha.

Passantes

14. Hás sinco becas de passantes se podem oppor os de todo o Reyno.

15. Estas sinco becas quando estão uagas, e não ha quem a ellas se opponha, não se 

darão aos que se oppoem às de Cursantes, mas estarão fixadas ate auer oppositores.

16. Todo o que se ouuer d’oppor a Collegiatura de passante ha de ser Mestre em Artes 

e ter ouuido sinco annos de Theologia, e feito nella seus autos, e ser nella bacharel 

corrente.

17. O modo de uacatura e fixação he a mesma que dos Cursantes, seu exame se faz na 

forma seguinte, abrese lhe o Mestre das Sentenças em 3 partes, escolhe dellas o 

cap.º e questão que quer, sobre o qual dali a 24 horas ha de ler huã Lição d’huma 

hora polo Relogio d’arca: a qual acabada, lhe argumentarão os outros oppositores 

e Juizes; e não auendo oppositores Juizes, que serão 4, dous dos Collegiaes, ou 

passantes ou Cursantes escolhidos pelo Padre Reytor, e feito iuramento do modo 

que esta dito. Os outros serão dous Doutores da Companhia, e presidirá o Padre 

Cancellario a todo o sobredito.

18. Acabados os ditos exames se darão os uotos na forma atrás declarada. E se os 

oppositores forem dos mesmos Collegiaes, não se lhes tirarão informações, bastão 

as que se lhe tirarão quando entrarão pera Cursantes (quanto às qualidades) tirando 

em caso, que depois d’algum estar no Collegio por Cursante, se disse que tinha 

raça, porque então oppondose, e leuando a beca, se lhe tirarão nouas informações. 

E quanto aos costumes se algum no tempo de Cursante, não desse bom exemplo, 

o Reytor com seus concelheiros, uerão antes do exame, se conuem ser admittido à 

beca de passante; e se iulgarem que não, auisem no que se não opponha, ou que não 

leya se ia esta em rol, pera que euite a deshonra de ser reprouado. Os Cursantes 

que leuarem estas becas de passantes não farão de nouo os iuramentos, mas ficarão 

obrigados pelos primeiros: e so se farão os assentos no Liuro da Secretaria da 

Uniuersidade, e nos do dito Collegio.
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19. Se os oppositores passantes não forem Collegiaes, se guardará com elles acerca 

das informações o que dos Cursantes fica dito com tudo o mais de sua entrada com 

as ceremonias que adiante se dirão. No uotar sobre elles serão preferidos catenis 

paribus os d’ordens mayores aos de menores, os Collegiaes aos que o não são, os do 

Arcebispado aos de fora delle. No tomar do ponto se guardará sempre o que ordena 

o Estatuto de tomar primeiro o mais moderno no estudo: mas sendo iguaes no tempo 

tomará primeiro o que primeiro se oppoz.

20. Todos os oppositores assi Cursantes como passantes que não forem Collegiaes, 

antes de tomar a beca se lhes hade ler o que dos estatutos lhes pertença guardar, em 

especial a forma da uisita cõ a declaração que nella se contem, de que hão d’estar 

pola determinação dos Padres Uisitadores, Prouinciaes desta Prouincia, e Reytores 

do Collegio do Spirito Santo, em forma de contrato, pera que não lhe contentando, 

o não aceitem, pois Elrey de feliz memoria assi o deixou ordenado. E nenhuã pessoa 

de qualquer qualidade que seia sera admittida sem esta declaração: nem algum 

nisto poderá dispensar sem expressa ordem de N. R. Padre Geral em a qual faça 

menção do que diz o Estatuto, e desta declaração que ora fizemos.

Forma em que se ha de tomar a beca10

1. O dia que se ouuer de tomar a beca seia d’ordinario em que não aia pregação ou 

concurso, por se não impedir a ordem. Se o que a ouuer de tomar for Sacerdote dirá 

missa no Collegio do Spirito Santo com a opa uestida. E não sendo Sacerdote nelle 

mesmo se confessará, e com a opa uestida comungará na dita Igreia, o qual acabado 

se fara a seguinte cerimonia.

2. Porão os famulos sobre o primeiro degrao do altar mor da dita Igreia hum 

escabelinho pequeno, cuberto com huã alcatifa e pano de Seda, e em cima delle 

hum missal, e o Livro de iuramento, e huã cadeira no plano abaixo dos primeiros 

dous degraos da parte do Euangelho pera se assentar o Padre Reytor. E outros 

dous escabellos ordinarios cubertos com suas alcatifas, hum pera dous Padres 

consultores, que acompanhem ao Padre Reytor, os quaes estarão auisados do dia 

dantes pera acudirem a tempo: o outro pera o UiceReytor, e dous Collegiaes dos 

mais graues que o acõpanhem, e allem delles todos os mais se acharão presentes.

10 A.R.S.I., Fondo Gesuítico, N.º 1540/5-18, doc.5, fls. 229-230. 
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3. Aparelhado assi isto sairá o Padre Reytor, e os mais que acima estão ditos, leuãdo os 

dous consultores com sigo o que ha de tomar a beca: a qual hum famulo leuara diante 

em huã salua à capella mor. E feita oração o Padre Reytor, e os mais se assentarão, e 

o nouo oppositor se porá de ioelhos, e fara o solito iuramento, benzendose primeiro: 

acabado elle se pora de ioelhos diante do Reytor, o qual lhe lançará a beca, e apos 

ella huã bênção. Antes de sair da Igreia o abraçarão os mais Collegiaes. E logo ira 

o dito Collegial com o UiceReytor do seu Collegio, e com os dous consultores do 

Reytor à Secretaria a fazer os assentos, que assinarão todos 4. Feito isto o leuarão 

acõpanhandoo te o Collegio.

4. Aos porcionistas se fazem estas mesmas ceremonias: mas não farão o termo do 

contrato acima dito. Se o Padre Reytor for ausente ou impedido pera este auto 

assistirá por elle o Padre Cancellario, ou outro Padre Consultor. Não se apontão 

aqui as obrigações que tem de suffragio, graos, actos, disputas, lições, porque 

todas se acharão especificadas no Estatuto 3ª parte, cap. 22, e 4ª parte, cap. 1, e 

sequentibus.

Enfermaria real da Uniuersidade11

1. A enfermaria real pede sua particular assistência, e assi tera sempre hum Padre, 

como enfermeiro mor, superintendencia della. Uisitala ha a meude com o secretario 

da Uniuersidade, que a tem a seu cargo: uera como se guardão os regimentos 

que nella ha; se cumprem os officiaes com suas obrigações, medico, cirurgiam e 

sangrador etc: se são bem curados os enfermos: se os confessão e Sacramentão com 

diligencia. Uisitará mais os moueis da dita enfermaria, aduertindo com tempo que 

se refação, e uão suprindo com outros, e o em que padece a fabrica pera se reparar 

com tempo, que não seia necessario de pancada fazer grandes gastos, e a elle se 

dara conta dos que ouuerem de entrar na enfermaria pera se curarem. 

2. Ao Secretario da Uniuersidade, que tem cuidado desta, enfermaria, se assinale hum 

companheiro com que possa ir a ella todas as uezes que for necessario, porque não perca 

tempo, e acuda as necessidades que la ha fora de horas, e quando ia não seia deproueito.

3. O enfermeiro que se põem nesta enfermaria, seia sempre pessoa que tenha pratica 

dos doentes, e não que entre alli de nouo sem experiencia, que pode auer erros 

11 A.R.S.I., Fondo Gesuítico, N.º 1540/5-18, doc. 5, fls. 230-231.
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d’importancia. Darselhe ha o comer dos doentes cru pera la se fazer com mais 

comodidade, e mais a proposito às horas que os doentes tem necessidade. Aos 

quaes se deue dar, segundo o estado da doença, tambem algum doce, como o dia de 

purga huã pequena de marmellada, de quando em quando huns confeitos, ou cousa 

semelhante.

4. A roupa principal mente de lam se assoalhe alguãs uezes no ano; uigiese pera que 

a não coma a traça, e assi na de lam, como na de linho se ponhão alguãs eruas 

cheirosas, que aiudem a defender della. Ainda que pera se receberem os Estudantes 

pobres nesta enfermaria se requere, segundo o Estatuto, certidão do Padre Reytor 

da Uniuersidade, de como o são, com tudo bastará do prefeito dos estudos, que 

mais desperto os conhece. Ainda que quando na Enfermaria não ha enfermos se 

pode ocupar no Collegio o enfermeiro della; com tudo ou os aia, ou não, nunca se 

mande fora da Cidade; porque allem d’os poder auer d’hua hora pera a outra, tem 

inconuenientes, querendo suprir sua ausencia, meter aquella casa em mão doutrem.

5. Os estudantes que continuão as escolas, e ficão na Cidade no tempo das ferias, se 

adoecerem, e forem daquelles pera quem a enfermaria se instituio, e se querendo se 

curar nella, hão de ser recebidos no tal tempo, como no discurso do anõ Literário. 

O mesmo se fara com o estudante pobre que adoeceo fora da Cidade, e se uem curar 

a esta, se aquelle anõ continuar as escolas em modo que corra por estudante. Porem 

com os que ainda não estudarão, nem tomarão posse da classe, não corre com elles 

a obrigação, que corre com os ia ditos, ate não entrarem em regra d’estudantes 

matriculados.

6. Os que tem achaques uelhos, e habituaes com que uiuem, então terão entrada 

nesta enfermaria, quando o medico della com parecer do Collegio iulgasse ser lhe 

necessario pera elles alguã cura: que se elles são taes que a não tem, ou cõ que 

podem estudar, não he caso d’enfermaria. Como nem tambem o do estudante, que 

possua culpa for ferido de noyte, ou em brigas etc., pois a enfermaria foy instituida 

em prol dos modestos e quietos.

7. Os estudantes doentes com quem ia o medico não tem que fazer, tendo seu tempo 

conueniente de conualecencia a iuizo do medico, se deuem despedir da enfermaria, 

e não antes disso.

8. Aos que depois de curados com a diligencia, e charidade de uida se não despedem as 

cesões, uera o medico se requere o mal alguã mudança d’ares, e auendose de fazer, 

se lhes dara alguã esmola pera o caminho; mas não parecendo que aia mudança, 
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se tratará da regra que o tal doente deue ter, em caso que lhe seia necessario estar 

na enfermaria; porque huns poderão passar com carneiro ou ouos, outros terão 

necessidade de gallinha.

9. O estudante que antes de ir à enfermaria for iulgado por etsico, ou tisico confirmado, 

como não ha d’estudar mais, assi não ha rezão pera correr por estudante, e irse 

curar na enfermaria, se não ou em sua casa, ou no hospital da Cidade, e curandose 

em sua casa, tendo necessidade lhe poderão fazer alguã charidade. Porem os que 

ainda não estão neste estado, e tem esperanças de sarar, poderão ser recebidos, mas 

se depois d’estarem na enfermaria se lhes descobrir o mal ser etsica, se guarde o que 

acerca dos taes se diz no Regimento da enfermaria. 

Collegio da Madre de Deos12

1. Conuem que algum Padre de quando em quando ua fazer aos Collegiaes da Madre 

de Deou alguã pratica familiar, em que os ensine como hão de fazer exame, ouuir 

missa, aparelhar pera se confessar e comungar etc. porque fazendoo elles oie com 

facilidade, o fação com mais proueito.

2. O mesmo Padre se poderá alguãs uezes achar à suas repetições e disputas pera lhe 

dar método de como as hão de fazer, pois te gora se lhe não dea, nem entre elles ha 

quem o possa fazer.

3. Os Collegiaes uão e uenhão ao estudo iuntos, e seia pela rua da Mesquita, e Carreira, 

que são mais limpas e frequentadas: e quando o Sol he grande no Uerão à tornada 

pela menhã pera o Collegio, e a ida à tarde pera o estudo podem ir e uir pelo 

caminho de baixo, mas sempre iuntos.

4. Quando os Collegiaes pedem Licença pera ir a huã parte, e forem à outra, pera 

quem não tem Licença, serão multados, e não se emendando auisase disso ao Padre 

Reytor da Uniuersidade.

5. Auendo armas no Collegio de qualquer sorte que seia, nem muyto nem pouco tempo 

esteia em poder de seus donos, mas o Reytor as recolha com sinal de quem são, e as 

tenha em boa guarda.

6. Os Collegiaes não tanjam instrumentos músicos, às ianellas que cayem pera fora do 

Collegio.

12 A.R.S.I., Fondo Gesuítico, N.º 1540/5-18, doc. 5, fls. 231-232.
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7. Nenhum entre na camara doutro, como manda o Estatuto, senão for irmão seu: e 

entrando sera multado no que parecer ao Reytor, e não se emendado desse conta ao 

Padre Reytor da Uniuersidade. 

8. Quando algum Collegial for pequeno, se auisado de trauessuras e desacatos senão 

emendar, pode ser açoutado, mas não se faça sem ordem do Padre Reytor da 

Uniuersidade.

9. O Reytor dos Collegiaes nas horas do estudo e repetição não detenha alguns delles 

em sua camara, porque senão perca o estudo. Tenha algum dinheiro pera prouisão 

de cousas necessarias, peixe seco, legumes, etc. faça que todos tenhão nas camaras 

agoa benta, e que se dem mais uezes no Refeitorio guardanapos limpos: e pois os 

Collegiaes não bebem uinho, se lhe ua buscar da melhor agoa.

10. A prata não deue ficar entre dia na Sacristia, nem ainda fechada nos armarios, mas 

dita a missa se leue à camara do Reytor, aonde está a bom recado.

11. Os officios do Superintendente da cosinha, e despensa não deuem andar sempre em 

huns, mas reuesaremse, pois ha no Collegio quem os pode fazer. 

Uisitadores dos estudantes doentes13

1. Os dous Capellães, que antes de feita a enfermaria real encaminhauão os doentes 

pobres pera o hospital da Cidade, agora depois de feita, os encaminhem pera ella, 

dando conta delles ao Secretario da Uniuersidade, que a tem a seu cargo. Mas pera 

melhor se acudir aos enfermos pobres, os Uisitadores daqui por diante serão 4, 

escolhidos das 4 faculdades, cada hum respectiua mente pera os doentes da sua: e 

os das Artes e Casos serão Capellães segundo o estatuto.

2. Estes 4 Uisitadores serão eleitos pelo Cancellario, Prefeito, e Superintendente da 

Enfermaria com informação dos Mestres: procurando que seião pessoas maduras, 

bem acostumadas, e que prezem e estimem esta ocupação tão Christã. O que em 

especial se hade buscar nos que ouuerem de ser Uisitadores da Theologia e Latim, 

pois a hão de fazer de sua liure uontade, e sem a obrigação, que os Capellães dos 

Casos e Artes tem, segundo o estatuto.

3. Correram com os Padres Cancellario, Prefeito, e Superintendente nesta forma. 

Todos elles darão conta ao Superintendente dos pobres que acharem doentes, pera 

13 A.R.S.I., Fondo Gesuítico, N.º 1540/5-18, doc. 5, fl. 233. 
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que sendo daquelles que podem uir à enfermaria, se de ordem como os tragam. Os 

Uisitadores da Theologia, e Casos darão conta dos outros de qualquer condição que 

seião ao Cancellario: Os das Artes, e Latim ao Prefeito, dando em escrito o nome, 

classe, e rua em que morão, pera que auisem o Mestre de como o tal estudante está 

doente, e com ordem do Reytor serà uisitado, aiudado, e aconcelhado do que mais 

lhe conuem assi pera o corpo, como pera a alma.

4. Os seis Capellães de que fala o Estatuto pera os officios dos mortos, hão de ser 

todos Casuístas, se os não ouuesse Artistas da Missa, mas auendoos irão reuesados, 

e serão auisados por ordem assi os Artistas, como Casuístas, pera que não seião 

sempre os mesmos. E esta obrigação se lhes ha de declarar ao leuar do partido.
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Visita do Padre João Álvares à Província de Portugal no ano de 1610, 

“Missões, Pregações e idas fora”

Pregações fora e dentro de Casa1

1. Não consintão os Superiores, que algum nosso pregue em lugar publico sem 

ter estudado dous años de Theologia, e quando não ouuer Theologos que fação 

pregações, concedão se em lugar dellas doutrinas.

2. Em cada Collegio auerá nomeados dous examinadores polo Prouincial, pera 

examinar os nossos que se hão de aprouar, pera pregar e confessar: e estando algum 

delles impedido, e não podendo o Superior facilmente ter recurso ao Prouincial, 

poderá pro (sic) uice nomear outro em seu lugar.

3. Sendo o exercício dos nossos Irmãos pregarem no refeitório ordenando a fins de tanta 

importância in futurum, conuem que os Superiores fação guardar pontualmente o 

que se ordena na 2ª instrução pro concionatoribus. E depois da pregação auisem 

aparte aos que não fallarem com sentimento e spirito, e acumularem paços erudição, 

sem nisso se lhes exergar deuação, e se uirem que pelo discurso da pregação, uão 

excedendo, os mortifiquem, mandandoos calar e ler algum liuro.

4. Procurem desterrar dos Collegios o costume de huns darem aos outros os parabéns, 

e louuores das pregações, e de qualquer outra cousa que fazem, e aos que auizados 

se não emendarem dem se lhes penitencias publicas.

5. Também se dem penitencias aos que em pregações tocarem em alguã pessoa de casa 

ou de fora, ou disserem cousa que se possa tomar nesse sentido, e seia auisado o 

Prouincial, assi da falta que se fez como da penitência e se algum depois disto feito 

se não emendasse, se deuia suspender de pregar.

6. Não uão os nossos pregar a mosteiros de freiras quanto for possiuel e em nenhum modo 

aos que tem prohibição de seus prelados que não preguem nelles senão os religiosos 

da sua ordem, ainda que ellas alcancem licença delles pera os nossos o poderem fazer.

1 A.R.S.I., Fondo Gesuítico, N.º 1540/5-18, doc. 5, fls. 13-15. 

DOCUMENTO ANEXO N.º 4
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7. Pera os mosteiros de freiras em que os nossos costumão pregar a instancia de alguns 

prelados de cuia obediência não se concederão pregações mais que nos Aduentos e 

Quaresma, e nas 4 festas principais do año, e nos dias da Ascensão, e do orago do 

conuento saluo se o pedisse tal pessoa e concorresse tal circunstancia que iulgasse 

o Superior ser mais conueniente dispensar nesta ordem.

8. Deuiase procurar com os Prelados, e cõ as religiosas que se contentassem antes com 

os nossos lhe fazerem praticas spirituaes à grade da Igreja, que pregações ao pouo, 

que lhes serão de mor utilidade e em que podem ser mais instruídas em spirito. E 

declare se lhes que nem praticas, nem pregações se lhes hão de conceder tomando 

por intercessores pessoas de fora ou pedindo nomeadamente padre algum particular 

mas só se lhes concederão pedindoas por via de sua abbadessa.

9. Procurem que nenhum pregador, ainda dos que de todo estão dedicados ao púlpito, 

deixe de confessar nas menhãs dos domingos e dias Santos que não pregarem e 

ainda pella somana quando a necessidade o pedisse sofrendo o numero das 

pregações, e pera isto se fazer com mais facilidade dem se as pregações bem dante 

mão principalmente as de casa.

10. A repartição das pregações de casa, e das mais que estão à nossa conta e são 

sabidas, se deuem fazer de seis em seis meses, ou ao menos de tres em tres. E feita 

ella pelos Padres, ainda que depois se peça pera fora nomeadamente algum dos que 

tem pregação em casa se não deue conceder nem auer mudança saluo se a pessoa 

fosse de tanta qualidade que se lhe não podesse negar e sempre o púlpito de casa se 

deue prouer com os pregadores de mais nome.

11. Não deue o Superior conceder pregação alguã pera fora que (sic) pera que senão 

esqueça não auise ao Ministro que a ponha em rol e faça auisar ao pregador ou pelo 

menos elle a ponha em lembrança pera que quando o Ministro uier tratar com elle 

o possa auisar della.

12. Faça se diligencia por se saber se os pregadores que vão pregar fora de casa guardão 

a regra de não passar da hora, e pergunte se por isso em particular aos companheiros 

quando o vem dar conta, e aos que a não guardarem se dem penitencias como em 

casa.
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Confessores de fora e Pregações2

1. Nenhum dos Padres deputados pera confessar homens confesse molher alguã da 

parte dos homens, mas se com licença do Superior a ouuesse de confessar, facção da 

parte das molheres. E o sacristão e Prefeito da Igreia obseruem cõ diligencia como 

se guarda esta ordem.

2. Os Padres que vão de noyte fora confessar ou a qualquer outra obra de seruiço de 

Deos leuem sempre lanternas acesas as quaes lhe terão aparelhadas os porteiros.

3. Os Padres que ouuesem de confessar molheres hão de ser nomeados pelo Prouincial 

no Collegio a onde estão, ainda que ia em outras partes as confessassem.

4. Em nenhum modo se permita confessarem se pessoas de fora em algum cubiculo dos 

nossos.

5. Os Padres que forem pregar ou confessar a alguns mosteiros de freyras, não podem 

falar com ellas sem especial licença do Superior e encarregase a conciencia dos que 

sem ella lhe faltarem, escreuesem ou receberem recados per palaura ou escrito.

6. Quando algum nosso fezer algum sermão em exequias de Príncipes e outros 

Senhores, Eclesiásticos e seculares, ou em cadafalsos, synodos e actos semelhantes, 

o mostrará primeyro ao Superior.

7. Nenhum dos nossos Pregadores se há de aplicar tanto ao púlpito que no dia em que 

não tiuer pregação deixe de acudir ao confessionário pelo menos por algum tempo 

quando o chamassem e a necessidade e numero dos penitentes o pedisse.

8. Saibam os nossos pregadores que a ordem pera se lhes darem graues penitencias 

publicas se nas pregações tocarem em alguã pessoa de fora ou de casa, ou disserem 

cousa que se possa tomar nesse sentido e pera serem suspensos de pregar se depois 

da penitencia reincidirem.

9. Os que vão pregar fora de casa não comão em companhia de gente que se aiunta 

em conuites em que de ordinário costuma auer cousas que não estão bem com nossa 

modéstia mas procurem que seia em lugar retirado como conuem a religiosos.

10. Nas pregações que fizerem assi na nossa Igreia, como fora della se lembrem de 

encomendar e louuar de quando em quando a deuoção da Aué Maria quando 

dá o relógio pera que não enfraqueça antes sempre ua florescendo este Santo 

exercício.

2 A.R.S.I., Fondo Gesuítico, N.º 1540/5-18, doc. 5, fls. 57-59. 
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11. Podem nos dias depois de pregarem aleuantarse huã hora mais tarde, mas hão de 

ser espertados e depois visitados no tempo da sua oração.

12. As pregações da paixão não passem de duas horas e comecemse sempre às noue e 

antes se poder ser principalmente quando a igreia estiuer ia com auditório pleno. 

As do mandato e juízo de sinco quartos ou hora e meya, as de dias de Jubileo 

de 3 quartos. Nas ordinárias assi de casa como de fora della se guarde a regra 

exactamente. E no Uerão acabem se hum quarto antes das 10 horas, no Inuerno 

outro antes das onze, as que se fizerem estando o Snõr em publico se fação com a 

cabeça descuberta.

13. Pelos lugares fora da cidade não preguem os nossos paixão, posto que em alguãs 

villas mayores se poderá pregar, e se nellas não ouuer alguã imagem, ou outra 

figura de devoção que se possa mostrar ao pouo, não se leue a casa pera isso.

14. Os Irmãos que pregão no refeitório entendão que o fim principal deste exercicio na 

Companhia he aprenderem a falar com sentimento e de coração, e não acumular 

letras, passos, erudições, como se fosse lição de escritura: e que os Superiores os 

hão de reprender no fim da pregação, ou ainda mandar calar no meyo della, se 

senão conformarem com este fim, como se lhe esta encarregado.

15. Os Prefeitos dos pregadores, que em todo o Collegio deue auer conforme a 2ª instrucção 

pro concionatoribus, ainda que não hão de reprender no refeitório nem emendar os 

que excederão no modo ou faltarão em qualquer outra cousa com tudo o hão de fazer 

em particular, e no refeitório qualquer erro que se dissese de doutrina ou escritura.

16. Quando os sacritãos e porteiros chamão por ordem do Superior alguns Padres pera 

irem confessar à Igreia, portaria, ou fora de casa, não lhes podem aceitar as escusas 

que derem, e se não acudirem, tornem lhes a dar o 2º recado e auisem disso aos 

Superiores.

Missões, Peregrinações, e idas fora3

1. Quando mandarem alguns peregrinar, ou a missão, ou por alguns dias fora do Collegio 

declarem sempre qual vay por Superior, e o mesmo que não fica com liberdade pera 

dispensar em regras, costumes, ou cousas prohibidas, em casa como escreuer cartas, 

(sic) a mulheres, dar tomar, mais que o que for necessario pera a sustentação.

3 A.R.S.I., Fondo Gesuítico, N.º 1540/5-18, doc. 5, fls. 18-19. 
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2. Dem ordem pera que aia nos collegios escritas de mão em quanto as não há impressas 

as regras dos missionários, iuntamente com a instrução 24, pró missionibus, e o cap. 

2, da instrução da 6ª Congregação, pro concionatoribus et missionibus, pera que 

quando alguns Padres forem a missões as possam praticar e conferir antes de partir 

e leualas consigo.

3. Mandando alguãs terras, em que os nossos estiuerão em missão, presentes aos 

Collegios donde forão guardese muy exactamente o que se ordena no cap. 2, da 

instrução 2ª pro concionatoribus et missionibus da 6ª Congregação.

4. Informemse dos que uão a missões como se ouuerão no comer, dormir, e tratar com o 

próximo, se confessarão sem hum estar à uista do outro, ou se apartarão por algum 

respeito se uisitarão, ou escreverão a molheres, se aceitarão dinheiro, ou peça 

alguã se se meterão em negoceos seculares, e fora de nosso instituto: se ouue algum 

escândalo de alguã cousa que se dissese nas pregações, se ensinarão a doutrina aos 

meninos se uisitarão os carceres e hospitaes se ouue entre elles differenças, palauras 

ou desgostos, se tiuerão sempre sua oração, exames, missas, lição spiritual.

5. Quando alguns nossos forem fora de casa a missão, peregrinação, pregação, ou a 

qualquer negoceo, leuem tempo limitado que la hão de gastar e estar recolhidos 

ao Collegio, segundo a cousa requerer, e também ordem por onde e a que partes 

poderão ou não poderão ir.

6. Não dem os Superiores liuremente licença aos que se vão de huã parte pera outra, 

pera se andarem despedindo de seculares e muyto menos de molheres, e auendose 

de fazer especifiquem se as pessoas.

7. Não se dem licenças aos nossos pera irem fora uer procissões se ouuesse algum 

hospede, não seia pera as uer de ia nella, nem também se dem pera na somana Santa 

irem uisitar de noite as Igreias, e visitadoas de dia todos se recolhão a casa antes 

das Aues Marias, ou as visitem à sesta feira pela menhã.

8. Fação os Superiores particular diligencia por saberem com que modestia andão os 

nossos pola Cidade, sobraçando o manteo, meneando os braços, uoluendo a cabeça 

a huã e outra parte fallando e apontando cõ a mão, e muyto mais quando estão na 

Igreia, altar, e ao dar o santíssimo sacramento.
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Próximo, Trato com Seculares, Parentes4

1. Aia segundo a possibilidade de cada Collegio hum ou dous Padres de confiança e zelo 

que attendão de proposito ao proximo, e tenhão particular noticia das necessidades 

spirituais que ha pella terra. Uisitem os carceres, consolem os presos e doentes 

aiudandoos também no temporal por parecer do Superior, e estes terão cuidado 

delles lembrar que nos tempos dos Jubileos e festas principaes os mande confessar, 

e fazerlhes alguã pratica. E acudam padres graues aos aiundar e haia mais calor.

2. Não consintão sem licença especial do Prouincial repartiremse esmolas per uis dos 

nossos à petição de pessoas seculares.

3. Nas esmolas que se leuão aos presos se euite tudo o que pode parecer ostentação 

e mostra de se publicar o que se faz e seria mais aceite leuarem lhas mais uezes 

no año, e competentes ao numero dos prezos, que menos com tanta quantidade e 

variedade de cousas e numero dos nossos. E ou a esmola seia do Collegio ou dada 

por outrem pera isso não se lhes leue uinho nem arroz, nem doces, mas bastara pão, 

carne, peyxe, heruas, e alguã fruita ordinaria segundo o tempo.

4. Ordenando se que se de a alguã pessoa de fora alguã esmola ordinaria, façase disso 

assento apontandose o Superior que o ordenou, o dia, mez e año em que começou, 

e quando o tempo for limitado tenha o porteiro huã copia do tal assento, pera que 

acabado elle possa auisar o Superior.

5. Pede a rezão e charidade que os Superiores acudão no que poder ser a alguãs 

necessidades dos Pays, Mays, e Irmãos de alguns nossos Irmãos, principalmente 

quando elles neste particular se hão com modestia e comedimento, e são Irmãos de 

uirtude e que tem trabalhado.

6. Uindo ao Collegio alguns parentes mais chegados de alguns nossos ou outras 

pessoas, de quem a Companhia tem recebido boas obras ou agasalharão em sua casa 

alguns nossos não esperem os Superiores que os próprios obrigados lhe negoceem 

seu agasalho, mas sabendo lho mandem offerecer.

7. Aos hospedes principalmente estrangeiros, fação tratar com particular charidade assy 

em suas pessoas, como na expedição dos negoceos a que uierem, e auendose alguns 

delles de embarcar pera as missões transmarinas, Ilhas, não os ocupem em modo que 

os cansem, antes procurem conserualos com as forças inteiras pera a uiagem.

4 A.R.S.I., Fondo Gesuítico, N.º 1540/5-18, doc. 5, fls. 19-21. 
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8. Há sentimentos dos Superiores tardarem aos seculares quando os vem buscar à 

portaria, e de os despedirem secamente, e fazerem uir muytas uezes sem os auisar. 

Também há inconuenientes em não despacharem com breuidade os que lhe uem 

fallar aos cubiculos, e em fazer deter os que esperão à porta, perdas de tempo, 

quebras de silencio.

9. Ainda que muytos são despedidos da Companhia sem uontade e culpa sua e he bem 

que ella se aia com elles com mostras de amor e charidade, com tudo se encarrega 

muy seriamente aos supeiores que os nossos não tratem cõ elles e uigiem nesta, 

e se informem muyto (sic) do que se passa e se alguns depois de auisados senão 

emendarem dem se por isso penitencias.

10. Andem muy solícitos sobre a regra 41, das comuas, e quando algum pedisse a tal 

licença a não deuem dar sem primeiro o consultar, pelo muyto que importa ao bem 

da Companhia e ao dos particulares.

11. Em tempo de peste não se recolha nos Collegios, Residências, ou quintas delles fato 

de pessoas seculares: e muyto menos quando ia na mesma Cidade começase a auer 

feridos.

12. Encomendase muy encarecidamente a todos os Superiores procurem atalhar a todo 

trato e comunicação dos nossos com freiras, assi de cartas como de uisitas, e ainda 

de confissões e entendão que quanto mais apertados nisto forem tanto mais fazem o 

que per muyta experiencia se tem alcançado e conuem à Companhia.

13. Tenhão muy particular cuidado em se não uisitarem molheres, senão com muy iusta 

causa, e nos casos por N. Padre apontados, e se algum o fizesse escondida mente 

sem licença deue ser grauemente penitenciado, e auisese logo disso o Prouincial.

14. Não dem licença aos nossos pera ocuparem freiras, em lhe fazerem reliquarios, 

ainda que seia por dinheiro, nem se lhes mandem presentes de sorte alguã e a outras 

pessoas raramente, e os que se mandarem seião de alguã cousa da horta, fruta e 

não carne, peixe, doces, uinho e cousas semelhantes. E os que se mandarem de fora 

ao Collegio, se não recolhão no cubiculo do Superior, mas leuemse à botica, ou 

despensa ou aonde pertencerem.
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Enfermos e Defuntos5

1. Os Superiores pois são Pays espirituaes e pastores de seus subditos deuem dar os 

últimos sacramentos aos nossos que estão pera morrer pera consolação dos mesmos 

enfermos, e edificação dos sãos.

2. Quando algum doente está desconfiado ou perigoso, se se consolasse de comungar 

alguã uez na somana ou mais uezes sendo sacerdote seião os superiores fáceis em 

lho conceder e os enfermeiros em executar esta derradeira charidade spiritual, pera 

o que deuem de ter tochas, e sera bastante na enfermaria.

3. Encarregase muy estreitamente a consciência dos Supeiores no que toca ao comerem 

os nossos carne em dias prohibidos, e se lhes encomenda nesta matéria o seguinte: 

1º que se examine bem a necessidade de cada hum, e se ueja primeiro se pode passar 

com outras cousas.

4. 2º que se achem presentes e com elles enfermeiros, quando o enfermo ouuer de 

informar ao médico e sem isso nenhum o possa informar, e o médico não dará o seu 

parecer, presente o informante.

5. 3º que quando os mesmos Superiores, ouuerem de comer carne, dem exemplo em 

suas pessoas assi na qualidade e quantidade, como no numero dos dias em que a 

hão de comer.

6. 4º quando na somana se comerem sinco dias carne se passe a sesta e sábado sem 

ella.

7. 5º que no dia em que se ouuer de comer carne em nenhum modo seia mais que huã 

uez, e se por outras rezões ouuer de cear, seia ou ouos, ou algum peyxe mais leue 

ou cousa semelhante, mas nunca seia carne, tirando nos casos que por sua fraqueza 

seia exercidos.

8. 6º nem os que andão em missão, nem os que uão a caminhando comão em algum 

dia de peyxe, carne, e quando algum dos que ouuerem de caminhar se sentir cõ mais 

necessidade do ordinário, trate com o Superior, pera que elle ueja se em algum dia 

a poderá comer ou se será mais conueniente dilatar a partida.

9. 7º nos primeiros 4 dias da quaresma e nos 6º da somana santa se não ha de comer 

carne. O sobredito se entende somente dos doentes habituaes, e não dos que 

actualmente andão em mãos de médicos.

5 A.R.S.I., Fondo Gesuítico, N.º 1540/5-18, doc. 5, fls. 21-22. 
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10. Aia em cada Collegio Liuro em que se escreuão os que morrem, apontando, años, 

mes, dia, e sendo pessoa de uirtude e exemplo faça o Superior diligencia por sy ou 

por outrem pera saber se ha alguã cousa illustre ou digna de notar, e que adiante 

possa consolar, e se apontará distintamente no dito liuro com o nome das pessoas 

testeficarão. E sendo a pessoa de uirtude rara e exemplo, ou seia antigo ou moderno, 

se farão della conferencias, e o que se disser de mais edificação se apontará da mesma 

maneira no dito liuro. E auendo em algum outro Collegio da Prouincia, quem tenha 

mais particular conhecimento do defunto o Superior lho mande perguntar per escrito.

11. Enterrandose algum nosso fora do Collegio em qualquer parte que seia se lhe mande 

por na sepultura algum sinal pelo qual conste a onde esta seu corpo, e quando 

parecer tempo se trarão seus ossos pera o Collegio permitindoo os da terra, e não no 

permitindo, se lhe mandara fazer huã campa com seu nome e letreiro da Companhia 

e com o año, mez, e dia em que morreo. Mas se morrer de peste e for enterrado 

em sagrado, se lhe porá logo a campa, não tratando de se lhe tresladar os ossos, 

e se não for enterrado em sagrado, podendo se lhe tresladar sem perigo algum ou 

escândalo se tresladarão pera o Collegio.

12. Tanto que morrer algum nosso, auisem logo disso os Superiores locaes ao Prouincial, 

apontando o tempo que tinha de Companhia, o grao, as uirtudes, que mais nella em 

uida se notarão, e andando o Prouincial longe pera que se não dilatem as missas 

e suffragios ao defunto, o Superior em cuia casa morrer auise ao Procurador da 

Prouincia, pera que na primeira ocasião o faça saber a todos os mais Collegios e 

Casas, pera que lhas mandem dizer.

Missões intra Prouintiam, e Transmarinas6

1. Lembremse os que andão em missões que o fim dellas he aiundar a saluar as almas 

que por não saberem o que lhes importa pera a saluação, estão em perigo de a 

perder, e que esta he nossa particular uocação, na qual nossos primeiros Padres com 

tanto fruito e tão exemplar mente se exercitarão.

2. Pera fazerem seu officio com mais proueito das almas lembremse da regra 2ª dos 

pregadores: Memores sint vocatos se esse ad reducendas animas sus creatori, e com toda a 

diligencia procurem que todos ueião nellas o zelo dellas, charidade, e deseio de as aiudar.

6 A.R.S.I., Fondo Gesuítico, N.º 1540/5-18, doc. 5, fls. 44-45. 
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3. Em nenhum modo deixem de ter a oração pela menhã, e exame da noyte e assi nella, 

como em todas as mais cousas procurem intima união com Deos, de quem depende 

toda a efficacia de nossas obras e ministérios.

4. Procurem de atalhar o trato demasiado, e minima familiaridade com seculares, as 

uisitas e presentes dos mesmos, mais principalmente de molheres.

5. Pera sua sustentação, antes aceitem esmolas das cousas necessárias pera ella que 

de dinheyro, a qual deue sempre ser com toda a parsimonia, e em casa de algum 

eclesiástico, ou outro secular honesto, quando no hospital não ouuesse lugar 

religiosamente comodo.

6. Tanto que chegarem a algum lugar antes de tudo se uão à Igreia Matriz e depois de 

fazerem oração ao Snõr, tratem com o parocho,ou prelado delle apresentem lhe sua 

patente, declarem lhe que sem intento he insinar a doutrina, confessar, tirar ódios e em 

particular aiudalo a elle e aos mais sacerdotes em tudo o que poderem, e guardense de 

lhe dar ocasião de poder cuidar que uão pera inquirir de sua uida, ou emendar sua uida.

7. Também lhes declarem que trazem auiso particular de seus Superiores que a 

ninguém seião molestos por causa de sua sustentação, e que assi hão de procurar 

de o comprir, e que só lhe será necessario algum aposento em que não aja trato com 

molheres, e em que religiosamente se poção recolher.

8. Do mesmo parocho procurarão saber que pecados são mais ordinários na terra pera 

que enderecem as pregações a elles, e que tempos será mais comodo pera se poder 

aiuntar a gente a ellas e às doutrinas.

9. Na primeira exortação que fizerem tratem da necessidade da doutrina christam e 

dos males que consigo trás o pecado mortal pera que dahi se tire a necessidade do 

remédio da confissão. Também se declare nella o fim pera que uem, o consentimento 

e lição que tem do ordinário pera exercitarem os ministérios da Companhia, o poder 

que tem de absoluer, o iubileo que trazem de sua Santidade, como pelas menhãs se 

hão de ocupar em confessar, depois de iantar em ensinar a doutrina aos meninos 

e molheres, depois das Aue Marias, aos homens e como tudo isto he segundo o 

Instituto da Companhia, sem esperença de algum interesse temporal.

10. Procurem conciliar alguãs pessoas mais honradas, e da melhor fama e reputação 

que ouuer na terra, das quaes se aiudem pera acabar com as outras o que ouuer de 

mor seruiço diuino.

11. Uisitem as escolas se as ouuer, e procurem ganhar as uontades aos Mestres dellas, e 

introduzir nos discípulos algum exercício de deuoção e pera os atrahir asy ordenarão 



359História da Universidade Teológica  
de Évora (Séculos XVI a XVIII)

com elles alguãs procissões publicas, principalmente em dias de festa, nas quaes 

uão com algum ornato exterior de capellas, cantando boas cantigas.

12. À tarde antes das Aue Marias, ou quando pola menham não ouuer confissões deuem 

aiuntar os sacerdotes que ouuer na terra, e darlhes hua breue noticia dos principaes 

mysterios da Santíssima Trindade, da Encarnação, praticar lhes as matérias, formas 

e uso dos sacramentos, o exercício e proueito delles, e instruillos principalmente no 

modo de confessar, e doutrinar a gente do pouo.

13. As confissões das molheres, e dos moços pequenos hão de ouuir sempre nas Igreias 

publicas, e em lugar que tenha luz bastante pera serem uistos, e procuremse despedir 

com breuidade das pessoas em que pode auer alguã nota e nas doutrinas que fizerem 

depois das Aues Marias, não admittão molher alguã.

14. Nas pregações usem frequentemente de exemplos acomodados à gente a que pregão, 

nellas exhortem o pouo à observância do culto diuino e à reuerencia aos Eclesiásticos.

15. Aonde quer que se encontrarem com religiosos, lhe mostrem toda a beneuolencia 

e os procurem ganhar e ter por sy, e se ouuesse comodidade de dar a algum delles 

ou a outros sacerdotes os exercícios spirituaes, não deixem de o fazer que será de 

seruiço de Deos.

16. Auendo de dar alguãs esmolas de dinheiro a alguã pessoa necessitada, dem na cõ 

muyta cautella, e em segredo pera que não acuda numero de pobres a pedir a mesma, 

e negando se lhe, tomem ocasião de se queixar.

17. Apontarão tudo o que acharem digno, assi de dar conta a auisar ao Prelado quando 

uierem, como de se mandar pera as cartas annuas.

18. O que na patente for nomeado no primeiro lugar hade ser Superior, o outro seu 

admonitor.

O que toca ao Spiritual dos Missionários7

1. Pera ficarem desembaraçados entre dia procurem não entrar pela menhã em ocupação 

e negoceo sem primeiro comprirem com a obrigação da oração, reza e missa, saluo 

fosse em alguã urgência, e em quanto isto não tiuesse feito, não deuião dar entrada 

agente, pois allem de se poderem edificar, tem iusta escusa pera isso, e não no fazem 

por se furtar ao trabalho auendose todo o mais tempo de ocupar em seu seruiço.

7 A.R.S.I., Fondo Gesuítico, N.º 1540/5-18, doc. 5, fls. 46-47. 
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2. Leuarão consigo o jubileo das missões, o qual só põem a Santa Cruzada, as regras 

dos pregadores e missionários, este sumario, e aduertencias e tudo antes de partir 

praticarão e conferirão pera as melhor entender.

3. Terão licença pera usar dos priuilegios que os Superiores ordinariamente costumão 

a conceder aos que uão a missões.

4. Chegando a qualquer terra, antes de pregarem ou se ocuparem em outras obras 

mais lustrosas, uão uisitar os carceres e enfermos, offerecendose pera os aiudar e 

consolar no que poderem, e exercitando com elles algum acto de humildade seguindo 

nisto o conselho de N.B. Padre, que assi o encomendou o executassem aos Padres 

que forão auarias missões, e ao Concilio de Tridentino, “humilitate et contemptione 

sui”, como se diz em sua uida,” uiam sibi ad ardua at excelsa munirent”.

5. Uiuão de esmolas pedidas per sy, ou per outras pessoas, e escusem ser hospedados 

em casas particulares, assi pera senão fazerem custosos nas terras em que estiuerem, 

como pera que a gente tenha a elles mais fácil recurso e seião auidos por homens 

comuns, que igualmente pretendem a saluação de todos, e em que uejão o do Apostolo.

6. Duas ou tres uezes no año se recolherão aos Collegios donde saíram por espaço de 

hum mês em cada huã dellas, assi pera descansar hum pouco do trabalho, como pera 

refazer o spirito com alguns dias de exercícios, confissões geraes, conta de conciencia.

7. Aos Superiores dos Collegios donde sayem escreuão frequentemente do fruito que 

N. Sñor faz por seu meyo, como são aceitos à gente, como se achão da saúde etc., 

e uenhão as cartas em forma que se poção comunicar, e que indo outros às mesmas 

terras, não poção uir em noticia das pessoas de que nellas se falla sendo cousas de 

que se poção sentir.

8. Também escreuão alguãs uezes aos Bispos e Prelados que lhes derão licença pera 

fructificar e discorrer por seus Bispados, dandolhe nouas do que por elles achão, do 

que se vay fazendo de seruiço diuino, e comunicandolhe alguãs duuidas sobre o que 

ocorre, e porque com isto os cosolarão, e obrigarão.

9. Os Superiores dos Collegios donde partem os missionários mandarão logo em se 

elles partindo fazer oração pelo bom sucesso das missões, e pelo discurso do año, 

mandarão fazer outras uezes o mesmo, conforme o que N.B. Padre ordena nas 

Constituições, parte 7ª cap. 2º, e particularmente quando no refeitório seruir alguã 

carta de fruito que nellas se faz o mandarão também lembrar pera que Deos N. Sñor, 

concorra mais com elles, e disponha a gente das terras em que andão pera o que for 

de more gloria sua.
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O que toca ao corporal8

1. Deuem proporcionar o trabalho a suas forças, não se deixando leuar do feruor do 

spirito com perigo da saúde, que deuem procurar pera o diuino seruiço e por esse 

respeito será bem que leuem a roupa necessária pera se mudarem quando chegão 

suados ou acabão de pregar.

2. Quando alguã uez se não achassem em disposição pera ir de hum lugar a outro 

a pé, poderse hão aiudar de alguã caualgadura com a modéstia que se espera de 

missionários Apostólicos. E ordinariamente poderião tomar algum iumento pera 

lhes leuar os manteos, e algum alforie cõ seus papeis e breuiarios.

3. Adoencendo algum procuremse recolher ao hospital da terra mais vezinha em que 

aia médico e possa auer mor comodidade de cura, ou a algum outro gazalhado mais 

religioso, e se parecer que o mal he de consideração auisem logo ao Superior do 

Collegio donde sairão.

4. Tenhão muyto resgardo em receber presentes, principalmente de alguã gente, pellos 

muytos desastres que tem acontecido. Tão pouco deuem aceitar cousas que mandem 

ou tragam pera os Collegios, nem dar esmolas à porta, mas leualas ou mandalas 

às cadeas e hospitaes nam tira isto poderem dar alguã quando priuadamente lha 

pedissem.

5. Não mandem presentes, a molheres, de qualquer estado que seião, nem ainda a 

outros nossos que andassem uesinhos. E tendo o necessário pera sua sustentação, 

será edificação darem a entender aos que lhe mandão alguns que os podem escusar. 

E senão poderem deixar de aceitar pela qualidade das pessoas, he bem que entendão, 

que os gastão com os presos, doentes e miseráueis da terra.

6. As esmolas que ouuerem de pedir pera prémios das doutrinas, seião a pessoas 

que poção e folguem de as fazer, ou as offereção e não se lhe tomem se não muy 

moderadas. E os prémios seião ordinários, e não de preço, rosários, medalhas de 

latão, imagens de papel e alguãs cartilhas mas não os leuam do Collegio com intento 

de pedirem lá o preço delles.

8 A.R.S.I., Fondo Gesuítico, N.º 1540/5-18, doc. 5, fls. 47-48.



362 Teresa Maria Rodrigues da Fonseca Rosa

O que pertence ao próximo9

1. Não tem obrigação de correr cada año todo o distrito que lhes está assinalado, mas 

em cada hum gastarão o tempo que iulgarem, pedem as necessidades das uillas 

ou lugares, e geralmente se deuem mais ocupar nelles, que nas Cidades em que ha 

religiosos e são mais cultiuadas.

2. Deuem logo ao principio acudir ao mais remoto, e mais desemparado aonde se 

esperasse mayor seruiço diuino, e as partes a que a Companhia não tem chegado, 

ou ha mais tempo que não foy. E se em alguã Cidade lhe fizessem força, deuião se 

despedir com bom modo, ainda que indo tomar a bênção a algum Prelado, poderião 

fazer de passagem alguã pregação.

3. Antes de partir refrescarão alguãs matérias moraes, que parecem mais necessárias 

nas terras aonde uão e leuarão resolutos as duuidas e pontos principaes dellas, pera 

com mais facilidade responderem e resoluerem os casos que se offerecerem.

4. Deuem leuar algum numero de pregações compostas com pontos moraes, 

acompanhados de alguns exemplos, ordenadas a arrancar uicios, abusos, e maos 

costumes, affeiçoar a uirtude, introduzir uso de sacramentos estimadas cousas de 

nossa Santa fé, obseruancia da lei de Deos, ueneração a diuinissimos sacramentos, 

deuoção à Uirgem N. Sñora, obediência aos Prelados e pays spirituais, e aos que 

gouernão a Republica, respeito às Igreias, Relíquias, Imagens, e a todas as mais 

cousas sagradas, lembrança da eternidade, breuidade da uida, bens da gloria, 

castigo do inferno, e enfim se entenda que pregão o Reyno dos Ceos, e euangelização 

a imitação dos Apóstolos de Christo.

5. Fundemse mais em doutrinas, confissões, falar de Deos e tratar cõ o próximo e em lhe 

remediar suas necessidades spirituaes que em pregação principalmente de aparato 

e estudo, e assi deuem attender principalmente atirar ódios, euitar escândalos, 

desterrar abusos, atalhar brigas, em pedir demandas, fazer concertos com os que as 

trouxerem alcançar perdão das partes, assistir aos que estão pera morrer, procurar 

que se acuda a necessidades publicas, e o mais que iulgar pertencer directamente à 

saluação das almas, bem comum, e reformação spiritual da Republica.

6. Nas doutrinas dos meninos persuadão e proponhão prémios, não só aos que 

souberem as orações, mas aos que as ensinarem a outros, aos que aiudão às missas, 

9 A.R.S.I., Fondo Gesuítico, N.º 1540/5-18, doc. 5, fls. 48-50. 
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acompanharem o santíssimo sacramento, emendarem iuramentos, cantarem boas 

cantigas pelas ruas, lerem por algum liuro spiritual, aos que não sabem ler, tirarem 

os chapeos às cruzes, e Igreias por onde passão, aos que são bem mandados a seus 

Pays e Mays, que fallão com cortesia aos mais uelhos, que não rogão pragas ou 

chamão nomes, que fazem deuação ao ceo custodio, e santo de seu nome. E deuem 

os Padres leuar logo do Collegio historias acomodadas a cada huã destas cousas.

7. As reprehensões nas pregações e doutrinas seião sempre de cousas comuas, sem 

tocar nunca em modo algum as pessoas particulares, maxime eclesiásticas, ou de 

autoridades, às quaes deuem procurar mostrar respeito, e conseruar em beneuolencia 

pera mor seruiço diuino.

8. Quando ouuerem de passar de huns lugares pera os outros, mandarão sempre hum 

ou dous dias antes auisar aos Parochos, Abades ou Prelados delles, e antes de se 

passarem, procurem antecipadamente ter noticia da gente que ha na terra, pera onde 

uão, em que cousas poderão fazer mais seruiço a Deos, e aiundar melhor as almas, 

e de que pessoas e meyos usarão pera isso, às quaes procurem fazer participantes, e 

ainda principaes autores de tudo o que se fizer de seruiço diuino.

9. Nos lugares em que se detiuerem procurem deixar ordenado o ensino da santa 

doutrina, de maneira que se continue, ou pellos Mestres das Escolas, ou pellos 

curas das Igreias, ou por alguã outra pessoa que a isso tiuesse deuoção, dandolhe 

instrução, e deixandolhe cartilhas, pera por ellas o fazerem.

10. Como deuem louuar e animar a gente ao bom uso das confrarias, procissões, 

romarias, e deuoções ia recebidas e aprouadas, assi se deuem abster de ordenar 

alguãs nouidades ainda que seião pias, porque os Prelados folgão mais de se lhe 

aiudar a conseruar em perfeição, e leuar por diante, o que por elle foy instituído, 

e ia está introduzido em seus Bispados, que de lhe meterem cousas de nouo, de que 

não tenhão muyta satisfação, e sem ella he certo que nenhuã cousa que se principiar 

será de dura.

11. Procurem que em todo o lugar se plante a deuoção da graça de Aue Maria, quando 

dá o relógio em memória da hora e mysterio da Encarnação, e porque em alguns 

lugares o não há, poderião pera soprir essa falta usar da inuenção que alguns 

Prelados zelosos mandarão aos curas usassem em seus Bispados, de tres uezes no 

dia darem com o sino da Igreia as horas, que pouco mais ou menos aquelle tempo 

podessem ser, pela menhã quando a gente quer sair ao trabalho, ao meyo dia quando 

uem jantar, à noite quando ia está recolhida.
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12. Ainda que seião conuidados pera irem em alguãs procissões que na terra se fizerem 

escusemse disso, e não uão a ellas, tirando em caso que podesse auer algum 

escândalo, e quando por este respeito ouuessem de ir, não aceitem uaras de paleo 

ou cousa semelhente.

Mudanças dos nossos e idas fora10

1. Os que uão de uma parte pera outra não podem dar, ou deixar a outrem as cousas 

de que usão nos cubiculos, liuros, stantes, nem trocallas sem especial licença do 

Superior, entendão que nisso se vay direitamente contra a pobreza religiosa.

2. Quando se hum parte de hum Collegio pera outro só pode leuar consigo o uestido de 

que de ordinário usa; e não outro de sobrecellente, nem ueste sem licença particular, 

também pode leuar seu cilicio, disciplinas, Imagens, e cousas de deuoção de que usa 

com licença, horas de N. Señora, breuiários, diurnos e todos seus manuscriptos.

3. O uiático que se dá a cada hum dos nossos pera qualquer parte que seia dentro 

e fora da Prouincia, senão podem gastar senão na sustentação e necessidades 

ordinárias do caminho, e em nenhum modo em comprar cousa alguã de uestido ou 

peça pera seu uso ou pera dar a outrem. Se depois de sair do Collegio lhe mandarem 

ao caminho alguã cousa pera uiático, não a podem aceitar, senão leuando pera isso 

licença do Superior donde partem.

4. Poderão dar de esmola no caminho o que custumão dar os religiosos pobres, huã 

duas moedas, ou cousa semelhante, ainda que não he obrigação dalas a todos os 

que as pedem. E quando algum com licença leuasse outro dinheiro que não fosse do 

uiático de que com a mesma licença podessem dispor, ainda então se deue acomodar 

no dar das esmolas ao que está dito pera edificação e uniformidade.

5. Os que uão de Coimbra pera Euora, ou de Euora pera Coimbra não podem ir ou 

uir por Lisboa sem licença do Prouincial. Os que uão ou uem de Bragança pera 

Coimbra não deuem ir ou uir por Braga, Porto, ou Sam Fins sem a mesma licença, 

a qual lhes não podem dar os Reytores.

6. A sustentação dos nossos quando caminhão deue ser assi na qualidade como na 

quantidade proporcionada pouco mais ou menos à dos Collegios, quanto à saúde 

mayor ou menor comodidade do caminho o permitir.

10 A.R.S.I., Fondo Gesuítico, N.º 1540/5-18, doc. 5, fls. 64-65. 
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7. Os que chegam de fora e trazem canastras, ou alfories, em chegando os despeiem 

e entreguem ao Sotoministro, o qual quando algum se descuidasse terá cuidado de 

os ir recolher e terá tudo bem acomodado em lugar competente pera quando outros 

tiuerem necessidade das mesmas peças. E não se permitão aos nossos canastras nos 

cubicolos e cousas semelhentes inda que esteião desfechadas.

8. Quaesquer encomendas, cartas, ou recados per escrito, ainda que seião abertos que 

os nossos leuaram indo de hum collegio pera outro, ora seião pera pessoas de casa, 

ora de fora, se hão de entregar aos Superiores e não se hão de dar a pera quem uão 

sem sua licença.

9. Aonde quer que os nossos dormirem fora de casa, durmão todos iuntos acompanhadose 

huns aos outros, pelo menos na mesma estancia, quando não podesse ser na mesma 

casa.

10. Os que pedirem licença pera ir fazer exercício declarem aos Superiores, aonde e 

até onde querem ir e os Superiores lho limitem, e depois tornando darão conta no 

mesmo dia do que por fora lhe socedeo.

11. Os que saem de casa ainda que seia a pregar, e aião de estar fora alguns dias, 

se saírem pola porta do carro, ou por qualquer outra que não seia a comuã tem 

obrigação de guardar a regra 46, de apontar seu nome na taboa da portaria, tirando 

quando uão à quinta, que então se apontarão na taboa particular que pera isso há e 

a ella recorrerão os porteiros nos taes dias.

12. Quando algum tiuesse necessidade de caualgadora de sella acomode o que há de 

leuar de maneyra que não seia necessário tomar outra caualgadura, nem leuallo 

com outro gasto.
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Reitores do Real Colégio do Espírito Santo e Universidade de Évora

FONTES: Padre António Franco, Synopsis Annalium Societatis Jesu in Lusitânia,  

pp. 491-492; B.P.A.D.E, Cód. CIV/1-40, fls. 276b-276c.

NOMES ANOS

REAL COLÉGIO DO ESPÍRITO SANTO

Padre Belchior Carneiro – Coimbra 1551 – 1554

Padre Afonso Barreto (Vice-Reitor) – Porto 1554 – 1556 

Padre Miguel de Barros (Vice-Reitor) – Braga 1554 – 1556 

Padre Marcos Jorge (Vice-Reitor) – Nogueira 1554 – 1556 

Padre Cornélio Gomes (Vice-Reitor) – Messejana 1554 – 1556 

Padre Leão Henriques – Madeira 1556 – 1556

Padre Jorge Serrão – Lisboa 1556 – 1559 

REAL COLÉGIO E UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Padre Leão Henriques – Madeira 1559 – 1570 

Padre Maurício Serpa – Caminha 1570 – 1571 

Padre Emanuel Rodrigues – Bragança 1571 – 1572 

Padre Miguel de Torres – Aragão 1572 – 1573 

Padre Manuel Álvares – Madeira 1573 – 1577 

Padre Francisco Martins – Monsanto 1577 – 1578 

Padre Leão Henriques – Madeira 1578 – 1580 

Padre Pedro da Silva – Elvas 1580 – 1583 

Padre Emanuel de Sequeira – Vila Real 1583 – 1585 

Padre Francisco de Gouveia – Lisboa 1585 – 1590 

Padre Cristóvão de Gouveia – Porto 1590 – 1594 

Padre Jerónimo Dias – Coimbra 1594 – 1596 

Padre Pedro de Novais – São Pedro do Sul 1596 – 1600 

Padre Emanuel de Lima – Lisboa 1600 – 1603 

Padre Martins de Melo – Casal Vasco 1603 – 1606 

DOCUMENTO ANEXO N.º 5
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NOMES ANOS

Padre António de Vasconcelos – Lisboa 1606 – 1609 

Padre António de Abreu – Lisboa 1609 – 1612 

Padre João Correia – Vila Real 1612 – 1614 

Padre Jerónimo Dias (segundo) – Coimbra 1614 – 1617 

Padre João Álvares – Parada 1617 – 1621 

Padre Francisco da Costa – Lisboa 1621 – 1624 

Padre Francisco de Mendonça – Lisboa 1624 – 1627 

Padre Emanuel Fagundes – Viana do Minho 1627 – 1629 

Padre António de Sousa – Cadafais 1629 – 1632 

Padre Luís Lobo – Lisboa 1632 – 1633 

Padre João de Matos – Lisboa 1633 – 1635 

Padre Pedro de Moura – Alpalhão 1635 – 1639 

Padre António de Morais – Sertã 1639 – 1640 

Padre Pedro de Brito – Monforte 1640 – 1642 

Padre Diogo Pereira – Porto 1642 – 1644 

Padre Bernardino de Sampaio – Viana do Alentejo 1644 – 1647 

Padre Francisco Cabral – Fornos de Algodres 1647 – 1650 

Padre Diogo Machado – Beja 1650 – 1653 

Padre Bartolomeu de Brito – Évora 1653 – 1656 

Padre Paulo Madureira – Torre de Moncorvo 1656 – 1658 

Padre Francisco Soares – Torres Vedras 1658 – 1659 

Padre António Gonçalves – Estremoz 1659 – 1662 

Padre João Cabral – Lousã 1662 – 1665 

Padre Cristóvão Azevedo – São Martinho de Mouro 1665 – 1668 

Padre Miguel Brandão – Lisboa 1668 – 1671 

Padre Luís Álvares – São Romão 1671 – 1674 

Padre Emanuel Luís – Termo de Beja 1674 – 1677 

Padre António de Macedo – Coimbra 1677 – 1680 

Padre Emanuel Pereira – Arruda 1680 – 1683

Padre Domingos Lousado – Peniche 1684 – 1685 

Padre Emanuel da Silva – Ega 1685 – 1689 

Padre André Vaz – Viana do Alentejo 1689 – 1691 

Padre Bento de Lemos – Montemor-o-Novo 1691 – 1694 
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NOMES ANOS

Padre Francisco Pinheiro – Gouveia 1694 – 1695 

Padre António Cardoso – Rio bom 1695 – 1697 

Padre Emanuel Cordeiro – Alfarelos 1697 – 1700 

Padre Paulo da Silva – Barcelos 1700 – 1701 

Padre Francisco Tavares – Povoa Nova 1701 – 1704 

Padre Gregório da Costa – Paderne 1704 – 1708 

Padre António de Sousa – Murça 1708 – 1711 

Padre Emanuel de Sousa – Santarém 1711 – 1712 

Padre Domingos Fernandes – Portalegre 1712 – 1715 

Padre Vicente Ferreira – Massarelos 1715 – 1718 

Padre António Correia – Estremoz 1718 – 1719 

Padre Frutuoso Correia – Braga 1719 – 1723 

Padre Francisco Gomes – Lisboa 1723 – 1727 

Padre Sebastião Henriques 1727 – 1730 

Padre António Galvão – Vila Fria 1730 – 1732 

Padre Bento de Macedo – Borba 1732 – 1735

Padre Vicente Lopes1 2 Set. 1741 – 1745

Padre José de Andrade 1745 – 1748

Padre José de Azevedo2 9 Jan. 1748 – 1751 

Padre António Pereira 1751 – 1755 

Padre João Henriques – São Bento do Mato 1755 – 1757 

Padre Manuel da Silva3 1757 – 10 Set. 1759

.............................
1 A.R.S.I., F.G. N.º 627 / A-3 – Catalogus Assistentiae Lusitaniae, (1745), fl. 4v.
2 A.R.S.I., Lus. N.º 49, Catalogus Triennales et Brevis, (1749-1770), fl. 79v. 
3 A.R.S.I., Lus. N.º 40 b, Catalogus Person., (1758-1760), fl. 12, (a Universidade foi encerrada em 10 de Setembro de 1759).
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Catálogo dos Cancelários da Universidade de Évora

FONTE: B.P.A.D.E, Cód. CIV/1-40, fl. 276d.

NOMES ANOS

Padre Jorge Serrão – Lisboa 1559 – 1566 

Padre Pedro Paulo Ferrer – Málaga 1566 – 1570 

Padre Pedro da Fonseca – Cortiçada 1570

Padre Gaspar Gonçalves – Coimbra 15701

Padre Sebastião Barradas – Lisboa -

Padre Pedro Paulo Ferrer – Málaga 15872

Padre António Carvalho – Lisboa 1593 – 1596 

Padre Fernando Rebelo – Moimenta da Beira 1596 – 1601 

Padre Pedro de Novais – São Pedro do Sul 1601 – 1612 

Padre Baltasar Álvares – Chaves 1612 – 1616

Padre Jerónimo Álvares – Évora 1616 – 1624 

Padre Estêvão do Couto – Olivença 1624 – 1634

Padre Sebastião do Couto – Olivença (sobrinho do 
antecedente) 1634 – 1635 

Padre Pedro de Moura – Alpalhão 1635 

Padre Miguel Tinoco – Elvas 1635 – 1640 

Padre Aires Ferreira – Coimbra 1640 – 1641 

Padre Sebastião de Abreu – Crato 1641 – 1649 

Padre Antão Gonçalves – Estremoz 1649 – 1651 

Padre Francisco Pinheiro – Gouveia 1651 – 1653 

Padre Manuel Luís – Beja 1653 – 1658 

Padre Sebastião de Abreu – Crato 1658 – 1674

Padre Manuel Pereira – Arruda dos Vinhos 1674 – 16773

Padre Pedro de Arouche – Setúbal 16774 – (....)

Padre Bento Rodrigues – Olivença (....) – 1684 

DOCUMENTO ANEXO N.º 6
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NOMES ANOS

Padre Jorge da Costa – Azeitão 16845

Padre André Cardoso – Coimbra 1684 – 16966

Padre Inácio de Paiva – Idanha 1697 – 17017

Padre Luís Fragoso – Grândola 16978

Padre Francisco de Sande – Veiros 16979

Padre Manuel de Mira – Alcáçovas 169710 – 1725

Padre Francisco de Sande – Veiros 1725

Padre Manuel de Mira – Alcáçovas 172511 – 1727 

Padre António Galvão – Vila Fria12 1727 – (....)

Padre Bento de Macedo – Borba13 1742 – 1747 

Padre Diogo Pacheco – Angra do Heroísmo14 1747 – (....)

.............................
1 Guerra, Maria Luísa, A Universidade de Évora-Mestres e Discípulos Notáveis (séc. XVI – séc. XVIII), 2005, p. 124.
2 A.R.S.I., Lus. N.º 39, Catalogus Brevis, (1579-1623/1686-1687), fl. 12.
3 Guerra, Maria Luísa, Idem, ibidem, p. 78.
4 Idem, ibidem, p. 81.
5 Idem, ibidem, p. 76.
6 Idem, ibidem, p. 132.
7 Idem, ibidem, p. 87.
8 Idem, ibidem, p. 86.
9 Idem, ibidem, p. 95.
10 Idem, ibidem.
11 Idem, ibidem.
12 Idem, ibidem, p. 98.
13 Idem, ibidem, p. 101.
14 Idem, ibidem, p. 132.
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Lentes de Teologia Moral da Universidade de Évora

FONTE: B.P.A.D.E, Cód. CIV/1-40, fls. 276h-276i v.

NOMES NATURALIDADE

Padre Doutor Marcos Jorge (....-1571) Nogueira

Padre Doutor Leão Henriques (1525-1589) Madeira

Padre Doutor Bento Toscano Porto

Padre Mestre Francisco de Gouveia (1540-1638) Lisboa

Padre Mestre Lourenço de Freitas (1541-1580) Lisboa

Padre Doutor Diogo Cisneiros (1535-1594) Lisboa

Padre Doutor Fernão Peres (....-1595)1 Córdova

Padre Mestre Belchior Lobato Lisboa

Padre Mestre Estêvão Dias Lisboa

Padre Mestre Lopo de Abreu (1585-1619) Fornos de Algodres

Padre Doutor Gaspar Gonçalves (1540-1590) Coimbra

Padre Mestre Tristão Fernandes -

Padre Mestre António da Costa Porto

Padre Mestre Ambrósio da Mota Évora

Padre Mestre António de Castel Branco Lisboa

Padre Mestre Baptista Fragoso (1559-1639) Lagoa

Padre Mestre Manuel do Vale (1547-1612) Serpa

Padre Mestre Manuel Fernandes (1553-1632) Botão 

Padre Mestre Marcos Vicente Braga

Padre Mestre Gaspar de Miranda (1564-1639) Alegrete

Padre Mestre Duarte Cerveira Porto

Padre Mestre Gaspar Álvares Cabeço de Vide

Padre Mestre Diogo Varela Fronteira

Padre Mestre Duarte de Melo (....-1617)2 Coimbra

Padre Mestre Jorge de Almeida (1592-1643) Águeda

DOCUMENTO ANEXO N.º 7
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NOMES NATURALIDADE

Padre Mestre Leão Henriques (1575-1621) Alcáçovas

Padre Mestre António Gonçalves (....-1649)3 Alvito

Padre Mestre António Carneiro Lisboa

Padre Mestre Manuel de Gouveia Pinheiro de Azeredo

Padre Mestre António Freire Braga

Padre Mestre Francisco de Foyos Portalegre

Padre Mestre Inácio Mendes Alandroal 

Padre Mestre Gaspar da Silva Portalegre

Padre Mestre Domingos Rijo Vila Nova do Porto

Padre Mestre Sebastião de Abreu (1595-1674) Crato

Padre Mestre Francisco Pinheiro (1595-1661) Gouveia

Padre Mestre Cornélio de São Patrício (1594-1656)4  Irlanda

Padre Mestre Francisco Freire (1597-1644) Estremoz

Padre Mestre Manuel Paes Borba

Padre Mestre André Madeira (1602-1641) Sousel

Padre Mestre Martinho Leitão (1604-1669)5 S. Martinho do Mouro

Padre Mestre Manuel Soares Elvas

Padre Mestre Francisco Aranha (1603-....)6 Arronches

Padre Mestre António de Barros Serpa

Padre Mestre João Carvalho Lisboa

Padre Mestre Diogo Alfaia (1608-1659) Castelo de Vide

Padre Mestre Diogo Fernandes Faro

Padre Mestre António Pinheiro (1608-1657) Punhete

Padre Mestre João da Costa Évora

Padre Mestre Luís Cardeira (1585-1640) Alvito

Padre Mestre Francisco Leite (....-1675)7 Lisboa

Padre Mestre Francisco Caldeira Portalegre

Padre Mestre João Gomes (1619-1680) Castelo de Vide

Padre Mestre Manuel Zuzarte (1625-1671) Monforte

Padre Mestre Gaspar Moreira (1597-1669) Lagos

Padre Mestre Bento de Lemos (1624-1700)8 Montemor-o-Novo

Padre Mestre André Vaz (....-1699)9 Viana do Alentejo

Padre Mestre José Pereira Lisboa



373História da Universidade Teológica  
de Évora (Séculos XVI a XVIII)

NOMES NATURALIDADE

Padre Mestre Manuel da Fonseca Évora

Padre Mestre João Furtado (....-1700)10 Lisboa

Padre Mestre Francisco Leitão (....-1705)11 Castelo de Vide

Padre Mestre Francisco Coelho (1636-1708)12 Vila Nova do Alentejo

Padre Mestre Manuel Correia Angola

Padre Mestre Manuel dos Reis Arrancada

Padre Mestre Pedro de Sequeira Castelo de Vide

Padre Mestre Inácio de Paiva Idanha-a-Nova

Padre Mestre Manuel Álvares Lisboa

Padre Mestre Luís Fragoso (1641-1714)13 Grândola

Padre Mestre Rodrigo da Costa (1645-1717) Lisboa

Padre Mestre António Teles (1646-1690) Vimieiro

Padre Mestre Gonçalo de Morais (1645-1705) Campo Maior

Padre Mestre Miguel Furtado (....-1708) Ansião

Padre Mestre Manuel Manso (1650-1715)14 Avilar

Padre Mestre Franco Ribeiro Évora

Padre Mestre João de Oliveira (1653-1721) Lisboa

Padre Mestre Sebastião Vidigal (1650-1714)15 Évora

Padre Mestre Manuel Vidigal (1655-1714)16 Odivor

Padre Mestre António Vieira Arraiolos

Padre Mestre Frutuoso Correia Braga

Padre Mestre Luís Pereira Loures

Padre Mestre António Nunes Montalvão

Padre Mestre Manuel Silveira Alcáçovas

Padre Mestre Francisco de Sande (1660-1726) Veiros

Padre Mestre Francisco Salgueiro (1661-1724) Tânger

Padre Mestre Lourenço Ferreira Chaves

Padre Mestre Manuel Luís Mosteiro

Padre Mestre Inácio Freire (1660-1735) Lisboa

Padre Mestre António Moreira Lisboa

Padre Mestre Sebastião Henriques Lisboa

Padre Mestre Mateus Gião (1668-1742) Odivor

Padre Mestre António Couceiro Tentúgal
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Padre Mestre João Garção Marvão

Padre Mestre Luís Mendes Gouveia

Padre Mestre Simão Estevens (1674-1734) Beja

Padre Mestre Dionísio dos Santos Cascais

Padre Mestre José Cabral Grichoso

Padre Mestre Miguel da Silva Lisboa

Padre Mestre Inácio da Silveira Sousel

Padre Mestre João Mendes (1678-1752) Cantanhede

Padre Mestre José Álvares (1680-1748) Braga

.............................
1 Franco, Padre António, Ano Santo da Companhia de Jesus em Portugal, Editora Biblioteca do Apostolado da 
Imprensa, Porto, 1930, p. 79.
2 Idem, ibidem, p. 480.
3 Idem, ibidem, p. 761. 
4 Idem, ibidem, p. 114. 
5 Idem, ibidem, p. 281. 
6 Franco, Padre António, Imagem da Virtude em o Noviciado da Companhia de Jesus do Real Collegio do Espirito 
Santo de Evora do Reyno de Portugal na qual se contem a fundaçam, in B.N.P., Res., F. 5396, fl. 862 (Microfilme). 
7 Franco, Padre António, Ano Santo da Companhia de Jesus em Portugal, Editora Biblioteca do Apostolado da 
Imprensa, Porto, 1930, p. 76.
8 Idem, ibidem, p. 670. 
9 Idem, ibidem, p. 279. 
10 Idem, ibidem, p. 58. 
11 Idem, ibidem, p. 513. 
12 Idem, ibidem, p. 215. 
13 Idem, ibidem, p. 392. 
14 Idem, ibidem, p. 662. 
15 Idem, ibidem, p. 408. 
16 Idem, ibidem, p. 608. 
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FONTE: B.P.A.D.E, Cód. CIV/1-40, fls. 276f-276g v.
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1559 Padre Doutor Jorge Serrão (1530-1590) Lisboa

1559 Padre Doutor Fernão Peres (1530-1595) Córdova

- Padre Doutor Domingos Cardoso (1535-1571)1 Gouveia

1566 Padre Doutor Luís de Molina (1535-1600) Cuenca (Espanha)

1566 Padre Doutor Pedro da Fonseca (1528-1599) Cortiçada 

1568 Padre Doutor Gaspar Gonçalves (1540-1590) Coimbra

1571 Padre Doutor Pedro Martins (1541-1598) Coimbra

1571 Padre Doutor Belchior Lobato (....-1594) Lisboa

1575 Padre Doutor Pedro Luís (1538-1602) Valência 

1578 Padre Doutor João Correia (1543-1616) Vila Real

1578 Padre Doutor António de Carvalho (....-1601) Lisboa

1584 Padre Doutor Francisco Pereira (1552-1616) Britiandos-Lamego

1585 Padre Doutor Nicolau Pimenta (1546-1614) Moura

1588 Padre Doutor Pedro de Novais (1553-1642) São Pedro do Sul 

1588 Padre Doutor Fernão Rebelo (1547-1608) Prado de Lamego

1589 Padre Doutor Luís de Cerqueira (1552-1614) Alvito

1593 Padre Doutor Gaspar Vaz (1555-1596) Chaves

1595 Padre Doutor Estêvão do Couto (1555-1638)2 Olivença

1596 Padre Doutor Cristóvão Gil (1552-1608) Bragança

1598 Padre Doutor Nicolau Godinho (1556-1616) Lisboa

1600 Padre Doutor Gaspar Gomes (1557-1612) Cabeço de Vide

1603 Padre Doutor Baltasar Álvares (1560-1630) Chaves
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1604 Padre Doutor Sebastião do Couto (1567-1639) Olivença

1605 Padre Doutor António Homem (1569-....) Sousel

1608 Padre Doutor Jorge Cabral (1571-1637) Algodres

1611 Padre Doutor Paulo Carvalho (1576-1621) Évora

1611 Padre Doutor Manuel Álvares (1573-1619) Alter do Chão

1612 Padre Doutor Francisco da Costa (1579/80-1624) Lisboa

1614 Padre Doutor Francisco Valente (1579-1662)3 Lisboa

1617 Padre Mestre Pedro da Rocha (1580-1653) Vila do Conde

1618 Padre Doutor João de Matos (1581-1648) Lisboa

1619 Padre Doutor Bento de Gouveia (1580-1621) Angra

1619 Padre Mestre António do Amaral (1583-1620) Évora

1619 Padre Doutor Luís Brandão (1584-1663) Lisboa

1619 Padre Doutor Leão Henriques (1575-1621) Alcáçovas

1621 Padre Doutor António Leite (1581-1663) Lisboa

1621 Padre Mestre António Ferreira (1586-1621) Santa Comba Dão

1622 Padre Doutor Simão Álvares (1577-1641) Guimarães

1623 Padre Doutor Pedro de Moura (1587-1654) Alpalhão

1623 Padre Doutor Miguel Tinoco (1587-1667) Elvas

1623 Padre Doutor Luís Rodrigues (1577-1662)4 Lisboa

1623 Padre Doutor Álvaro Camelo (1586-1636) Alegrete

1623 Padre Doutor António de Magalhães (1591-....) Pedrógão Grande

1624 Padre Doutor Diogo Leitão Sertã

1631 Padre Doutor Aires Ferreira (1588-1651) Coimbra

1632 Padre Doutor Francisco Pinheiro (1595-1661) Gouveia

1634 Padre Doutor Sebastião de Abreu (1595-1674) Crato

1636 Padre Doutor Diogo Lopes (1589-1649) Beringel

1636 Padre Doutor João Cabral (1597-1679) Lousã

1641 Padre Doutor Antão Gonçalves (1601-1680) Estremoz

1641 Padre Doutor Gaspar de Macedo (1600-1649) Chagueda
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1645 Padre Doutor André Fernandes (1606-1660) Viana do Alentejo

1646 Padre Doutor Bento Pereira (1605-1681) Borba

1648 Padre Doutor José de Brito (1606-1690) Taveiro

1651 Padre Doutor Diogo de Alfaia (1608-1659) Castelo de Vide

1653 Padre Doutor João Carvalho Lisboa

1655 Padre Doutor Francisco Soares “Lusitano” (1605/6-1659) Torres Vedras

1656 Padre Doutor Domingos de Almeida Viana do Alentejo

1657 Padre Doutor André de Moura (1612-1674) Viana do Alentejo

1659 Padre Doutor João Gomes (1619-1680) Castelo de Vide

1660 Padre Doutor José de Seixas (1613-1697) Lisboa

1660 Padre Doutor António Fernandes (1614-1674) Évora Monte

1661 Padre Doutor António Ferreira (1620-1676) Lisboa

1663 Padre Doutor Bento de Lemos (1624-1700)5 Montemor-o-Novo

1669 Padre Doutor Bento Rodrigues (....-1685) Olivença

1673 Padre Doutor Manuel Pereira (1619-1683) Arruda dos Vinhos

1673 Padre Doutor Manuel Guedes (1629-1681) Arrifana de Sousa

1673 Padre Doutor André Cardoso (1630-1696) Coimbra

1679 Padre Doutor Francisco Leitão (1631-1705) Castelo de Vide

1682 Padre Doutor Afonso Mexia (1634-1694) Elvas

1685 Padre Doutor Manuel Correia (1636-1708) Angola

1686 Padre Doutor Francisco Coelho (1636-1708) Vila Nova do Alent.

1688 Padre Doutor Domingos Nunes (1644-1713) Idanha-a-Nova

1689 Padre Doutor Luís Fragoso (1641-1714) Grândola

1692 Padre Doutor João Ribeiro (1645-1718) Lisboa

1692 Padre Doutor Gonçalo de Morais (1645-1705) Campo Maior

1696 Padre Doutor Francisco Ribeiro (1652-1714) Évora

1697 Padre Mestre Gregório da Costa (1645-1712) Paderne

- Padre Doutor Manuel Vidigal (1655-1714)6 Odivor

- Padre Doutor Sebastião Vidigal (1653-1714) Évora
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- Padre Doutor António da Veiga (1656-1723) Santa Comba Dão

- Padre Doutor Francisco de Sande (1660-1726) Veiros

- Padre Doutor Francisco Salgueiro (1661-1724)7 Tânger

- Padre Doutor Mateus Gião (1668-1742) Odivor

- Padre Doutor António Galvão (1669-1732) Termo de Évora

- Padre Doutor António Couceiro (1672-1740) Tentugal

- Padre Doutor João Garção Marvão

- Padre Doutor Dionísio dos Santos Cascais

1724 Padre Doutor José Cabral (1675-1733) Grichoso

1724 Padre Doutor Bento de Macedo (1675-1749) Borba

.............................
1 Franco, Padre António, Ano Santo da Companhia de Jesus em Portugal, Editora Biblioteca do Apostolado da 
Imprensa, Porto, 1930, p. 247.
2 Idem, ibidem, p. 521. 
3 A.R.S.I., Lus. N.º 44 II, Catalogus Triennales, (1614-1645), fl. 403. Ver também, B.N.P., Res. F.5396, fl. 865, 
(Microfilme), Padre António Franco, Imagem da Virtude em o Noviciado da Companhia de Jesus do Real Collegio do 
Espirito Santo de Evora do Reyno de Portugal na qual se contem a fundaçam.
4 Franco, Padre António, Ano Santo da Companhia de Jesus em Portugal, Editora Biblioteca do Apostolado da 
Imprensa, Porto, 1930, p. 539.
5 Idem, ibidem, p. 670. 
6 Idem, ibidem, p. 608. 
7 Idem, ibidem, p. 542. 
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Padre Doutor Pedro Paulo Ferrer (1530-1618) Málaga

Padre Doutor Gaspar Gonçalves (1540-1590) Coimbra

Padre Doutor Sebastião Barradas (1542-1615) Lisboa

Padre Doutor Brás Viegas (1553-1599) Évora

Padre Doutor António Fernandes (1558-1628) Coimbra

Padre Doutor Jerónimo Álvares (1564-1624) Évora

Padre Doutor Francisco de Mendonça (1573-1626) Lisboa

Padre Doutor Afonso Mendes (1579-1659) Santo Aleixo

Padre Doutor Apolinário de Almeida (1587-1638) Lisboa

Padre Doutor Paulo Rodrigues (1580-1653) Lanhoso

Padre Doutor Sebastião da Maia (....-1664) Lisboa

Padre Doutor Gaspar Fernandes (1583-1640) Beja

Padre Doutor Diogo Lopes (1591-1649)1 Beringel

Padre Doutor Gaspar de Macedo (1600-1649) Chagueda

Padre Mestre Francisco da Veiga (1567-1615) Vila Viçosa

Padre Doutor Manuel Luís (1608-1682) Termo de Beja

Padre Doutor António Fernandes (1558-1628) Évora Monte

Padre Doutor Jorge da Costa (1610-1688) Azeitão

Padre Doutor Luís Cardeira (1585-1640) Alvito

Padre Doutor Estêvão Cardeira (1620-1694) Alvito

Padre Doutor Bento de Lemos (1624-1700)2 Montemor-o-Novo

Padre Doutor Pedro de Arouche (1629-1680) Setúbal

Padre Doutor Inácio Carvalho (1636-1682) Montemor-o-Novo

Padre Doutor Inácio de Paiva (1642-1705) Idanha-a-Nova

Padre Mestre Matias Correia (1650-1698) Lisboa
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Padre Doutor Francisco Ribeiro (1652-1714) Évora

Padre Doutor Manuel Vidigal (1655-1714)3 Odivor

Padre Doutor António da Veiga (1656-1723) Santa Comba Dão

Padre Doutor Manuel de Mira (1659-1723) Alcáçovas

Padre Doutor Francisco Salgueiro (1661-1724) Tânger 

Padre Doutor Lourenço Ferreira Chaves

Padre Mestre Jerónimo de Castilho (1674-1730) Lisboa

Padre Doutor Francisco Monteiro (1677-1743) Braga

Padre Doutor Bento de Macedo (1675-1749) Borba

Padre Mestre Miguel da Silva (1677-1736) Lisboa

.............................
1 Franco, Padre António, Imagem da Virtude em o Noviciado da Companhia de Jesus do Real Collegio do Espirito 
Santo de Evora do Reyno de Portugal na qual se contem a fundaçam, in B.N.P., Res., F. 5396, fl. 859, (Microfilme). 
2 Franco, Padre António, Ano Santo da Companhia de Jesus em Portugal, Editora Biblioteca do Apostolado da 
Imprensa, Porto, 1930, p. 670. 
3 Idem, ibidem, p. 608. 
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Lentes de Filosofia da Universidade de Évora

FONTE: B.P.A.D.E, Cód. CIV/1-40, fls. 276 l -276 o.
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1556 Padre Mestre Inácio Martins (1531-1598) Gouveia

1559 Padre Manuel de Sequeira (1534-1595) Vila Real

1560 Padre Mestre Jerónimo Fernandes (1539-1606) Lisboa

1561 Padre Mestre Pedro Martins (1541-1598) Coimbra

1562 Padre Mestre Belchior Afonso Termo de Chaves

1563 Padre Mestre Pedro Luís (1538-1602) Valência 

1564 Padre Mestre João Brandão Porto

1565 Padre Mestre Francisco Cardoso (1544-1604)1 Fornos de Algodres

1566 Padre Mestre João Correia (1543-1616) Vila Real

1567 Padre Mestre Fernão Rebelo (1547-1608) Prado de Lamego

1568 Padre Mestre Pedro Simões (1539-1619) Coimbra

1569 Padre Mestre Sebastião Antunes -

1570 Padre Mestre Jerónimo Dias (1545-1624) Coimbra

1571 Padre Mestre Martim de Melo (1548-1617) Casal Vasco

1572 Padre Mestre Marçal Beliarte Lisboa

1573 Padre Mestre João de Lucena (1550-1600) Trancoso

1574 Padre Mestre Francisco Fernandes Besteiros

1575 Padre Mestre Lourenço Fernandes (1550-1623) Braga

1576 Padre Mestre Jorge Pereira Lisboa

1577 Padre Mestre Álvaro Lobo (1551-1608) Vila Real

1578 Padre Mestre Pedro de Novais (1553-1642) São Pedro do Sul

1579 Padre Mestre Domingos de Araóz Pamplona

1580 Neste ano a Universidade encerrou por motivos de peste

1581 Padre Mestre Gaspar Vaz (1555-1596) Chaves

1582 Padre Mestre Vasco Baptista (1550-1596) Moimenta da Beira
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1583 Padre Mestre António de Vasconcelos (1554-1622) Lisboa

1584 Padre Mestre Gaspar Coelho Amarante

1585 Padre Mestre António de Castel Branco (1556-1643) Lisboa

1586 Padre Mestre Manuel de Lima (1554-1620) Lisboa

1587 Padre Mestre Paulo de Oliveira Porto

1587 Padre Mestre Nicolau Godinho (1556-1616) Lisboa

1588 Padre Mestre Ambrósio da Mota (1558-1606) Évora

1589 Padre Mestre António Fernandes (1558-1628) Coimbra

1590 Padre Mestre Baltasar Álvares (1560-1630) Chaves

1591 Padre Mestre António de Proença (1559-1605) Guarda

1592 Padre Mestre Luís Machado Lisboa

1593 Padre Mestre Brás Luís Viana do Alentejo

1593 Padre Mestre António de Soveral -

1593 Padre Mestre Sebastião do Couto (1567-1639) Olivença

1594 Padre Mestre Bento Fernandes (1562-1630) Borba

1595 Padre Mestre Francisco da Veiga (1567-1615) Lisboa

1596 Padre Mestre Jerónimo Álvares (1564-1624) Évora

1597 Padre Mestre Gonçalo Luís (....-1627)2 Lisboa

1598 Padre Mestre Matias de Sá (1565-1636) Braga

1599 Padre Mestre António Homem (1569-....) Sousel 

1600 Padre Mestre João Delgado (....-1612) Atouguia

1601 Padre Mestre Rui Vaz Tavoadelo

1601 Padre Mestre António Gonçalves (....-1649)3 Alvito

1602 Padre Mestre Manuel Álvares (1573-1619) Alter do Chão

1603 Padre Mestre Afonso Vaz Atouguia

1604 Padre Mestre Leão Henriques (1575-1621) Alcáçovas

1605 Padre Mestre Manuel Rodrigues Torrão

1606 Padre Mestre Manuel Álvares (1573-1619) Alter do Chão

1606 Padre Mestre Pedro Freire (1575-....) Alcáçovas

1607 Padre Mestre Sebastião de Morais (1578-1633) Ponte de Lima

1608 Padre Mestre Francisco Dias (1575-1613) Vale de Peso

1609 Padre Mestre António Simões (1581-1614) Évora

1610 Padre Mestre Diogo Pereira (1580-1643) Porto
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1611 Padre Mestre João de Matos (1581-1648) Lisboa

1612 Padre Mestre António do Amaral (1583-1620) Évora

1613 Padre Mestre Manuel Duarte São Mansos Évora

1614 Padre Mestre António Leite (1581-1663) Lisboa

1615 Padre Mestre Lopo de Abreu (1585-1619) Fornos de Algodres

1616 Padre Mestre Pedro de Moura (1587-1654) Alpalhão

1617 Padre Mestre Manuel Veloso Coimbra

1618 Padre Mestre Álvaro Camelo (1586-1636) Alegrete

1618 Padre Mestre João da Rocha Lisboa

1619 Padre Mestre Francisco Vaz (1587-1626) Funchal

1620 Padre Mestre Domingos Lopes (1588-1653) Braga

1621 Padre Mestre Manuel de Noronha (1594-1671) Vila Verde

1622 Padre Mestre Manuel de Albuquerque Quintela

1622 Padre Mestre Francisco de Amorim Lisboa

1623 Padre Mestre Pedro Freire (1575-....) Chelas

1624 Padre Mestre Francisco do Amaral (1593-1647) Lisboa

1625 Padre Mestre Sebastião de Abreu (1595-1674) Crato

1626 Padre Mestre Francisco Pinheiro (1595-1661) Gouveia

1627 Padre Mestre Francisco Ferreira (1591-1649) Funchal

1628 Padre Mestre Francisco Freire (1596-1644) Estremoz

1629 Padre Mestre Luís Lopes (1597-1676) Vidigueira

1630 Padre Mestre João Cabral (1597-1679) Lousã

1631 Padre Mestre Mateus de Figueiredo Coimbra

1632 Padre Mestre Manuel Soares (1596-1654) Elvas

1633 Padre Mestre Antão Gonçalves (1601-1680) Estremoz

1634 Padre Mestre Pedro de Albuquerque (....-1638)4 Quintela

1635 Padre Mestre António de Barros (1602-1670) Serpa

1636 Padre Mestre Francisco Aranha (1603-1679) Arronches

1637 Padre Mestre Pedro Marques Mezão frio

1638 Padre Mestre Bento Pereira (1605-1681) Borba

1639 Padre Mestre Inácio Mascarenhas (1606-1669) Montemor-o-Novo

1639 Padre Mestre Manuel Luís (1608-1682) Termo de Beja

1640 Padre Mestre André Fernandes (1606-1660) Viana do Alentejo
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1641 Padre Mestre José de Brito (1606-1690) Taveiro

1642 Padre Mestre Diogo de Alfaia (1608-1659) Castelo de Vide

1643 Padre Mestre Diogo Fernandes (1606-1684) Faro

1644 Padre Mestre António Pinheiro Punhete

1645 Padre Mestre Jorge da Costa (1610-1688) Azeitão

1646 Padre Mestre Francisco Valente (1579-1662) Lisboa

1647 Padre Mestre António Viegas Évora

1648 Padre Mestre João da Costa (1612-1667) Évora

1649 Padre Mestre Domingos de Almeida Viana do Alentejo

1650 Padre Mestre Simão Teixeira (1615-1684) Crato

1651 Padre Mestre André de Moura (1612-1674) Viana do Alentejo

1652 Padre Mestre Francisco Caldeira (1616-1689) Portalegre

1653 Padre Mestre João Gomes (1619-1680) Castelo de Vide

1654 Padre Mestre Manuel Pereira (1619-1683) Arruda

1655 Padre Mestre Estêvão Cardeira (1620-1694) Alvito

1656 Padre Mestre Nicolau Fernandes (1623-1673) Lisboa

1657 Padre Mestre António Garcia (1623-1662) Alcoutim

1658 Padre Mestre Francisco de Almada (1620-1683) Lisboa

1659 Padre Mestre André Vaz (1624-1699) Viana do Alentejo

1660 Padre Mestre Pedro de Arouche (1629-1680) Setúbal

1661 Padre Mestre José Pereira Lisboa

1662 Padre Mestre Nicolau Coelho Évora

1663 Padre Mestre João Furtado (....-1700)5 Lisboa

1664 Padre Mestre Domingos Leitão (1629-1704) Grândola

1665 Padre Mestre D. Francisco Leitão (1631-1705) Castelo de Vide

1666 Padre Mestre João da Fonseca (1630-1701) Viana do Alentejo

1667 Padre Mestre Afonso Mexia (1634-1694) Elvas

1668 Padre Mestre Miguel Dias (1636-1724) Lisboa

1668 Padre Mestre Francisco Coelho (1636-1708) Vila Nova do Alent.

1669 Padre Mestre André Mendes Alandroal 

1670 Padre Mestre Inácio Carvalho (1636-1682) Montemor-o-Novo

1671 Padre Mestre Manuel Correia (1636-1708) Angola

1672 Padre Mestre Sebastião de Magalhães (1635-1709) Tânger
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1673 Padre Mestre Francisco Soares (1637-1698) Santa Comba Dão

1674 Padre Mestre Pedro de Sequeira Castelo de Vide

1675 Padre Mestre Luís Taborda (1641-1694) Idanha-a-Nova

1676 Padre Mestre Inácio de Paiva (1642-1705) Idanha-a-Nova

1677 Padre Mestre Luís Fragoso (1641-1714) Grândola

1678 Padre Mestre José Quaresma Beja

1679 Padre Mestre Francisco dos Reis (1642-1702) Lisboa

1679 Padre Mestre Domingos Nunes (1644-1713) Idanha-a-Nova

1680 Padre Mestre Manuel Fialho (1646-1718) Évora

1680 Padre Mestre Manuel Martins Castela

1680 Padre Mestre António Teles(1645-1690) Vimieiro

1681 Padre Mestre André Álvares (1644-1705) Faro

1682 Padre Mestre Francisco Ramalho(1644-1722) Borba

1683 Padre Mestre Agostinho Quaresma(1650-1724) Lisboa

1684 Padre Mestre Miguel Furtado (1649-1708) Ansião

1685 Padre Mestre Manuel Manso (1648-1715) Avelar

1686 Padre Mestre Francisco Botelho (1648-1707) Linhares

1687 Padre Mestre Manuel Pires (1651-1708) Estremoz

1688 Padre Mestre Francisco Ribeiro (1652-1714) Évora

1689 Padre Mestre Sebastião Vidigal (1653-1714) Évora

1690 Padre Mestre João Seco (1653-1721) Montemor-o-Novo

1691 Padre Mestre Francisco Correia Braga

1692 Padre Mestre Luís Pereira (1656-1730) Loures

1693 Padre Mestre Sebastião de Lemos Beja

1693 Padre Mestre Francisco de Azevedo Miranda do Corvo

1693 Padre Mestre António da Veiga (1656-1723) Santa Comba Dão

1694 Padre Mestre Francisco de Sande (1660-1726) Veiros

1695 Padre Mestre Manuel de Mira (1659-1732) Alcáçovas

1696 Padre Mestre Manuel Ferreira (1661-1713) Lisboa

1697 Padre Mestre Manuel Duarte (1661-1712) Formoselha 

1698 Padre Mestre Eduardo de Oliveira (1665-1722) V. N. de Portimão

1699 Padre Mestre António Moreira Lisboa

1700 Padre Mestre Gaspar Estevens (1666-1739) Beja
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DATAS NOMES NATURALIDADE

1701 Padre Mestre Cipriano Ribeiro (1668-1737) Gouveia

1702 Padre Mestre Manuel de Magalhães Braga

1703 Padre Mestre António Galvão (1669-1732) São Marcos –Évora

1704 Padre Mestre Francisco Caeiro (1669-1721) Aldeia do Mato

1705 Padre Mestre Gregório dos Santos Cantanhede

1705 Padre Mestre António Simões (1671-1723) Lisboa

1706 Padre Mestre António Couceiro (1672-1740) Tentúgal

1707 Padre Mestre Diogo Martins Arcos

1708 Padre Mestre Luís Álvares (1672-1743) Vila Viçosa

1709 Padre Mestre Luís Mendes Gouveia

1710 Padre Mestre Simão Estevens (1674-1734) Beja

1711 Padre Mestre João de Figueiredo (1670-1744) Faro

1712 Padre Mestre Manuel Gonzaga (1677-1736) Lisboa

1713 Padre Mestre Bento de Macedo (1675-1749) Borba

1714 Padre Mestre Francisco Monteiro (1677-1743) Braga

1715 Padre Mestre Miguel da Silva (1677-1736) Lisboa

1716 Padre Mestre Inácio da Silveira (1677-1752) Sousel 

1717 Padre Mestre Nuno do Amaral (1677-1732) Castelo Branco

1718 Padre Mestre Luís Baptista (1680-1740) Viana do Alentejo

1719 Padre Mestre Manuel Álvares (1681-1746) Canelas

1720 Padre Mestre José Alves (1680-1748) Braga

1721 Padre Mestre Francisco Ferreira Santarém

1722 Padre Mestre Diogo Soares (1684-1748) Lisboa

1723 Padre Mestre Baltasar Afonso (1684-1748) Mértola

1724 Padre Mestre Estêvão de Sequeira (1686-1751) Lisboa

1725 Padre Mestre João Valente (1689-1743) Serpa

.............................
1 Franco, Padre António, Ano Santo da Companhia de Jesus em Portugal, Editora Biblioteca do Apostolado da 
Imprensa, Porto, 1930, p. 524. 
2 Idem, ibidem, p. 20. 
3 Idem, ibidem, p. 761.
4 Idem, ibidem, p. 282. 
5 Idem, ibidem, p. 58. 
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Catálogo do Real Colégio do Espírito Santo 

e Universidade de Évora no ano de 1573

FONTE: A.R.S.I., Lus. N.º 43 II, Catalogus Triennales, (1540-1579), fls. 481- 481v. 

NOMES CARGOS

Padre Miguel de Torres – Professo 4 votos Reitor

Padre Pêro da Silva – Professo 4 votos Vice-Reitor

Padre Gaspar Roiz Ministro

Padre Jerónimo Rebelo – Professo 3 votos Mestre dos Noviços, Predicador e Confessor

Padre Sebastião Barradas – Professo 3 votos Predicador e Confessor

Padre Pereira Gomes – Professo 3 votos Prefeito da Igreja e Confessor

Padre Pêro Luís – Professo 3 votos Predicador e Confessor

Padre Rafael Teixeira Prefeito dos Estudos, Predicador e Confessor

Padre Gaspar de Barros Predicador e Confessor

Padre António Delgado tem a seu cargo os Coadjutores

Padre Juan Darias Predicador e Confessor

Padre Hernâni del Prado Confessor

Padre Lopes de Abreu Confessor

Padre Francisco de Albuquerque Confessor

Padre Juan Vaz enfermo

PROFESSORES DE TEOLOGIA 

Padre Luís de Molina – Professo 4 votos, lente de prima, Predicador e Confessor

Padre Gaspar Gonçalves – lente de véspera, Predicador e Confessor

Padre Paulo Ferrer – Professo de 4 votos, lente de Escritura, Predicador e Confessor

Padre Manuel da Costa – Procurador, Predicador e Confessor

Padre Valério de Patada – Predicador e Confessor

Padre Sebastião Álvares – Confessor 

Padre Simão Pais – Confessor

Padre Baltasar Esteves - Confessor

DOCUMENTO ANEXO N.º 11
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PROFESSORES DE CASOS DE CONSCIÊNCIA

Padre Diego Froes – Professo 3 votos, Predicador e Confessor

Padre Francisco de Gouveia – Predicador e Confessor

PROFESSORES DE ARTES

Padre Martin de Melo – lente do 4º curso

Padre Marçal Beliarte – lente 3º curso 

Padre Juan de Lucena – lente 2º curso

Padre Francisco Hernandez – lente 1º curso

PROFESSORES DE HUMANIDADES

Padre Domingo Barreros – lente 1ª classe

Padre Álvaro Lobo – lente 2ª classe

Padre António Rebelo – lente 3ª classe

Padre Lourenço Hernandez – lente 4ª classe

Padre Pêro de Andrade – lente 5ª classe

Padre Francisco Roiz – lente 6ª classe

Padre Alonso de Lucena – 7ª classe

MESTRES DE LER E ESCREVER

Irmão Martinho da Fonseca – ensina a escrever

Irmão Gonçalo Simões – ensina a ler 

ESTUDANTES DE TEOLOGIA

Luís de Morales Salvador Ribeiro – cuida da Livraria

Manuel Pimenta Jerónimo Roiz

António Pacheco Marcelo da Rocha

Jerónimo Dias Cristóvão de Castro

Luís Cerqueira António Correia

Baltasar de Sequeira Miguel de Melo

António Pinheiro Luís Lousado

Lourenço da Fonseca Hernâni Guerreiro 

Alonso Fajan Simão da Costa

António Gomes Anton Galvan

ESTUDANTES DE CASOS DE CONSCIÊNCIA

Simão de Ponse Gonçalo Luís

Hernâni Martinez Francisco de Sousa

Juan Vermer
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ESTUDANTES DE ARTES

Diego de Lemos – 4º curso Manuel de Lis – 2º curso

Hernâni Cardin – 4º curso Rafael Carneiro – 2º curso

Gaspar Alonso – 4º curso Juan Viegas – 2º curso

Gaspar Coelho – 4º curso António Diez – 2º curso

Jácome del Vale – 3º curso Jerónimo Hernandez – 1º curso

Diego Antunes – 3º curso Manuel de Lima – 1º curso

António de Vasconcelos – 3º curso Luís Gomes – 1º curso

Hernâni de Lis – 2º curso Gaspar Luís – 1º curso

Manuel Hernandez – 2º curso Diego de Abrantes – 1º curso

ESTUDANTES DE HUMANIDADES

Pablo de Oliveira – 1ª classe Juan de Caminã – 2ª classe

António Francisco – 1ª classe Simão Gonçalves – 2ª classe

Manuel Hernandez – 1ª classe António Hernandez – 2ª classe

António Paes – 1ª classe Melchior Álvares – 3ª classe

Juan Sanchez – 1ª classe Cristóvão Gonçalves – 3ª classe

Jorge Roiz – 1ª classe António Preto – 3ª classe

Henrique Gomes – 1ª classe Ambrósio Luís – 5ª classe

Hernâni de Oliveira – 2ª classe Diego Ferraz – 6ª classe

Jerónimo Roiz – 2ª classe António Álvares – 7ª classe

Tristão da Costa – 2ª classe Pêro de Mora – 7ª classe – estuda latim em casa

COADJUTORES TEMPORAIS

Irmão António Mendes – Vice-ministro Irmão Luís Mendes – Enfermeiro 

Irmão Francisco Peres – Comprador Irmão Jorge Fernandes – Sacristão 

Irmão Alexandre Coelho – Cozinheiro Irmão Martin Álvares – Despenseiro 

Irmão Domingo Lourenço – Forneiro e 
responsável pelo pessoal de serviço

Irmão Francisco Álvares – ajudante do 
Cozinheiro

Irmão Pedro Álvares – ajudante do Cozinheiro Irmão Gaspar Vaz – ajuda nos ofícios 

Irmão Gaspar Correia – ajuda nos ofícios 

NOVIÇOS – Recebidos para estudantes (ajudam nos ofícios)

Juan Nieto – Porteiro Bartolomeu Lopes – Porteiro das obras 

Juan Vaz – Porteiro da porta do carro Manuel Velho – Refeitoreiro 

José Rebelo – Roupeiro Lopes Falcão – ajuda na cozinha 

Luís de Oliveira – ajuda na portaria Bartolomeu Duarte – ajuda na enfermaria 

Diego Menchan – ajuda na cozinha Martin Alonso – ajuda no refeitório 
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NOVIÇOS – Recebidos para estudantes (ajudam nos ofícios)

Gaspar Hernandez – ajuda na cozinha Matias Álvares – ajuda na cozinha 

Rui Paes – acompanha os que vão fora Sebastião Gonçalves – acompanha o comprador 

NOVIÇOS – Recebidos para Coadjutores (ajudam nos ofícios) 

Sebastião Roiz – Sapateiro Miguel Antunes – Roupeiro 

Francisco Hernandez – ajuda na cozinha Domingo Hernandez – “Quartaria”
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Catálogo do Real Colégio do Espírito Santo 

e Universidade de Évora no ano de 1578

FONTE: A.R.S.I., Lus. N.º 39, Catalogus Brevis, (1579-1623/1686-1687), fls. 2-3.

NOMES CARGOS

Padre Francisco Martins – Professo 4 votos Vice-Reitor e Cancelário

Padre Luís Perpinhão – Professo 3 votos Ministro

Padre Pêro Gomes – Professo 4 votos Prefeito Espiritual

Padre António Delgado – Professo 4 votos Confessor

Padre António da Costa – Professo 3 votos Confessor 

Padre Manuel Roiz – Professo 3 votos Confessor

Padre Gaspar Roiz Confessor

Padre Jerónimo Cota Mestre dos Noviços

Padre Marçal Beliarte Prefeito dos Estudos

Padre Jerónimo Roiz Secretário da Universidade e Confessor

Padre Francisco de Albuquerque Confessor

Padre Simão Paes Confessor

Padre Francisco Soares Confessor e Predicador

Padre Baltasar Barreira Confessor

Padre Jerónimo Dias Predicador

Padre Silvestre Jorge Confessor e Prefeito das obras

Padre Martin de Melo Confessor e preside aos Teólogos 

Padre Lourenço da Fonseca Cuida dos colegiais 

Padre João de Estremoz Confessor

PROFESSORES DE TEOLOGIA 

Padre Luís de Molina – Professo 4 votos (Escolástica)

Padre Sebastião Barradas – Professo 3 votos (Escritura)

Padre António Carvalho – Professo 3 votos (Escolástica)

Padre João Correia – (Escolástica)

DOCUMENTO ANEXO N.º 12
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PROFESSORES DE CASOS DE CONSCIÊNCIA

Padre Lourenço de Freitas

Padre Manuel do Vale

PROFESSORES DE FILOSOFIA

Padre Lourenço Fernandes – 4º curso 

Padre Jorge Pereira – 3º curso 

Padre Álvaro Lobo – 2º curso

Padre Pêro Novais – 1º curso 

PROFESSORES DE HUMANIDADES

Padre Simão Coutinho – 1ª classe

Padre Estêvão do Couto – 2ª classe

Padre Simão Fernandes – 3ª Classe 

Padre Gaspar Afonso – 4ª classe

Padre Luís Afonso – 5ª classe 

Padre Diogo de Abrantes – 6ª classe 

Padre Cristóvão Gonçalves – 7ª classe

Padre João Rebelo – 8ª classe

MESTRES DE LER E ESCREVER

Irmão Martinho da Fonseca

Irmão Diogo Fernandes

ESTUDANTES DE TEOLOGIA

Padre Hernâni Vaz Simão Martins

Padre Pêro de Andrade Jácome do Vale 

Padre Hernâni Guerreiro Bartolomeu Cacela

Padre Jerónimo Fernandes Afonso Vieira

António Carneiro (Sub-diácono) Diogo de Lemos

Simão da Costa Damião Rodrigues

Francisco Rodrigues

ESTUDANTES DE CASOS DE CONSCIÊNCIA

Hernâni Martins (Diácono) José Rebelo (ajuda no Noviciado)

Tristão da Costa Jorge de Távora

Pêro Leitão
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ESTUDANTES DE FILOSOFIA

Henrique Gomes – 4º curso João Lourenço – 2º curso

Árias de Sousa – 4º curso Paulo de Oliveira – 2º curso

Pêro Ramos – 4º curso Gonçalo Leitão – 1º curso

António Roiz – 3º curso Sebastião Gonçalves – 1º curso

António Fernandes – 3º curso Luís Machado – 1º curso

António Preto – 3º curso Pêro Marco – 1º curso

Hernâni de Oliveira – 3º curso Sebastião Roiz – 1º curso

Pêro Dias – 3º curso Vicente Fernandes – 1º curso

António Francisco – 2º curso Valentim Carvalho – 1º curso

Melchior Álvares – 2º curso João Vieira – 1º curso

Jorge Dias – 2º curso

ESTUDANTES DE HUMANIDADES

Bartolomeu Lopes – 1ª classe Gaspar Correia – 2ª classe

Manuel de Matos – 1ª classe Sebastião de Castro – 2ª classe

Manuel Dias – 1ª classe Martins Álvares – 7ª classe

Baptista Fragoso – 1ª classe

OFICIAIS

Salvador Ribeiro (Sub-diácono) – Livreiro Gonçalo Luís – tem cuidado das obras 

Manuel Pinheiro – Sacristão Francisco Pimentel – Porteiro do carro

Damian da Lenedes – Sacristão 

COADJUTORES TEMPORAIS

Irmão Francisco Pires – Vice ministro Irmão António Mendes – Comprador 

Irmão António Francisco – Procurador Irmão Domingos Lourenço – Porteiro 

Irmão Hernâni Lucas – cuida dos da casa Irmão Bartolomeu Pires – cuida da amassaderia

Irmão Luís Mendes – Boticário Irmão Gaspar Rodrigues – Refeitoreiro 

Irmão Domingos Ferreira – Enfermeiro Irmão Pêro Gonçalves – Cozinheiro 

Irmão Custódio Gonçalves – Roupeiro Irmão Jorge Gonçalves – ajuda na cozinha 

Irmão Martins Álvares – Despenseiro Irmão Marçal Fernandes – ajuda na cozinha 
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NOVIÇOS – Recebidos para estudantes

Francisco Rodrigues – Cozinheiro dos doentes Duarte Sobrinho

Matias Carvalho – Refeitoreiro dos noviços Nuno Mascarenhas

Salvador de Sotomayor Benito Fernandes

Rui Peres António Mascarenhas

Manuel Mendes Jerónimo Álvares 

Gaspar Cardoso Jerónimo Gomes

Tomás Baião Manuel Roiz 

NOVIÇOS – Recebidos para estudantes

Gomes Herrera Afonso Carrasco 

Baltazar Gonçalves Simão da Silva

António Machado Bartolomeu Guerreiro

Domingos Coelho Martin de Sousa

Mamede Miranda João Rosado

Bartolomeu Fernandes

NOVIÇOS – Recebidos para Coadjutores

Domingos Dias João Dias

Brás Fernandes João Fernandes

Pêro Esteves Garcia Gonçalves
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Catálogo do Real Colégio do Espírito Santo e 

Universidade de Évora nos anos de 1585-1586

FONTE: A.R.S.I., Lus. N.º 39, Catalogus Brevis, (1579-1623/1686-1687), fls. 8-8v.

NOMES CARGOS

Padre Francisco de Gouveia Reitor

Padre Aires de Sousa Vice-reitor e Consultor

Padre Nuno de Melo Ministro

Padre Pedro Pablo Herrer Cancelário

Padre Francisco de Araújo Mestre dos Noviços e Consultor

Padre Nicolau Gracindo Predicador

Padre Hernâni Coutinho Prefeito Espiritual e da Saúde, Consultor, 
Admonitor e Confessor dos Irmãos 

Padre Luís Álvares Predicador e Consultor

Padre Simão Martins Prefeito dos Estudos e Predicador 

Padre Pedro de Novais Companheiro do Mestre dos Noviços e 
substituto de Teologia

Padre Cristóvão Freire Confessor e revisor dos livros

 Padre Rui Coelho Confessor

Padre João Rebelo Predicador, Confessor e Missionário

Padre Hernâni Pires Confessor e ocupa-se da arte do Padre 
Manuel Álvares

Padre António Velez Confessor e ajuda o Padre Hernâni Pires na 
sua arte

Padre Diogo Álvares Procurador

Padre Diogo de Lemos Predicador e Confessor 

Padre Manuel Pimenta Confessor

Padre Damião Soares Predicador e Confessor

DOCUMENTO ANEXO N.º 13



396 Teresa Maria Rodrigues da Fonseca Rosa

PROFESSORES DE TEOLOGIA 

Padre Pêro Luís – (Escolástica)

Padre Sebastião Barradas – (Escritura)

Padre Francisco Pereira – (Escolástica)

Padre Nicolau Pimenta – (Escolástica) – Confessor dos Irmãos 

PROFESSORES DE CASOS DE CONSCIÊNCIA

Padre Gaspar Fernandes 

Padre Manuel do Vale – Confessor dos Irmãos 

PROFESSORES DE FILOSOFIA

Padre Vasco Baptista – 4º curso 

Padre António de Vasconcelos – 3º curso 

Padre Gaspar Coelho – 2º curso

Padre Domingos João – 1º curso 

PROFESSORES DE HUMANIDADES

Padre Nicolau Godinho – 1ª classe Padre António de Abreu – 2ª classe

Padre Garcia de Pinho – 3ª Classe Padre Roque do Prado – 4ª classe

 Padre Manuel Pires – 5ª classe Padre Juan de Camina – 6ª classe

Padre António de Matos – 7ª classe Padre Damião de Almeida – 8ª classe

MESTRES DE LER E ESCREVER

Irmão Martinho da Fonseca

Irmão Álvaro Gonçalves

ESTUDANTES DE TEOLOGIA

Domingos de Álvares Melchior Álvares

Manuel de Lima Gonçalo Leitão

Lopo de Castanheira Pêro Dias 

Sebastião Gonçalves

ESTUDANTES DE FILOSOFIA

António Cordeiro – 4º curso Pedro Coelho – 4º curso

Jerónimo Álvares – 4º curso Manuel Lopes – 3º curso

Domingos Coelho – 4º curso Simão de Sá – 3º curso

Bartolomeu Guerreiro – 4º curso Simão Caldeira – 1º curso

Gaspar de Miranda – 4º curso Matias de Sá – 1º curso

António Machado – 4º curso
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ESTUDANTES DE HUMANIDADES

Manuel Estaco – 1ª classe Baltasar Cerqueira – 2ª classe

Jorge de Contreiras – 1ª classe António Francisco – 3ª classe 

Sebastião Gonçalves – 1ª classe Nuno Fernandes – 4ª classe

Brás Luís – 1ª classe Bartolomeu Gomes – 4ª classe

Martins de Mora – 1ª classe

OFICIAIS

Gonçalo Luís – tem cuidado das obras Baltasar da Ponte – anda em missão

Garcia Gonçalves – ajuda o Procurador

COADJUTORES TEMPORAIS

Irmão Francisco Pires – Vice ministro Irmão António Mendes – Comprador 

Irmão João da Cruz – responsável pelos que 
estão de serviço

Irmão Custódio Gonçalves – ajuda o Mestre 
dos Noviços

Irmão Afonso de Proença – Sacristão Irmão Bartolomeu Sanches – cuida do forno 

Irmão Roque Fernandes – Ajudante Irmão Gonçalo Álvares – Refeitoreiro 

Irmão Pedro Esteves – Enfermeiro Irmão Francisco Fernandes – Porteiro 

Irmão Brás Fernandes – Roupeiro Irmão Baltasar Dias – Boticário 

Irmão António Dias – Porteiro do carro Irmão Domingos Fernandes – Cozinheiro

Irmão António Gonçalves – acompanha os 
Padres e ajuda outros ofícios Irmão Diogo Dias – ajudante do Cozinheiro

Irmão Francisco Sanches – Despenseiro 

NOVIÇOS – Recebidos para estudantes

Diogo Silveira Manuel Pires

António Homem Jerónimo Roiz

Pedro de Brito André Luís

Pedro Correia João Lopes

NOVIÇOS – Recebidos para Coadjutores

António Sancho Luís Godinho

Manuel Dias Manuel da Rocha
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Catálogo do Real Colégio do Espírito Santo 

e Universidade de Évora no ano de 1587

FONTE: A.R.S.I., Lus. N.º 39, Catalogus Brevis, (1579-1623/1686-1687), fls. 12-12v. 

NOMES CARGOS

Padre Francisco de Gouveia Reitor

Padre Francisco de Araújo Vice-Reitor 

Padre Manuel de Magalhães Ministro

Padre Gonçalo Simões Mestre dos Noviços

Padre Fernão Coutinho Admonitor, Prefeito Espiritual e da Saúde, 
Confessor dos Irmãos 

Padre Manuel de Sequeira Consultor, Predicador e Confessor

Padre Nicolas Garcida Predicador

Padre Luís de Morales Predicador

Padre Pêro Paulo Ferrer Cancelário

Padre Pêro de Novais Substituto de Teologia e Casos de Consciência

Padre António Carvalho Substituto de Teologia e Casos de 
Consciência, Predicador

Padre Vasco Baptista Prefeito dos Estudos e Predicador

Padre João Rebelo Predicador e Confessor, anda em missões

Padre Damião Soares Confessor

Padre Manuel Pimenta Confessor

Padre António Velez Confessor

Padre Rui Coelho Confessor

Padre Manuel de Matos Confessor

Padre Nuno de Melo Confessor

Padre Fernão Pires ocupa-se da arte do Padre Manuel Alvares

Padre Cristóvão Freire Revisor de livros e Confessor

Padre Diego Álvares Procurador

Padre André Álvares ocupa-se dos Tombos

DOCUMENTO ANEXO N.º 14
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DOCUMENTO ANEXO N.º 14 PROFESSORES DE TEOLOGIA 

Padre Pêro Luís – lente de Prima e confessor dos Irmãos

Padre Sebastião Barradas – (Escritura)

Padre Francisco Pereira – lente de Véspera

Padre Nicolau Pimenta – lente de Nona, Consultor e Confessor dos Irmãos 

PROFESSORES DE CASOS DE CONSCIÊNCIA

Padre Gaspar Fernandes

Padre Manuel do Vale – Confessor dos Irmãos 

PROFESSORES DE FILOSOFIA

Padre António de Vasconcelos – 4º curso

Padre Gaspar Coelho – 3º curso

Irmão António de Castel Branco – 2º curso 

Padre Manuel de Lima – 1º curso 

PROFESSORES DE HUMANIDADES

Irmão António de Abreu – 1ª classe Manuel Pires – 5ª classe

Gaspar Gomes – 2ª classe Padre Juan de Camina – 6ª classe

Juan Hernâni – 3ª classe Padre Jerónimo Álvares – 7ª classe

Roque del Prado – 4ª classe Padre Gaspar de Miranda – 8ª classe

MESTRES DE LER E ESCREVER

Irmão Martinho da Fonseca – Mestre de escrever

Irmão Diogo Fernandes – Mestre de ler 

ESTUDANTES DE TEOLOGIA

Padre Francisco Garcia Baltazar Álvares

Padre Belchior Álvares Cristóvão Gonçalves

Irmão Lopo de Castanheda Pêro Coelho

Gonçalo Leitão Sebastião Roiz

Sebastião Gonçalves Nicolau Godinho

Lázaro Cataneo Gomes Herrera

ESTUDANTES DE CASOS DE CONSCIÊNCIA

Garcia Gonçalves – Secretário da 
Universidade

André Fernandes – trata dos negócios com o 
Colégio de Santo Antão
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ESTUDANTES DE FILOSOFIA

Manuel Lopes – 4º curso Manuel de Almeida – 1º curso

Gonçalo Luís – 4º curso Jorge de Contreiras – 1º curso

Simão Caldeira – 2º curso Brás Luís – 1º curso 

Matias de Sá – 2º curso Martinho de Mora – 1º curso

Manuel Estácio – 1º curso Diogo Silveira – 1º curso 

ESTUDANTES DE HUMANIDADES

António Francisco – 1ª classe Nuno Fernandes – 2ª classe 

Manuel Pires – 1ª classe Baltasar da Ponte – 2ª classe

ESTUDANTES QUE NÃO ESTUDAM

Gonçalo Luís – cuida das obras do Colégio 
da Purificação Damião de Azevedo – encontra-se recolhido

COADJUTORES TEMPORAIS

Irmão Francisco Pires – Vice ministro Irmão António Mendes – Comprador 

Irmão Francisco Sanches – “hornero” – trata 
dos fornos Irmão Bartolomé Sanches – Porteiro

Irmão Baltazar Dias - Boticário Irmão Brás Fernandes – Roupeiro 

Irmão António João – Porteiro da porta do carro Irmão Marcos Nunes – acompanha os Padres

Irmão Roque Fernandes – acompanha os 
Padres e ajuda em vários ofícios Irmão Afonso de Proença – Sacristão

Irmão Francisco Fernandes – ajudante do 
Sacristão Irmão Gonçalo Álvares – Enfermeiro

Irmão António Gonçalves – Despenseiro Irmão Domingos Bernardes – responsável 
pelo pessoal de serviço 

Irmão Diego Dias – Cozinheiro Irmão Luís Godinho – ajudante de 
Cozinheiro

Irmão António Sancho – Refeitoreiro Irmão Custódio Gonçalves – ajuda o Mestre 
dos Noviços

NOVIÇOS – TERCEIRO ANO

Padre Diego de Lemos

NOVIÇOS – Recebidos para estudantes

Padre Francisco Fernandes Paulo Fernandes

Irmão Pêro de Brito Francisco de Paiva

António Homem Gaspar Álvares 

André Luís António Viegas

Jerónimo Roiz António Gonçalves
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NOVIÇOS – Recebidos para estudantes

Juan Lopes Bartolomé de Atouguia 

Nicolau Carvalho Martins Fernandes

António Colaço António da Veiga

Domingos Manuel António Fernandes

NOVIÇOS – Recebidos para Coadjutores

Mateus Fernandes Gonçalo Jorge

Manuel Dias
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NOMES CARGOS

Padre Manuel de Lima – Professo 4 votos Reitor

Padre Luís Brandão Ministro

Padre Manuel do Vale – Professo 4 votos Resolve Casos e a eles preside

Padre Gonçalo de Sousa – Professo 4 votos Doente – decrépito 

Padre João Rebelo – Professo 4 votos Predicador e Confessor

Padre Jerónimo Dias – Professo 4 votos Predicador, Prefeito Espiritual dos Irmãos do 
Recolhimento e seu Confessor

Padre Pêro Luís – Professo 4 votos Substitui na Teologia 

Padre Mestre Gonçalo Luís Predicador e Confessor

Padre Bartolomeu Lopes Predicador e Confessor

Padre Mestre Manuel Fagundes -

Padre Cristóvão Freire – Professo 3 votos Revisor de livros

Padre Manuel Pimenta – Professo 3 votos Confessor

Padre António Velez – Professo 3 votos Prefeito dos Estudos

Padre Marcos Vicente Confessor e substitui nos Casos de 
Consciência 

Padre António Pires Confessor

Padre António Roiz Confessor

Padre Afonso de Borba Procurador

Padre Gaspar de Figueiredo Confessor e Secretário da Universidade

Padre António Francisco Confessor

DOCUMENTO ANEXO N.º 15
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DOCUMENTO ANEXO N.º 15 PROFESSORES DE TEOLOGIA 

Padre Fernão Rebelo – Professo 4 votos, Cancelário, Admonitor e Consultor 

Padre Estêvão do Couto – Professo 4 votos, lente de Prima 

Padre António Fernandes – Professo 4 votos, lente de Escritura, Consultor

Padre Nicolau Godinho – Professo 4 votos, lente de Véspera, Consultor

Padre Mestre Gaspar Gomes – Professo 4 votos, lente da 2ª lição de Véspera

PROFESSORES DE CASOS DE CONSCIÊNCIA

Padre Mestre Francisco da Costa 

Padre Mestre Gaspar de Miranda

PROFESSORES DE FILOSOFIA

Padre Mestre Matias de Sá – 4º curso

Padre António Homem – 3º curso 

Padre João Delgado – 2º curso 

Padre Rui Vaz – 1º curso 

PROFESSORES DE HUMANIDADES

Irmão Francisco Dias – 1ª classe Irmão Álvaro Coelho – 5ª classe

Irmão Jácome Monteiro – 2ª classe Irmão Belchior de Macedo – 6ª classe

Irmão Francisco Machado – 3ª classe Irmão Luís Fernandes – 7ª classe

Irmão Francisco Fernandes – 4ª classe Irmão Manuel da Fonseca – 8ª classe

MESTRES DE LER E ESCREVER

Irmão Martinho da Fonseca – Mestre de escrever

Irmão Gregório de Oliveira – Mestre de ler 

ESTUDANTES DE TEOLOGIA

Padre João Sena – 4º ano Padre João Borges – 2º ano 

Padre Ludovico Romano – 4º ano Padre Francisco do Rego – 2º ano 

Padre João David – 4º ano Irmão Miguel de Lemos – 2º ano

Padre Sebastião Vieira – 4º ano Irmão Gaspar Martins – 2º ano

Padre Mestre Manuel Álvares – 4º ano Padre Luís Figueira – 1º ano 

Irmão Mestre António de Sousa – 4º ano Padre António Dias – 1º ano

Irmão Camilo Benedicto – 4º ano Irmão António Cabral – 1º ano

Padre Vicente Lopes – 3º ano Irmão Afonso Vaz – 1º ano

Padre João Lobo – 3º ano Irmão António Sabino – 1º ano 

Irmão Diogo Varela – 3º ano Irmão Jácome S. Clemente – 1º ano 

Irmão Domingos Campelo – 3º ano Irmão Vicente Antolheta – 1º ano 



404 Teresa Maria Rodrigues da Fonseca Rosa

ESTUDANTES DE CASOS DE CONSCIÊNCIA

Irmão Manuel Luís 

ESTUDANTES DE FILOSOFIA

Irmão Miguel Borges – 4º curso Irmão João Baptista – 2º curso

Irmão António da Costa – 4º curso Irmão António Soeiro – 2º curso

Irmão Bento Fernandes – 4º curso Irmão Manuel de Azevedo – 2º curso

Irmão Francisco de Vila Lobos – 4º curso Irmão José de Castro – 2º curso

Irmão Francisco Garcia – 3º curso Irmão Luís Álvares – 2º curso

Irmão Miguel Roiz – 3º curso Irmão Estêvão Pegado – 1º curso

Irmão António Leite – 2º curso Irmão Manuel Duarte – 1º curso

Irmão Diogo Roiz – 2º curso Irmão António Coelho – 1º curso

Irmão António do Amaral – 2º curso Irmão Belchior Pires – 1º curso

Irmão Rodrigo da Costa – 2º curso Irmão Francisco da Costa – 1º curso 

ESTUDANTES DE HUMANIDADES

Irmão Gaspar Correia – 1ª classe Irmão Bernardo de Castel Branco – 2ª classe

Irmão Pêro Coelho – 1ª classe Irmão João Nunes – 2ª classe

Irmão António Roiz – 1ª classe Irmão Jerónimo de Almeida – 2ª classe

Irmão Pêro Luís – 1ª classe Irmão Luís Lourenço – 2ª classe

Irmão Lopes Roiz – 1ª classe

COADJUTORES TEMPORAIS

Irmão António Álvares – Vice-ministro Irmão Tomé Fernandes – Despenseiro 

Irmão Francisco Pires – cuida das quintas Irmão Mateus Gonçalves – Barbeiro 

Irmão António Mendes – Comprador Irmão Manuel Gonçalves – Sacristão 

Irmão Bartolomeu Sanches – ajuda nos ofícios Irmão António Nunes – ajudante do Sacristão 

Irmão Baltazar Dias – Boticário Irmão Pêro de Andrade

Irmão Francisco Sanches – Porteiro Irmão Nicolau Godinho – Refeitoreiro

Irmão Pêro Fernandes – Cozinheiro Irmão Domingos Saraiva – Enfermeiro

Irmão Martin Álvares – Porteiro da porta do carro Irmão Lourenço Pires – Forneiro 

Irmão Nicolau Fernandes – Roupeiro Irmão Brás Fernandes – ajudante do 
Procurador

Irmão António Carvalho Irmão Tomé Fernandes

Irmão António Tomé – Vice-ministro da Casa 
de Probação

Irmão Brás Pereira – Cozinheiro dos 
enfermos 

Irmão Francisco Gonçalves Irmão Gonçalo Álvares

Irmão Manuel Cardoso – responsável dos 
Irmãos de serviço
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CASA DE PROBAÇÃO

Padre Simão Caldeira – Mestre 

NOVIÇOS – Recebidos para estudantes 

Irmão Lourenço Ribeiro Irmão Gonçalo Cardoso

Irmão Pêro Gonçalves Irmão Pêro Martins

Irmão Hierónimo de Burgos Irmão Luís Mestre

Irmão Manuel da Costa Irmão Luís Cardeira

Irmão Francisco Mendes Irmão António Barradas

Irmão Luís Cordovil Irmão João Clemente

Irmão Jerónimo Valente Irmão Manuel Pereira

Irmão Francisco Vaz

NOVIÇOS – Recebidos para Coadjutores 

Irmão Pêro Gonçalves Irmão António Messias

Irmão António Luís Irmão Bartolomeu Fonte Boa 

Irmão Pêro Fernandes
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NOMES CARGOS

Padre Mestre Martins de Melo Reitor

Padre Diogo Valente Ministro

Padre Mestre Manuel do Vale Consultor e Admonitor, preside nos Casos

Padre Gonçalo de Sousa Decrépito

Padre Cristóvão Freire – Professo 3 votos Revisor de Livros

Padre Gonçalo Simões Prefeito Espiritual e Predicador

Padre António Velez – Professo 3 votos Confessor

Padre Mestre Gaspar Gomes Consultor e substituto de Teologia

Padre Simão Fernandes Predicador

Padre Gonçalo Luís Predicador

Padre António Fernandes Confessor

Padre André Fernandes Confessor

Padre Mestre Gaspar de Miranda Substituto de Casos de Consciência

Padre Belchior Guedes Predicador e Confessor

Padre João Delgado Predicador e Confessor

Padre Pêro de Rios Prefeito dos Estudos

Padre Jerónimo Pereira Confessor

Padre Afonso da Rosa Procurador

Padre António de Sousa Predica e Confessa, é companheiro do Mestre 
dos Noviços

Padre Fernando Rebelo Atende as visitas

DOCUMENTO ANEXO N.º 16
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DOCUMENTO ANEXO N.º 16 PROFESSORES DE TEOLOGIA 

Padre Mestre Pêro de Novais – Cancelário e Consultor

Padre Mestre Estêvão do Couto – Lente de Prima e Consultor

Padre Mestre Jerónimo Álvares – Lente de Escritura e Prefeito do Recolhimento

Padre Mestre Baltasar Álvares – Lente da 1ª lição de Véspera

Padre Mestre Sebastião do Couto – Lente da 2ª lição de Véspera

PROFESSORES DE CASOS DE CONSCIÊNCIA

Padre Mestre Duarte Cerveira 

Padre Marcos Vicente

PROFESSORES DE FILOSOFIA

Padre Mestre António Gonçalves – 4º curso

Padre Mestre Manuel Álvares – 3º curso

Padre Mestre Afonso Vaz – 2º curso 

Padre Mestre Leão Henriques – 1º curso 

PROFESSORES DE HUMANIDADES

Padre Pêro Gomes – 1ª classe Irmão Gaspar Mendes – 5ª classe

Irmão Álvaro Coelho – 2ª classe Irmão António Leite – 6ª classe

Irmão Francisco Roiz – 3ª classe Irmão Luís de Beja – 7ª classe

Irmão Francisco de Vila Lobos – 4ª classe Irmão Diogo Roiz – 8ª classe

MESTRES DE LER E ESCREVER

Irmão Martinho da Fonseca – Mestre de escrever

Irmão Grego da Cruz – Mestre de ler na escola dos meninos

ESTUDANTES DE TEOLOGIA

Irmão Duarte de Melo – 4º ano Irmão Jácome Monteiro – 2º ano

Padre Manuel Roiz – 3º ano Irmão Domingos Correia – 2º ano 

Irmão Francisco Dias – 3º ano Irmão Marcos Correia – 2º ano

Irmão Francisco de Faria – 3º ano Irmão Manuel de Azevedo – 1º ano 

Irmão Pêro Freire – 3º ano
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ESTUDANTES DE FILOSOFIA

Irmão Estêvão Pegado – 4º curso Irmão Bernardo de Castel Branco – 2º curso

Irmão Manuel Duarte – 4º curso Irmão Jerónimo de Almeida – 2º curso

Irmão Constantino Botelho – 4º curso Irmão João Nunes – 2º curso

Irmão Lucas Pereira – 4º curso Irmão André de Burgos – 2º curso

Irmão Gaspar Correia – 3º curso Irmão Francisco Gonçalves – 2º curso

Irmão António Vaz – 3º curso Irmão Luís de Sequeira – 1º curso

Irmão João Baptista – 3º curso Irmão Manuel da Costa – 1º curso

Irmão Roque de Abreu – 3º curso Irmão Luís Cardeira – 1º curso

Irmão António de Almeida – 3º curso Irmão Manuel Veloso – 1º curso

Irmão Jorge de Campos – 3º curso Irmão Francisco Vaz – 1º curso

Irmão João de Resende – 3º curso

ESTUDANTES DE HUMANIDADES

Irmão António Barradas – 1ª classe Irmão Apolinário de Almeida – 1ª classe

Irmão Álvaro Semedo – 1ª classe Irmão Luís Antunes – 1ª classe

Irmão Diogo Luís – 1ª classe Irmão Bento de Sequeira – 2ª classe

Irmão Manuel Gonçalves – 1ª classe Irmão Ambrósio Mouzinho – 2ª classe

Irmão Gaspar Fernandes – 1ª classe Irmão André da Costa – 2ª classe

Irmão João Dias – 1ª classe Irmão João Ferreira – 2ª classe

Irmão Lourenço de Mendonça – 1ª classe Irmão Domingos Pereira – 2ª classe

Irmão Gaspar Luís – 1ª classe Irmão Jerónimo da Veiga – 2ª classe

Irmão Belchior Gomes – 1ª classe Irmão André Jorge – 2ª classe

Irmão Nicolau Agostinho – 1ª classe Irmão Manuel Madeira – 2ª classe

Irmão António de Almeida – 1ª classe
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COADJUTORES TEMPORAIS

Irmão António Álvares – Vice-ministro Irmão Baltasar Dias – Boticário

Irmão Bartolomeu Lourenço – Procurador da 
Universidade

Irmão Brás Fernandes – Procurador do 
Colégio da Purificação 

Irmão Francisco Sanches – Porteiro da porta 
da campainha 

Irmão Martinho Álvares – Superintendente 
das quintas

Irmão António Mendes – velho e enfermo Irmão Francisco Pires – Comprador

Irmão Marcos Vieira – Sacristão Irmão Manuel João – ajudante do Sacristão 

Irmão Tomé Fernandes – Enfermeiro Irmão Manuel Cardoso – Roupeiro 

Irmão António Mexia – Refeitoreiro Irmão Sebastião Lourenço – ajudante do 
Refeitoreiro

Irmão António Luís – Vice-ministro da Casa 
de Probação Irmão António Nunes – Cozinheiro 

Irmão Miguel de Azevedo – ajudante do 
Cozinheiro 

Irmão António Tomé – ajudante do 
Procurador 

Irmão Francisco Gonçalves – Barbeiro Irmão Simão da Cruz – Despenseiro 

Irmão António Carvalho – Porteiro da porta 
do carro Irmão Tomé Fernandes – forneiro 

Irmão António de Barros – Despenseiro Irmão Brás Fernandes – ajuda nos ofícios 

CASA DE PROBAÇÃO

Padre Jácome de Medeiros – Mestre dos Noviços

NOVIÇOS – Recebidos para estudantes 

Padre Francisco de Góis Padre Manuel Feo

Irmão Manuel Falcão Irmão Fernando Martins

Irmão João do Amaral Irmão António Pinto

Irmão Miguel Tinoco Irmão Pêro de Moura

Irmão Constantino Gomes Irmão Francisco Ribeiro

Irmão Pêro da Gama Irmão João Baptista

Irmão Martins Afonso Irmão Diogo Martins

Irmão Manuel Martins Irmão Manuel Bernardes

Irmão Inácio Mendes Irmão Francisco do Rego

Irmão Estêvão Coelho Irmão António Botelho

Irmão Manuel Roiz Irmão André da Fonseca

Irmão Francisco Liam Irmão Manuel Tenreiro

Irmão Simão de Almeida Irmão Simão de Pavia
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NOVIÇOS – Recebidos para Coadjutores 

Irmão Manuel Roiz Irmão Noutel Bayam 

Irmão Baltasar Mendes Irmão Domingos Gonçalves

Irmão Francisco Fernandes Irmão João Gonçalves
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Catálogo do Real Colégio do Espírito Santo e 

Universidade de Évora no ano de 1647

FONTES: A.R.S.I., Lus. N.º 45, Catalogus Triennales, (1649-1676), fls. 13-18 ;

Padre António Franco, Synopsis Annalium Societatis Jesu in Lusitânia, pp. 483-493.

Padre Francisco Cabral
Natural de Fornos de Algodres na Diocese de Viseu, de 61 anos, na Companhia de Jesus à 45 
anos, é professo de 4 votos à 23 anos. Estudou Filosofia e Teologia; ensinou Latim durante 5 
anos. Foi Predicador durante 28 anos, Reitor nos Colégios do Funchal (1628-1632) e de Braga 
(1633-1636), Visitador dos Colégios Insulares; na Casa Professa de São Roque foi Consultor e 
Admonitor. Actualmente é Reitor do Colégio e da Universidade de Évora (1647-1650).

Padre António Gonçalves
Natural do Alvito na Diocese de Évora, de 82 anos, na Companhia de Jesus à 64 anos, é professo 
de 4 votos à 41 anos. Estudou Filosofia e Teologia; ensinou Latim 8 anos, Filosofia 6 e Teologia 
Moral 10. Foi Vice-Reitor do Colégio da Purificação, Reitor (1610-1614) e Prefeito das Estudos 
no Colégio de São Miguel. Actualmente é Consultor e Admonitor. Tem problemas de saúde.
Faleceu em Évora, a 25 de Dezembro de 16491.

Padre Gaspar Pires
Natural de Bragança da Diocese de Miranda, de 82 anos, na Companhia à 64 anos, é professo de 
4 votos à 44 anos. Estudou Filosofia e Teologia; ensinou Latim 1 ano. Predicou durante 30 anos; 
actualmente é Consultor e Admonitor. 

Padre Jacob Varela
Natural de Fronteira da Diocese de Évora, de 80 anos, na Companhia de Jesus à 61 anos, é 
professo de 4 votos à 41 anos. Estudou Filosofia e Teologia; ensinou Latim 4 anos, Teologia e 
Filosofia 11 anos. Foi Vice-Reitor e Mestre dos Noviços do Colégio da Purificação; actualmente 
é Consultor.

Padre Emanuel Álvares
Natural de Alter do Chão da Diocese de Évora, de 79 anos, na Companhia à 59 anos, é professo 
de 4 votos à 38 anos. Estudou Filosofia e Teologia (Bacharel); ensinou Latim 1 ano, Filosofia 9 
anos e Teologia 4 anos. É Consultor e Admonitor. Boa saúde. 

1 Guerra, Maria Luísa, A Universidade de Évora-Mestres e Discípulos Notáveis (séc. XVI – séc. XVIII), 2005, p. 57.

DOCUMENTO ANEXO N.º 17
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Padre Miguel Tinoco
Natural de Elvas, de 61 anos, na Companhia de Jesus à 46 anos, é professo de 4 votos à 24 anos. 
Estudou Filosofia e Teologia de que é Doutor; ensina à 24 anos. Foi Reitor dos Colégios do Porto 
(1640-1643) e de Elvas (1645-1646). É Cancelário da Universidade e sábio Consultor. Boa saúde. 
Obra:
- Tractatus de Justitia et jure.
Faleceu em Lisboa, na Casa de São Roque, a 11 de Dezembro de 16672.

Padre Pedro de Moura
Natural de Alpalhão da Diocese de Portalegre, de 65 anos, na Companhia de Jesus à 46 anos, é 
professo de 4 votos à 25 anos. Estudou Filosofia e Teologia de que é Doutor; ensinou Latim 3 
anos, Filosofia 4 anos e Teologia 14 anos. Foi Vice-Reitor do Colégio da Purificação, Reitor da 
Universidade de Évora (1635-1639) em Coimbra foi Reitor (1645-1648), Consultor e Admonitor; 
Cancelário da Universidade de Évora, Visitador da Província do Brasil (1639). Boa saúde.
Faleceu em Évora, a 27 de Dezembro de 16543.

Padre Gaspar Correia
Natural de Olivença da Diocese de Elvas, de 66 anos, na Companhia de Jesus à 42 anos, é professo 
de 4 votos à 23 anos. Estudou Filosofia e Teologia; ensinou Latim 6 anos, foi Predicador durante 
32 anos é Mestre no Pátio dos Estudos e Consultor. 

Padre Constantino Gomes
Natural de Galveias da Diocese de Évora, de 63 anos, na Companhia de Jesus à 45 anos, é professo 
de 4 votos à 23 anos. Ensinou Latim 2 anos, foi Mestre dos Noviços, Vice-Reitor do Colégio da 
Purificação, Superior do Colégio de Portalegre (1642-1643) e Ministro no Colégio de Braga. 
Saúde medíocre. 

Padre Emanuel Paes 
Natural de Borba da Diocese de Évora, de 65 anos, na Companhia de Jesus à 48 anos, professo 
de 4 votos à 22 anos. Ensinou Latim 6 anos, é Mestre de Teologia Moral no Pátio dos Estudos à 9 
anos e Consultor. Saúde medíocre. 

Padre Bartolomeu da Silva
Natural de Évora, de 62 anos, na Companhia de Jesus à 45 anos, professo de 4 votos à 22 anos. 
Ensinou Latim 5 anos. Predicou durante 27 anos, é Prefeito dos Estudos. Boa saúde. 

Padre Jacob Machado 
Natural de Beja da Diocese de Évora, de 60 anos, na Companhia de Jesus à 43 anos, professo de 
4 votos à 21 anos. Foi Procurador na Casa Professa de Vila Viçosa e Reitor no Colégio de Santo 
Antão (1614-1619). É Mestre de Teologia Moral nesta Universidade. 

2 Idem, ibidem, p. 130.
3 Idem, ibidem, p. 63.
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Padre António de Almeida
Natural de Lisboa, de 64 anos, na Companhia de Jesus à 46 anos, professo de 4 votos à 19 anos. 
Ensinou Latim 3 anos. Foi Vice-Reitor deste Colégio e da Purificação, Reitor do Colégio de Angra 
(1638-1642). Actualmente é Consultor e Admonitor. Boa saúde. 

Padre Simão de Almeida
Natural de Cano da Diocese de Évora, de 59 anos, na Companhia de Jesus à 44 anos, professo de 
4 votos à 18 anos. Estudou Filosofia e Teologia; ensinou Latim 7 anos, foi 12 anos Prefeito dos 
Estudos é Mestre no Pátio dos Estudos, Mestre dos Noviços, Consultor e Prefeito Espiritual. Tem 
boa saúde. 

Padre Bartolomeu de Brito
Natural de Évora, de 54 anos, na Companhia de Jesus à 39 anos, professo de 4 votos à 18 anos. 
Estudou Filosofia e Teologia; ensinou Latim 7 anos, foi Reitor do Colégio de Bragança (1632-
1636), Superior do Colégio de Portalegre (1637-1638), e Predicador 20 anos. Actualmente é 
Mestre no Pátio dos Estudos. Tem boa saúde.

Padre Pedro de Sousa
Natural de Estremoz da Diocese de Évora, de 58 anos, na Companhia de Jesus à 43 anos, professo 
de 4 votos à 17 anos. Estudou Filosofia e Teologia; ensinou Latim 2 anos, foi Reitor do Colégio 
de Faro (1642-1645), Predicador 28 anos, é Consultor. Tem boa saúde. 

Padre Francisco Pinheiro
Natural de Gouveia da Diocese de Coimbra, de 54 anos, na Companhia de Jesus à 39 anos, 
professo de 4 votos à 17 anos. Estudou Filosofia e Teologia em que é Doutor; ensinou Latim 2 
anos, Filosofia 4 anos, Teologia Moral 3 anos e Especulativa 16 anos; foi Ministro no Colégio de 
Coimbra, Vice-Reitor em Évora. É Consultor e tem boa saúde. 
Obras:
- De Censu et Emphyteusi (1655).
- Acerca dos Testamentos.
Faleceu em Coimbra, a 19 de Julho de 16614.

Padre Ludovico Lopes
Natural de Vidigueira da Diocese de Évora, de 52 anos, na Companhia de Jesus à 37 anos, 
professo de 4 votos à 14 anos. Estudou Filosofia e Teologia; ensinou Latim 5 anos, Filosofia 
4 anos; em Évora foi Ministro e Mestre dos Noviços, Reitor do Colégio de São Miguel (1636-
1639), Prepósito na Casa Professa de Vila Viçosa, Visitador da Província do Brasil (1639-1642) e 
Visitador Insular. Saúde Medíocre. 
Faleceu em Évora, a 8 de Março de 16765.

4 Idem, ibidem, p. 67.
5 Idem, ibidem, p. 70.
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Padre Antão Gonçalves
Natural de Estremoz da Diocese de Évora, de 48 anos, na Companhia de Jesus à 34 anos, professo 
de 4 votos à 12 anos. Estudou Filosofia e Teologia; ensinou Latim 3 anos, Filosofia 7 anos, 
Teologia 7 anos; no Colégio de Santo Antão foi Prefeito Espiritual, em Évora é Lente, Consultor 
e Cancelário. Tem boa saúde. 
Obras:
- Compendium Logicae Conibricensis (1633).
Faleceu em Roma, a 1 de Agosto de 16806.

Padre Gaspar de Macedo
Natural de Aljubarrota da Diocese de Leiria, de 49 anos, na Companhia de Jesus à 34 anos, 
professo de 4 votos à 11 anos. Estudou Filosofia e Teologia em que é Doutor; ensinou Latim 5 
anos, Filosofia 4 anos, Sagrada Escritura 3 anos e Predicou 4 anos; é Lente de Véspera. Tem boa 
saúde. 
Faleceu em Outubro de 16497.

Padre Jacob Pereira
Natural de Viana da Diocese de Évora, de 52 anos, na Companhia de Jesus à 34 anos, professo de 
4 votos à 20 anos. Estudou Filosofia e Teologia; ensinou Latim 4 anos, foi Reitor no Colégio de 
São Miguel (1643-1646), Vice-Reitor no Colégio da Purificação, é Ministro. Boa saúde. 

Padre Emanuel da Costa
Natural de Mourão da Diocese de Évora, de 49 anos, na Companhia de Jesus à 34 anos, professo 
de 4 votos à 9 anos. Ensinou Latim 4 anos, Predicou 27 anos; é Mestre no Pátio dos Estudos e 
Prefeito dos Estudos. Boa saúde. 

Padre António de Barros
Natural de Serpa da Diocese de Évora, de 47 anos, na Companhia de Jesus à 30 anos, professo de 
4 votos à 7 anos. Estudou Filosofia e Teologia (Bacharel); ensinou Latim 3 anos, Filosofia 4 anos 
e Teologia Moral 3 anos; foi Reitor do Colégio do Funchal (1643-1649) e Vice-Reitor do Colégio 
da Purificação, Mestre dos Noviços. Boa saúde. 
Obra:
- Compendium Logicae Conimbricensis (1636).
Faleceu em Évora, a 4 de Setembro de 16708.

Padre Benedito Pereira
Natural de Borba da Diocese de Évora, de 43 anos, na Companhia de Jesus à 29 anos, professo de 
4 votos à 8 anos. Estudou Filosofia e Teologia em que é Doutor; ensinou Latim 5 anos, Filosofia 
4 anos e Teologia 6 anos. Boa saúde. 

6 Idem, ibidem, p. 71. 
7 Idem, ibidem, p. 128. 
8 Idem, ibidem, p. 72. 
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Padre André Fernandes
Natural de Viana da Diocese de Évora, de 42 anos, na Companhia à 28 anos, professo de 4 votos à 
5 anos. Estudou Filosofia e Teologia (Bacharel); ensinou Latim 6 anos, Filosofia 4 anos; foi Vice-
Reitor do Colégio da Purificação e Mestre dos Noviços. Boa saúde. 
Faleceu em Lisboa, no Seminário Irlandês, a 27 de Outubro de 16609.

Padre José de Brito
Natural de Taveiro da Diocese de Coimbra, de 43 anos, na Companhia de Jesus à 26 anos, professo 
de 4 votos à 2 anos. Estudou Filosofia e Teologia (Bacharel); ensinou Latim 6 anos e Filosofia 4 
anos, foi Vice-Reitor do Colégio da Purificação é Mestre dos Noviços e substitui em Teologia. 
Boa saúde.
Obra:
- Additamenta in Logicam Conimbricensem (Évora – 1642).
- Commentarii Collegii Conimbricensis in octo libros Physicorum (Évora – 1642).
- Metaphysica naturalis (Évora - 1643).
Faleceu em Coimbra, a 11 de Outubro de 169010.

Padre Jacob de Alfaia 
Natural de Castelo de Vide da Diocese de Portalegre, de 40 anos, na Companhia de Jesus à 25 
anos, professo de 4 votos à 2 anos. Estudou Filosofia e Teologia; ensinou Latim 3 anos e Filosofia 
4 anos. Ensina Teologia Moral. Boa saúde. 

Padre Jacob Fernandes
Natural de Faro, de 43 anos, na Companhia de Jesus à 25 anos, professo de 4 votos à 2 anos. 
Estudou Filosofia e Teologia; ensinou Latim 6 anos, Filosofia 4 anos, é leitor de Teologia Moral. 
Boa saúde. 

Padre António Fernandes
Natural de Évora Monte da Diocese de Évora, de 38 anos, na Companhia de Jesus à 22 anos. 
Estudou Filosofia e Teologia (Bacharel); ensinou Latim 5 anos, Filosofia 4 anos, foi Mestre dos 
Noviços; ensina a Sagrada Escritura. Boa saúde. 

Padre Jorge da Costa
Natural de Azeitão da Diocese de Lisboa, de 37 anos, na Companhia de Jesus à 23 anos. Estudou 
Filosofia e Teologia; ensinou Latim 7 anos e Filosofia 4 anos. Boa saúde. 
Faleceu em Lisboa, na Casa Professa de São Roque, a 24 de Abril de 168811.

Padre Francisco Valente
Natural de Lisboa, de 35 anos, na Companhia de Jesus à 21 anos. Estudou Filosofia e Teologia; 
ensinou Latim 4 anos. Ensina Filosofia à 3 anos. Boa saúde. 

9 Idem, ibidem, p. 73. 
10 Idem, ibidem. 
11 Idem, ibidem, p. 76. 
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Padre António Viegas
Natural de Évora, de 37 anos, na Companhia de Jesus à 21 anos. Estudou Filosofia e Teologia; 
ensinou Latim 6 anos, é leitor de Filosofia. Boa saúde. 

Padre João da Costa
Natural de Évora, de 36 anos, na Companhia de Jesus à 20 anos. Estudou Filosofia e Teologia; 
ensinou Latim 4 anos, Teologia Moral 2 anos, é lente do 1º curso de Filosofia e Mestre dos 
Noviços. Boa saúde. 
Faleceu em Évora, em 166712.

Padre Domingos de Almeida
Natural de Viana da Diocese de Évora, de 36 anos, na Companhia de Jesus à 20 anos. Estudou 
Filosofia e Teologia; ensinou Latim 4 anos e Teologia Moral 4 anos, é Mestre no Pátio dos Estudos. 
Boa saúde.

Padre Francisco Caldeira
Natural de Portalegre, de 33 anos, na Companhia de Jesus à 19 anos. Estudou Filosofia e Teologia; 
ensinou Latim 5 anos e foi Mestre dos Noviços 2 anos, é Mestre no Pátio dos Estudos. Saúde 
medíocre. 
Obra:
- Oratio de laudibus sapientiae (1642).
- Corollaria in Logicam Conimbricensem (1653).
- Tractatus de causis et earum causalitatibus.
Faleceu em Lisboa, na Casa de São Roque, a 31 de Março de 168913.

Padre Emanuel Gonçalves
Natural de Coimbra, de 37 anos, na Companhia de Jesus à 19 anos. Estudou Filosofia e Teologia; 
ensinou Latim 2 anos, Teologia Moral 1 ano. Saúde medíocre. 

Padre Simão Teixeira
Natural do Crato, de 34 anos, na Companhia de Jesus à 20 anos. Estudou Filosofia e Teologia; 
ensinou Latim 6 anos, foi Mestre dos Noviços. É Mestre no Pátio dos Estudos e Ministro do 
Colégio. Boa saúde. 
Faleceu em Évora, a 24 de Outubro de 168414.

Padre Francisco Mendes
Natural de Cabeço de Vide da Diocese de Elvas, de 66 anos, na Companhia de Jesus à 49 anos. É 
Coadjutor Espiritual formado à 7 anos e Ministro do Colégio. Boa saúde. 

12 Idem, ibidem.
13 Idem, ibidem, p. 78. 
14 Idem, ibidem, p. 77. 
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Padre Paulo Coelho
Natural de Évora, de 59 anos, na Companhia de Jesus à 43 anos. É Coadjutor Espiritual formado 
à 20 anos e Ministro do Colégio à 8 anos. Boa saúde. 

Padre Emanuel Vaz
Natural de Serpa da Diocese de Évora, de 63 anos, na Companhia de Jesus à 32 anos. É Coadjutor 
Espiritual formado à 24 anos. Foi Procurador e Ministro do Colégio. Muito débil. 

Padre Pedro Fernandes
Natural de Lisboa, de 44 anos, na Companhia de Jesus à 23 anos. É Coadjutor Espiritual formado 
à 22 anos. Foi Ministro no Colégio Santo Antão, é Procurador do Colégio. Boa saúde. 

Padre Leonardo Fuseiro 
Natural de Mourão da Diocese de Évora, de 63 anos, na Companhia de Jesus à 14 anos. É 
Coadjutor Espiritual não formado. Muito doente. 

Padre Jorge Rebelo
Natural de Lisboa, de 32 anos, na Companhia de Jesus à 18 anos. Estudou Filosofia e estuda 
Teologia à 3 anos. Ensinou Latim 8 anos, é Mestre no Pátio dos Estudos. Boa saúde. 

Padre Emanuel de Matos
Natural de Castelo de Vide da Diocese de Portalegre, de 29 anos, na Companhia de Jesus à 14 
anos. Estudou Filosofia e estuda Teologia no 1º ano; ensinou Latim 6 anos, é Mestre dos Noviços. 
Boa saúde. 

Padre Estêvão Cardeira
Natural do Alvito da Diocese de Évora, de 28 anos, na Companhia de Jesus à 14 anos. Estudou 
Filosofia e estuda Teologia no 2º ano. Ensina Retórica. Boa saúde. 
Faleceu em Évora, a 8 de Março de 169415.

Padre António Segurado
----

IRMÃOS ESTUDANTES / PROFESSORES

Irmão Nicolau de Sousa
Natural de Lisboa, de 33 anos, na Companhia de Jesus à 18 anos. Estudou Filosofia e Teologia 4 
anos; ensinou Latim 5 anos. É Mestre no Pátio dos Estudos. Boa saúde. 

15 Idem, ibidem, p. 79.
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Irmão Ludovico Cardeira
Natural do Alvito da Diocese de Évora, de 34 anos, na Companhia de Jesus à 16 anos. Estudou 
Filosofia e Teologia 4 anos; ensinou Latim 3 anos. Saúde medíocre. 

Irmão Jerónimo Cabral
Natural de Lisboa, de 29 anos, na Companhia de Jesus à 14 anos. Estudou Filosofia e Teologia 4 
anos; ensinou Latim 3 anos. Saúde medíocre. 

Irmão Estêvão Coelho
Natural de Vila Viçosa, da Diocese de Évora, de 33 anos, na Companhia de Jesus à 14 anos. 
Estudou Filosofia e Teologia 4 anos; ensinou Latim 3 anos. Boa saúde. 

Irmão Emanuel Vaz
Natural de Monchique da Diocese de Faro, de 28 anos, na Companhia de Jesus à 14 anos. Estudou 
Filosofia e Teologia 3 anos; ensinou Latim 3 anos. Boa saúde. 

Irmão Pedro Vaz
Natural de Mourão da Diocese de Évora, de 28 anos, na Companhia de Jesus à 13 anos. Estudou 
Filosofia e Teologia 2 anos; ensinou Latim 3 anos. Boa saúde. 

Irmão Pedro Leitão
Natural da Sertã do Priorado do Crato, de 29 anos, na Companhia de Jesus à 12 anos. Estudou 
Filosofia e Teologia 2 anos; ensinou Latim 3 anos. Saúde medíocre. 

Irmão Miguel Frazão
Natural de Alvaiázere da Diocese de Coimbra, de 31 anos, na Companhia de Jesus à 11 anos. 
Estudou Filosofia e Teologia 2 anos; ensinou Latim 2 anos. Boa saúde. 

Irmão António Correia
Natural de Serpa da Diocese de Évora, de 29 anos, na Companhia de Jesus à 12 anos. Estudou 
Filosofia e Teologia 1 ano; ensinou Latim 3 anos. Boa saúde. 

Irmão Rodrigues Tavares
Natural de Lisboa, de 26 anos, na Companhia de Jesus à 13 anos. Estudou Filosofia; é Mestre de 
Retórica. Boa saúde. 

Irmão João Teixeira
Natural de Chaves da Diocese de Braga, de 27 anos, na Companhia de Jesus à 12 anos. Estudou 
Filosofia e ensinou Latim 4 anos. Enfermo. 
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Irmão Benedito de Lemos
Natural de Montemor da Diocese de Évora, de 26 anos, na Companhia de Jesus à 11 anos. Estudou 
Filosofia e ensinou Latim 3 anos. Boa saúde. 

Irmão Nunes Martins
Natural do Alandroal da Diocese de Elvas, de 24 anos, na Companhia à 10 anos. Estudou Filosofia 
e ensinou Latim 2 anos. Boa saúde. 

Irmão André Gomes
Natural do Alandroal da Diocese de Elvas, de 26 anos, na Companhia de Jesus à 10 anos. Estudou 
Filosofia e ensinou Latim 2 anos. Saúde medíocre. 

Irmão Emanuel Zuzarte
Natural de Monforte da Diocese de Elvas, de 22 anos, na Companhia de Jesus à 6 anos. Estudou 
Filosofia e ensinou Latim 2 anos. Boa saúde. 

Irmão Emanuel Quintano
Natural de Avis da Diocese de Évora, de 26 anos, na Companhia de Jesus à 9 anos. Estudou 
Filosofia e ensinou Latim 1 ano. Boa saúde. 

IRMÃOS ESTUDANTES

Irmão Rocha de Freitas
Natural de Beja da Diocese de Évora, de 26 anos, na Companhia de Jesus à 9 anos. É Coadjutor 
Espiritual. Enfermo. 

Irmão Gaspar Dias
Natural de Fornos de Algodres da Diocese de Viseu, de 26 anos, na Companhia de Jesus à 7 anos. 
Trabalha nas vinhas “Laboras psythia”. 

Irmão Inácio Martins
Natural de Évora, de 22 anos, na Companhia de Jesus à 8 anos. Estuda Filosofia à 3 anos. Boa 
saúde.

Irmão João Caldeira
Natural de Portalegre, de 20 anos, na Companhia de Jesus à 6 anos. Estuda Filosofia à 3 anos. 
Boa saúde. 
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Irmão Brás Mendes
Natural de Safara da Diocese de Évora, de 24 anos, na Companhia de Jesus à 6 anos. Estuda 
Filosofia à 3 anos. Boa saúde. 

Irmão Matias Vieira
Natural de Viana da Diocese de Évora, de 20 anos, na Companhia à 6 anos. Estuda Filosofia à 3 
anos. Boa saúde. 

Irmão Pedro Nunes
Natural de Fornos de Algodres da Diocese de Viseu, de 26 anos, na Companhia de Jesus à 5 anos. 
Estuda Filosofia à 3 anos. Boa saúde. 

Irmão Emanuel Temudo 
Natural da Diocese de Portalegre, de 22 anos, na Companhia de Jesus à 5 anos. Estuda Filosofia 
à 3 anos. Saúde medíocre. 

Irmão Nicolau Coelho
Natural de Évora, de 22 anos, na Companhia de Jesus à 8 anos. Estuda Filosofia à 4 anos. Boa 
saúde. 

Irmão Francisco Mendes
Natural do Vimeiro da Diocese de Évora, de 23 anos, na Companhia de Jesus à 7 anos. Estuda 
Filosofia à 4 anos. Boa saúde. 

Irmão Emanuel Cardoso
Natural de Setúbal da Diocese de Lisboa, de 24 anos, na Companhia de Jesus à 8 anos. Estuda 
Filosofia à 4 anos. Boa saúde. 

Irmão Ludovico de Azevedo
Natural de Coina da Diocese de Lisboa, de 23 anos, na Companhia de Jesus à 5 anos. Estuda 
Filosofia à 4 anos. Boa saúde. 

Irmão Alex Coelho 
Natural de Viana da Diocese de Évora, de 23 anos, na Companhia de Jesus à 5 anos. Estuda 
Filosofia à 4 anos. Boa saúde. 

Irmão Bartolomeu Duarte
Natural de Silves da Diocese de Faro, de 22 anos, na Companhia de Jesus à 6 anos. Estuda 
Filosofia à 2 anos. Boa saúde. 
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Irmão João Lamirante
Natural de Lisboa, de 22 anos, na Companhia de Jesus à 6 anos. Estuda Filosofia à 2 anos. Boa 
saúde. 

Irmão José Pereira
Natural de Lisboa, de 21 anos, na Companhia de Jesus à 5 anos. Estuda Filosofia à 2 anos. Boa 
saúde. 

Irmão André Freire
Natural da Golegã da Diocese de Lisboa, de 24 anos, na Companhia de Jesus à 5 anos. Estuda 
Filosofia à 2 anos. Boa saúde. 

IRMÃOS ESTUDANTES SEPARACIONISTAS 

Irmão Benedito Roiz
Natural de Olivença da Diocese de Elvas, de 22 anos, na Companhia de Jesus à 5 anos. Estuda 
Filosofia à 2 anos. Boa saúde. 

Irmão Emanuel Ferreira
Natural de Coimbra, de 29 anos, na Companhia de Jesus à 4 anos. Estuda Filosofia à 1 ano. Boa 
saúde. 

Irmão António dos Santos
Natural de Castelo Viegas da Diocese de Coimbra, de 23 anos, na Companhia de Jesus à 4 anos. 
Estuda Filosofia à 2 anos. Saúde medíocre. 

Irmão Francisco Carvalho
Natural de Coimbra, de 23 anos, na Companhia de Jesus à 4 anos. Estuda Filosofia à 2 anos. Boa 
saúde. 

Irmão José Soares
Natural de Setúbal da Diocese de Lisboa, de 24 anos, na Companhia de Jesus à 4 anos. Estuda 
Filosofia à 2 anos. Boa saúde. 

Irmão Emanuel de Meireles
Natural de Amarante da Diocese de Braga, de 23 anos, na Companhia de Jesus à 4 anos. Estuda 
Filosofia à 2 anos. Boa saúde. 
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Irmão Emanuel Mexia
Natural de Campo Maior da Diocese de Elvas, de 19 anos, na Companhia de Jesus à 4 anos. 
Estuda Filosofia à 1 ano. Boa saúde. 

Irmão João Ribeiro
Natural de Passo de Sousa da Diocese do Porto, de 22 anos, na Companhia de Jesus à 4 anos. 
Estuda Filosofia à 1 ano. Boa saúde. 

Irmão Emanuel Garcia
Natural de Espinhal da Diocese de Coimbra, de 23 anos, na Companhia de Jesus à 4 anos. Estuda 
Filosofia à 2 anos. Boa saúde. 

Irmão Jacob Paes
Natural de Portel da Diocese de Évora, de 19 anos, na Companhia de Jesus à 4 anos. Estuda 
Filosofia à 1 ano. Boa saúde. 

Irmão Emanuel de Almeida
Natural de Persial da Diocese de Coimbra, de 22 anos, na Companhia de Jesus à 4 anos. Estuda 
Filosofia à 3 anos. Boa saúde. 

Irmão Pedro de Aronche 
Natural de Setúbal da Diocese de Lisboa, de 20 anos, na Companhia de Jesus à 4 anos. Estuda 
Filosofia à 1 ano. Boa saúde. 

Irmão João Marques
Natural de Nabainhos da Diocese de Coimbra, de 21 anos, na Companhia de Jesus à 4 anos. 
Estuda Filosofia à 1 ano. Boa saúde. 

Irmão Gaspar Fragoso
Natural de Oleiros da Diocese de Elvas, de 25 anos, na Companhia de Jesus à 3 anos. Estuda 
Filosofia à 1 ano. Saúde medíocre. 

Irmão Francisco Martins
Natural de Faro, de 23 anos, na Companhia de Jesus à 3 anos. Estuda Filosofia à 1 ano. Boa saúde. 

Irmão António Cardoso
Natural de Nabais da Diocese de Coimbra, de 23 anos, na Companhia de Jesus à 3 anos. Estuda 
Filosofia à 1 ano. Boa saúde. 

Irmão Afonso Freire
Natural de Montalvão da Diocese de Portalegre, de 22 anos, na Companhia de Jesus à 3 anos. 
Estuda Filosofia à 1 ano. Boa saúde. 
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Irmão Tomás Vaz
Natural de Viana da Diocese de Évora, de 21 anos, na Companhia de Jesus à 3 anos. Estuda 
Retórica. Boa saúde. 

Irmão Ludovico da Silva
Natural de Faro, de 21 anos, na Companhia de Jesus à 3 anos. Estuda Retórica. Boa saúde. 

Irmão Domingos Leitão 
Natural de Grândola da Diocese de Évora, de 19 anos, na Companhia de Jesus à 3 anos. Estuda 
Retórica. Boa saúde. 

Irmão Miguel Nunes
Natural de Grândola da Diocese de Évora, de 19 anos, na Companhia de Jesus à 3 anos. Estuda 
Retórica. Boa saúde. 

Irmão Agostinho Lousado 
Natural de Peniche da Diocese de Lisboa, de 22 anos, na Companhia de Jesus à 3 anos. Estuda 
Filosofia. Boa saúde. 

IRMÃOS COADJUTORES TEMPORAIS

Irmão Emanuel Roiz
Natural de Coimbra, de 83 anos, na Companhia de Jesus à 53 anos; é Coadjutor formado à 41 
anos; exerce vários ofícios. Pouco robusto. 

Irmão Marcos Vieira
Natural do Porto, de 79 anos, na Companhia de Jesus à 60 anos ; é Coadjutor formado à 42 anos; 
exerce vários ofícios. Pouco robusto. 

Irmão António da Costa
Natural de Coimbra, de 41 anos, na Companhia de Jesus à 21 anos; é Coadjutor formado à 7 anos; 
exerce vários ofícios. Boa saúde. 

Irmão João de Costa
Natural de Santarém da Diocese de Lisboa, de 43 anos, na Companhia de Jesus à 19 anos; é 
Coadjutor não formado. Saúde medíocre. 

Irmão Pedro Afonso
Natural de Monsaraz da Diocese de Évora, de 53 anos, na Companhia de Jesus à 17 anos; é 
Coadjutor formado à 5 anos; Vice Ministro. Boa saúde. 
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Irmão Pedro Nunes
Natural da Golegã da Diocese de Lisboa, de 34 anos, na Companhia de Jesus à 14 anos. é Coadjutor 
não formado; Porteiro. Boa saúde. 

Irmão Gregório da Costa
Natural de Lisboa, de 49 anos, na Companhia de Jesus à 25 anos; é Coadjutor formado à 11 anos; 
Roupeiro. Boa saúde. 

Irmão João Fernandes
Natural de Portel da Diocese de Évora, de 32 anos, na Companhia de Jesus à 9 anos; é Coadjutor 
não formado. Boa saúde. 

Irmão Francisco Teixeira
Natural de Chaves da Diocese de Braga, de 43 anos, na Companhia de Jesus à 21 anos; é Coadjutor 
formado à 9 anos. Boa saúde. 

Irmão Sebastião de Andrade
Natural de Lisboa, de 48 anos, na Companhia de Jesus à 28 anos; é Coadjutor formado à 1 ano. 
Boa saúde. 

Irmão Tomás João
Natural de Negreiros da Diocese de Braga, de 53 anos, na Companhia de Jesus à 32 anos; é 
Coadjutor formado à 20 anos. Boa saúde. 

Irmão António Ferraz
Natural do Porto, de 56 anos, na Companhia de Jesus à 35 anos; é Coadjutor formado à 20 anos; 
Boticário. Boa saúde. 

Irmão Miguel Luís
Natural de Lisboa, de 48 anos, na Companhia de Jesus à 31 anos; é Coadjutor formado à 8 anos. 
Boa saúde. 

Irmão António Henriques
Natural de Nogueira da Diocese de Coimbra, de 31 anos, na Companhia de Jesus à 11 anos; é 
Coadjutor não formado. Boa saúde. 

Irmão Francisco da Costa
Natural de Ponte de Lima da Diocese de Braga, de 39 anos, na Companhia de Jesus à 16 anos; é 
Coadjutor formado à 5 anos. Boa saúde. 
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Irmão João Martins
Natural de Faro, de 57 anos, na Companhia de Jesus à 24 anos; é Coadjutor formado à 10 anos. 
Doente. 

Irmão João Pereira
Natural de São Martinho da Diocese de Braga, de 57 anos, na Companhia de Jesus à 37 anos; é 
Coadjutor formado à 22 anos. Boa saúde. 

Irmão João de Aguiar
Natural de Santa Cruz da Diocese do Porto, de 33 anos, na Companhia de Jesus à 5 anos. Boa 
saúde. 

Irmão Emanuel da Cruz
Natural de Cabeço de Vide da Diocese de Évora, de 37 anos, na Companhia de Jesus à 3 anos. 
Boa saúde. 

Irmão Emanuel Sá
Natural do Porto, de 21 anos, na Companhia de Jesus à 2 anos. saúde medíocre. 

Irmão Nicolau Dias
Natural de Évora, de 20 anos, na Companhia de Jesus à 8 meses. Boa saúde. 

IRMÃOS NOVIÇOS ESTUDANTES

Padre Simão Pombo
Natural de Portalegre, de 65 anos, na Companhia de Jesus à 21 meses; Bacharel em Jurisprudência 
Canónica. Boa saúde. 

Irmão António Hernâni
Natural de Évora, de 25 anos, na Companhia de Jesus à 3 anos; estuda Filosofia no 3º ano. Boa 
saúde. 

Irmão António Martins
Natural de Bringel da Diocese de Évora, de 18 anos, na Companhia de Jesus à 21 meses; estuda 
Filosofia no 3º ano. Boa saúde. 

Irmão Rodrigues Lopes
Natural de Moura da Diocese de Évora, de 17 anos, na Companhia de Jesus à 19 meses; estuda 
Filosofia no 1º ano. Boa saúde. 
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Irmão António Freire
Natural de Portimão da Diocese de Faro, de 19 anos, na Companhia de Jesus à 23 meses; estuda 
Filosofia no 1º ano. Boa saúde. 

Irmão Francisco Dias
Natural de Castelo de Vide da Diocese de Portalegre, de 18 anos, na Companhia de Jesus à 14 
meses; estuda Filosofia no 1º ano. Boa saúde. 

Irmão Simão Camões
Natural de Cabeço de Vide da Diocese de Elvas, de 18 anos, na Companhia de Jesus à 1 ano; 
estuda Filosofia no 2º ano. Boa saúde. 

Irmão Gaspar Martins
Natural de Elvas, de 16 anos, na Companhia de Jesus à 1 ano; estuda Filosofia no 1º ano. Boa 
saúde. 

Irmão Álvares Garcia
Natural de Alter do Chão da Diocese de Elvas, de 16 anos, na Companhia de Jesus à 1 ano; estuda 
Filosofia no 1º ano. Boa saúde. 

Irmão António de Brito
Natural de Faro, de 16 anos, na Companhia de Jesus à 9 meses; estuda Filosofia no 1º ano. Boa 
saúde. 

Irmão Miguel Rosado
Natural de Évora, de 16 anos, na Companhia de Jesus à 8 meses; estuda Filosofia no 1º ano. Boa 
saúde. 

Irmão Emanuel Martins
Natural de Pedrógão da Diocese de Évora, de 18 anos, na Companhia de Jesus à 2 meses; estuda 
Filosofia no 1º ano. Boa saúde. 

Irmão João da Fonseca
Natural de Viana da Diocese de Évora, de 18 anos, na Companhia de Jesus à 2 meses; estuda 
Filosofia no 1º ano. Boa saúde. 

Irmão Afonso Mexia
Natural de Campo Maior da Diocese de Elvas, de 15 anos, na Companhia de Jesus à 15 dias; 
estuda Filosofia. Boa saúde.
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Catálogo do Real Colégio do Espírito Santo e 

Universidade de Évora no ano de 1745

FONTE: A.R.S.I., Fondo Gesuitico N.º 627/A-3 – Catalogus Assistentiae Lusitaniae, 

(1745), fls. 4v.-6.

NOMES CARGOS

Padre Vicente Lopes Reitor

Padre António Teles Ministro

Padre João Garção Muito idoso

Padre João de Carrilho Prefeito Espiritual dos estudantes

Padre Garcia de Borba Prefeito Espiritual

Padre José de Andrade Coadjutor Espiritual,  
secretário da Universidade

Padre Luís Cardeira Procurador do Colégio

Padre Martins Galvão Coadjutor Espiritual, Mestre de Escritura

Padre João Cabral Coadjutor Espiritual, “Legentis”

Padre João Ferreira Coadjutor Espiritual, Farmacêutico 

Padre Eugénio Ferreira Predicador

Padre Francisco de Fontes Predicador

Padre José Martins Predicador

Padre Inácio de Almeida Predicador

Padre Pedro Alfaia Predicador

Padre Francisco Correia Predicador

Padre Emanuel de Almeida Predicador

Padre João Freire Predicador

Padre Félix Calisto Predicador

DOCUMENTO ANEXO N.º 18
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PROFESSORES DE TEOLOGIA 

Padre Benedito de Macedo – Cancelário da Universidade e Admonitor

Padre Diogo Pacheco – Lente de Prima e Confessor

Padre Francisco Veloso – Lente de Véspera e Confessor

Padre Caetano da Fonseca – Lente da 3ª lição

Padre João de Gusmão – Lente de Escritura

Padre João Henriques – Lente da 1ª lição

Padre Francisco Gião – Lente da 2ª lição 

Padre João de Andrade – Lente da 1ª lição de Teologia Moral

Padre António Vieira – Lente da 2ª lição de Teologia Moral

PROFESSORES DE FILOSOFIA

Padre Henrique Galvão – Prefeito dos Estudos

Padre Agostinho correia – 1º curso 

Padre Diogo de Almeida – 2º curso

Padre Francisco Gomes – 3º curso

Padre António da Costa – 4º curso

PROFESSORES DE HUMANIDADES

Irmão João Leitão – indiferente Irmão Vicente Ferreira – 5ª classe

Irmão Leonardo de Mira – 2ª classe Irmão Francisco de Sá – 6ª classe

Irmão José Nunes – 3ª classe Irmão Emanuel Madeira – 7ª classe

Irmão Emanuel Godinho – 4ª classe Irmão Sebastião Pimenta – 8ª classe

PROFESSORES DE MATEMÁTICA

Irmão Guilherme de Vasconcelos – 1ª lição Irmão José do vale – 1ª lição, Revisor

Irmão João Pinheiro – 2ª lição Irmão Jerónimo Mendes – 2ª lição, Revisor

Irmão António Tomás – 3ª lição

ESTUDANTES DE TEOLOGIA

Padre Sebastião de Abreu – 4º ano é Mestre 
de Matemática Irmão Henriques José – 2º ano

Padre Miguel de Lima Irmão Pedro Gomes – 2º ano

Padre João de Ourém – Missionário Irmão Joaquim Barreto – 2º ano

Padre Emanuel de Seixas – 3º ano, Ministro, 
Irmão separacionista, Mestre de Grego

Irmão Agostinho Carneiro – 2º ano, 
Missionário

Irmão Emanuel Viegas – 3º ano Irmão José de Moura – 2º ano, Missionário

Irmão Pedro Teles – 3º ano Padre António Teixeira – 1º ano

Irmão José Rosado – 3º ano Irmão Emanuel Mendes – 1º ano
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ESTUDANTES DE TEOLOGIA (cont.)

Irmão Mateus Correia – 3º ano, decano Irmão Mateus Guerreiro – 1º ano

Irmão Pedro da Silveira – 3º ano Irmão André de Sousa – 1º ano 

Irmão António Pires – 3º ano, Missionário Irmão Francisco de Vasconcelos – 1º ano 

Irmão Tomás de Campos – 2º ano Irmão Matias Lopes – 1º ano, Missionário

Irmão João Cortes – 2º ano Irmão José Esteves – 1º ano, enfermo 

Irmão Inácio da Ponte – 2º ano

ESTUDANTES DE FILOSOFIA

Irmão João Vignier – 4º ano Irmão João Soares – 2º ano

Irmão João de Noronha – 4º ano, decano Irmão Francisco da Mota – 2º ano, 
Missionário

Irmão Estêvão Ribeiro – 4º ano Irmão Francisco Paes – 2º ano, Missionário 

Irmão Domingos Nogueira – 4º ano Irmão Gregório Seco – 2º ano, Missionário 

Irmão Filipe Gamboa – 4º ano Irmão Bernardo de Figueiredo – 2º ano, Missionário

Irmão Emanuel Pereira – 3º ano Irmão António Martins – 2º ano, Missionário 

Irmão Pedro Aranha – 3º ano Irmão José de Araújo – 2º ano, Missionário 

Irmão José Leão – 3º ano, decano Irmão Francisco da Fonseca – 1º ano, decano

Irmão Inácio Monteiro – 3º ano Irmão José de Carvalho – 1º ano 

Irmão Domingos Nunes – 3º ano Irmão Silvestre Dinis – 1º ano 

Irmão Pedro Lobo – 3º ano Irmão António de Mira – 1º ano

Irmão Emanuel Mourão – 3º ano Irmão Luís Correia – 1º ano 

Irmão Francisco da Silveira – 3º ano Irmão João de Sequeira – 1º ano 

Irmão João de Almeida – 2º ano Irmão João de Novais – 1º ano, Missionário

Irmão António Ribeiro – 2º ano, decano Irmão Inácio Pires – 1º ano, Missionário

ESTUDANTES DE RETÓRICA

Irmão Francisco Solano – 1ª classe, decano Irmão Bartolomeu Vasques – 2ª classe

Irmão Tomás de Almeida – 1ª classe Irmão Emanuel Caetano – 2ª classe

Irmão Veríssimo de Mendonça – 1ª classe Irmão José de Anchieta – 2ª classe, Coadjutor 
Espiritual, Missionário

Irmão Alexandre de Torres – 1ª classe Irmão Inácio Francisco – 2ª classe, Missionário

Irmão João Álvares – 1ª classe Irmão António de Beja – 2ª classe, enfermo

Irmão Sebastião da Veiga – 2ª classe, decano Irmão Domingos da Mota – 2ª classe

Irmão Francisco Henriques – 2ª classe Irmão José Vieira – 2ª classe

Irmão António de Valadares – 2ª classe
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COADJUTORES TEMPORAIS

Irmão Brás Duarte – Vice-ministro Irmão Luís Simões – Roupeiro

Irmão Miguel Gonçalves – Vigilante Irmão Emanuel Lopes – companheiro do 
Procurador

Irmão António Vidigal Irmão Matias Gonçalves – Porteiro

Irmão Francisco Guerreiro – Porteiro Irmão António Franco – companheiro do 
Procurador

Irmão Matias Simões – trabalha na tipografia Irmão José Pedro – substitui nos ofícios 

Irmão Simão António – Despenseiro Irmão Francisco Pereira – Porteiro da porta 
comum

Irmão António Simões – toma conta das 
quintas Irmão Francisco Martins – enfermo 

COADJUTORES TEMPORAIS

Irmão Emanuel dos Reis – Cozinheiro Irmão Emanuel Inácio – Forneiro

CASA DE PROBAÇÃO

Padre Emanuel da Silva – Mestre e Consultor

NOVIÇOS – Recebidos para estudantes 

Irmão Emanuel Esteves Irmão António Correia

Irmão José de Vasconcelos Irmão António Franco

Irmão Francisco Soares Irmão José Freire

Irmão António Gomes Irmão António de Sousa

Irmão António Couceiro Irmão Diogo Veleda

NOVIÇOS – Recebidos para Coadjutores 

Irmão Diogo Pinto Irmão António Rodrigues

Irmão Faustino Lopes
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Catálogo do Real Colégio do Espírito Santo e 

Universidade de Évora no ano de 1748

FONTE: A.R.S.I., Lus. N.º 49, Catalogus Triennales et Brevis, (1749-1770), fls. 79v.-81v.

NOMES CARGOS

Padre José de Azevedo Reitor

Padre Francisco de Matos Ministro

Padre Miguel de Lima Procurador

Padre João de Carvalho Confessor na Igreja

Padre Henrique Galvão Confessor da Comunidade e na Igreja

Padre Francisco de Fontes Predicador, Confessor na Igreja e Prefeito da Saúde

Padre José Barrocas Predicador, Confessor na Igreja e Prefeito 
Espiritual

Padre Xavier de Lemos Confessor da Comunidade e Revisor Epistolar

Padre António Pinto Atende o público

Padre Francisco Lopes Predicador, Confessor na Igreja e Prefeito 
Espiritual

Padre Félix Carrilho Predicador e Confessor na Igreja e da comunidade

Padre Brás Correia Predicador e Confessor da comunidade

Padre João Henriques Predicador, Confessor na Igreja e Inspector 
tipográfico

Padre António Leal Predicador, Confessor na Igreja e Missionário

Padre João da Fonseca Predicador, Confessor na Igreja e Missionário

Padre Francisco Correia Predicador e Confessor da comunidade

Padre António Inácio Predicador e Confessor da comunidade

Padre João Brandão Mestre dos Noviços, Consultor e Confessor 
na Igreja

Padre João Carrilho Predicador e Confessor da comunidade

Padre Bernardo de Oliveira Predicador e Confessor da comunidade

Padre Patrício Martins Predicador, Confessor da comunidade e 
Mestre dos Noviços

DOCUMENTO ANEXO N.º 19
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PROFESSORES DE TEOLOGIA 

Padre Diogo Pacheco – Cancelário da Universidade, Admonitor, Examinador e Confessor na 
Igreja.

Padre Francisco Gião – lente de Prima, Examinador e Confessor na Igreja. 

Padre João de Andrade – lente de Véspera, Examinador e Confessor na Igreja. 

Padre António Vieira – lente da 3ª lição, Confessor na Igreja e protector da Congregação de 
São Francisco Xavier.

Padre António da Costa – lente de Sagrada Escritura, Examinador, Confessor na Igreja e 
protector da Congregação da Beatíssima Virgem Nossa Senhora da Boa Morte.

Padre José Leonardo – lente substituto de Prima, Confessor na Igreja e Consultor do Colégio.

Padre António de Freitas – lente substituto da 2ª lição, Confessor na Igreja e Vice Reitor do 
Colégio da Purificação.

Padre Tomás Saraiva – lente de Prima de Teologia Moral e Confessor na Igreja. 

Padre Bernardino Correia – lente de Véspera de Teologia Moral e Confessor na Igreja.

PROFESSORES DE FILOSOFIA

Padre Inácio Teles – Prefeito dos Estudos e da Igreja, Confessor na Igreja, Consultor e 
protector da Congregação da Beatíssima Virgem Nossa Senhora da Anunciada.

Padre João de Borja – lente do 4º curso e Confessor da comunidade. 

Padre Caetano de Almeida – lente do 3º curso e Confessor da comunidade.

Padre Sebastião de Abreu – lente do 2º curso e Confessor da comunidade.

Padre Emanuel de Seixas – lente do 1º curso e Confessor da comunidade.

Padre Jerónimo Mendes – lente de Matemática, Predicador e Confessor da comunidade.

PROFESSORES DE HUMANIDADES

Irmão João Soares – 1ª classe Irmão Francisco Gauverne – 5ª classe

Irmão Silvestre Penim – 2ª classe Irmão Francisco Garcia – 6ª classe

Irmão Alexandre de Torres – 3ª classe Irmão José Pereira – 7ª classe

Irmão Sebastião da Veiga – 4ª classe Irmão Luís Mendes – 8ª classe

PROFESSORES DE MATEMÁTICA

Irmão Francisco de Pina – 1º ano é 
Missionário no Japão Irmão António Couceiro – 2º ano

Irmão António Ribeiro – 2º ano Irmão António Gomes – encontra-se doente

MESTRES DE LER E ESCREVER

Irmão Emanuel Correia

Irmão António de Oliveira
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REVISORES TIPOGRÁFICOS

Padre Martins Galvão – 1º Coadjutor, Confessor da comunidade

Irmão Luís Correia – 2º Coadjutor

PADRES COADJUTORES ESPIRITUAIS

Padre José de Andrade – Confessor na Igreja

Padre Luís Cardeira – Confessor da Comunidade

Padre José Coelho – Confessor da Comunidade

Padre João Teixeira – Confessor da comunidade e Boticário

ESTUDANTES DE TEOLOGIA

Padre Emanuel Furtado – 4º ano, Confessor 
da comunidade Irmão José Leão – 2º ano

Padre Emanuel Godinho – 4º ano, Confessor 
da comunidade Irmão António de Mira – 2º ano

Padre Domingos da Mota – 4º ano, Confessor 
da comunidade Irmão Caetano Monteiro – 2º ano

Padre Francisco de Sá – 3º ano Irmão Emanuel Caetano – 2º ano

Padre Emanuel de Aguiar – 3º ano Irmão José de Vasconcelos – 2º ano

Irmão Vicente Ferreira – 3º ano Irmão José Joaquim – 2º ano, Missionário no 
Japão

Irmão João da Silveira – 3º ano Irmão Domingos Nogueira – 1º ano

Irmão João de Novais – 3º ano, Missionário 
no Japão Irmão Emanuel Pereira – 1º ano

Irmão José de Ourém – 3º ano, Missionário 
no Malabar Irmão Domingos Nunes – 1º ano

Irmão António José – 3º ano, Missionário no 
Malabar Irmão Francisco da Silveira – 1º ano

Irmão Lourenço Tikel – 3º ano, Missionário 
na Irlanda Irmão José de Morais – 1º ano

Padre Emanuel da Silveira – 2º ano Irmão Luís de Sousa – 1º ano, Missionário no 
Japão

Padre João Vignier – 2º ano Irmão Emanuel de Castro – 1º ano

Irmão Bernardo de Torres – 2º ano
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ESTUDANTES DE FILOSOFIA

Irmão José Botelho – 4º ano Irmão Rodrigues de Sousa – 2º ano 

Irmão João Tavares – 4º ano Irmão Emanuel de Carvalho – 2º ano, 
Missionário na China

Irmão Luís da Costa – 4º ano Irmão Joaquim Penim – 2º ano

Irmão José de Sá – 4º ano Irmão Paulo Sarmento – 2º ano

Irmão Simão Coutinho – 4º ano Irmão Francisco de Lucena – 2º ano

Irmão Jerónimo de Carvalho – 4º ano Irmão Emanuel de Couto – 2º ano

Irmão José da Silveira – 4º ano Irmão António dos Santos – 2º ano

Irmão Faustino Monteiro – 3º ano Irmão Joaquim Sansen – 2º ano 

Irmão António Simões – 3º ano, Missionário 
na China Irmão António da Veiga – 2º ano

ESTUDANTES DE FILOSOFIA

Irmão José Henriques – 3º ano Irmão Miguel Peixoto – 2º ano

Irmão Félix de Vila Lobos – 3º ano Irmão Bernardo O’ Kely – 2º ano 

Irmão António Pereira – 3º ano, Missionário 
em Goa

Irmão Faustino Soares – 2º ano, Missionário 
na China

Irmão Jorge Marques – 3º ano Irmão José Giraldes – 1º ano

Irmão Francisco Roiz – 3º ano, Missionário 
no Malabar Irmão José Monteiro – 1º ano

Irmão Francisco Teixeira – 3º ano, 
Missionário em Goa Irmão José da Mota – 1º ano

Irmão Emanuel Marinho – 3º ano, 
Missionário no Japão Irmão Filipe Semedo – 1º ano

Irmão António da Fonseca – 3º ano, 
Missionário em Goa Irmão José de Macedo – 1º ano 

Irmão Anastácio Ferreira – 3º ano 

ESTUDANTES DE RETÓRICA

Irmão Emanuel Ribeiro – 1ª classe, Decano e 
Missionário no Japão

Irmão Sebastião Correia – 2ª classe, Decano 
e Missionário na China

Irmão José Durão – 1ª classe Irmão José Ribeiro – 2ª classe

Irmão Isidoro de Almeida – 1ª classe Irmão José Roiz – 2ª classe, Missionário no 
Malabar

Irmão João Mendes – 1ª classe, Missionário 
na China Irmão Fernando Giraldes – 2ª classe

Irmão Emanuel de Barros – 1ª classe
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COADJUTORES TEMPORAIS

Irmão Juliano Francisco – Vice-Ministro Irmão Miguel Gonçalves – trata da 
iluminação à noite, “Lucernarius”

Irmão António Mendes – enfermo Irmão Francisco Jorge – Porteiro da porta da 
comunidade

Irmão Francisco Guerreiro Irmão Matias Gonçalves – Porteiro da porta 
dos pobres

Irmão Matias Simões – Inspector Tipográfico Irmão António Dias – Inspector hortelão 

Irmão Benedito Simões – toma conta da 
Igreja

Irmão Emanuel Inácio – Procurador do 
Colégio

Irmão António Roiz – Procurador do Colégio Irmão Cristóvão de Aguiar – Despenseiro 

Irmão João Cardoso – Roupeiro Irmão Simão António – toma conta da quinta 
de Valbom1

Irmão Pedro Lobo – trata dos estudantes 
doentes 

Irmão Joaquim de Azevedo – Missionário na 
China

NOVIÇOS – Recebidos para estudantes 

Irmão Emanuel de Andrade Irmão José de Moura

Irmão José Vidigal Irmão Emanuel Álvares

Irmão João Vidigal – Missionário em Goa Irmão António de Macedo

Irmão Luís de Almeida Irmão João Gonzaga

Irmão José Teles Irmão Francisco Soeiro

Irmão José Fernandes – Missionário em Goa Irmão Miguel Barbosa

Irmão Emanuel Castelão

1 Casa de recreio dos professores da Companhia de Jesus em Évora foi comprada em partes entre 1580 e 1610 e em 
substituição de outra, a do Louredo ou Resende que, por ficar um pouco mais longe se mostrava pouco prática. Levou 
sucessivas obras de adaptação, entre elas o alargamento das habitações existentes, um refeitório e uma sala de jogo, 
com corredor e aposentos sobre as fortes abóbadas que ainda hoje se podem ver na adega. Mais tarde seria construída 
uma capela oitavada com três altares pelo Padre Doutor Sebastião de Abreu, tendo o Padre Bento de Lemos mandado 
fazer três retábulos de talha dourada e as imagens de Nossa Senhora da Conceição, São Sebastião e São Francisco 
Xavier. Outra capelinha dedicada a Santo Inácio haveria de ser construída depois. O edifício é hoje em dia propriedade 
da Fundação Eugénio de Almeida, in Maria Luísa Guerra, A Universidade de Évora-Mestres e Discípulos Notáveis 
(Séc. XVI-Séc. XVIII), p. 116.
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Catálogo do Real Colégio do Espírito Santo e 

Universidade de Évora no ano de 1749

FONTES: A.R.S.I., Lus. N.º 49, Catalogus Triennales et Brevis, (1749-1770), fls. 22v.-30v;

A.R.S.I., Lus. N.º 47, Catalogus Triennales, (1700-1726), fls. 326v.-327; 

Padre António Franco, Synopsis Annalium Societatis Jesu in Lusitânia, pp. 483-493. 

Padre José de Azevedo
Natural da Diocese da Guarda, nasceu a 28 de Janeiro de 1692, ingressou na Companhia de Jesus 
em 8 de Setembro de 1709, é professo de 4 votos; ensinou Humanidades 5 anos, Filosofia 3 anos, 
Teologia Moral 4 anos e Especulativa 7 anos no Colégio do Porto; foi Ministro no Colégio de 
Angra (1724-1729), Visitador do Colégio de Bragança, Reitor do Colégio do Porto; é Reitor do 
Colégio e Universidade (1748-1751). Boa saúde.

Padre Francisco de Matos
Natural da Diocese de Évora, nasceu a 14 de Abril de 1709, ingressou na Companhia de Jesus em 
12 de Maio de 1726, é professo de 4 votos; ensinou Gramática 4 anos no Colégio de Angra e no 
de Elvas 2 anos, foi Predicador na Casa Professa de Vila Viçosa 4 anos; é Ministro do Colégio. 
Boa saúde. 

Padre João de Carvalho
Natural de Elvas, nasceu a 30 de Junho de 1675, ingressou na Companhia de Jesus em 23 de 
Junho de 1692, é professo de 4 votos; ensinou Gramática e Humanidades, foi Predicador alguns 
anos, Reitor do Colégio do Funchal (1722-....) e Superior da Casa Professa de São Roque; é 
Confessor. Saúde medíocre.

Padre Francisco da Fonseca
Natural de Estremoz da Diocese de Évora, nasceu a 28 de Abril de 1681, ingressou na Companhia de 
Jesus em 13 de Junho de 1698, é professo de 4 votos; ensinou Humanidades no Colégio de Portalegre, 
no mesmo foi Procurador, foi Reitor no Colégio de Setúbal, Procurador do Colégio de Évora por 5 
anos; é Prefeito da Saúde, Predicador e Confessor na Igreja e da comunidade. Saúde medíocre. 

Padre José Barrocas
Natural de Palmela da Diocese de Lisboa, nasceu em 6 de Outubro de 1683, ingressou na 
Companhia de Jesus em 6 de Fevereiro de 1700, é professo de 4 votos; ensinou Teologia Moral 2 
anos; é Prefeito dos Noviços e Predicador. Boa saúde.

DOCUMENTO ANEXO N.º 20
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DOCUMENTO ANEXO N.º 20 Padre Xavier de Lemos
Natural de Lisboa, nasceu em 13 de Março de 1684, ingressou na Companhia de Jesus em 29 de 
Setembro de 1700, é professo de 4 votos; ensinou Humanidades e Retórica 5 anos; é Predicador, 
Confessor na Igreja e Revisor Epistolar. Boa saúde. 

Padre Félix Carrilho
Natural de Nisa da Diocese de Portalegre, nasceu em 27 de Julho de 1691, ingressou na Companhia 
de Jesus em 2 de Maio de 1708, é professo de 4 votos; ensinou Gramática e Humanidades 4 anos; 
é Predicador, Confessor na Igreja e da comunidade e Prefeito Espiritual. Boa saúde. 

Padre Brás Correia
Natural da Diocese de Évora, nasceu em 8 de Fevereiro de 1694, ingressou na Companhia de 
Jesus em 12 de Março de 1709, é professo de 4 votos; ensinou Gramática 5 anos e Teologia Moral 
7 anos no Colégio de Faro; é Predicador. Boa saúde. 

Padre João Ribeiro
Natural de Évora, nasceu em 13 de Setembro de 1695, ingressou na Companhia de Jesus em 31 
de Maio de 1712, é professo de 4 votos; foi Procurador do Colégio de Coimbra; é Predicador e 
Procurador. Saúde suficiente. 

Padre João da Fonseca
Natural de Borba da Diocese de Évora, nasceu em 28 de Maio de 1698, ingressou na Companhia 
de Jesus em 17 de Julho de 1717, é professo de 4 votos; foi Missionário muitos anos nesta 
Província. Saúde medíocre.

Padre Francisco Correia
Natural de Aguiar da Diocese de Évora, nasceu em 13 de Setembro de 1705, ingressou na 
Companhia de Jesus em 27 de Fevereiro de 1720, é professo de 4 votos; ensinou Gramática, 
Humanidades e Retórica 5 anos; é Predicador do Colégio. Boa saúde. 

Padre Tomás Saraiva
Natural de Moimenta da Diocese de Coimbra, nasceu em 22 de Outubro de 1707, ingressou 
na Companhia de Jesus em 27 de Janeiro de 1723, é professo de 4 votos; ensinou Gramática e 
Retórica 5 anos, Filosofia 3 anos e Teologia Moral 3 anos; é Predicador e Consultor do Colégio. 
Saúde fraca. 

Padre António Inácio
Natural da Diocese de Évora, nasceu em 5 de Outubro de 1704, ingressou na Companhia de Jesus 
em 22 de Julho de 1723, é professo de 4 votos; ensinou Gramática 4 anos, Teologia Moral 2 anos; 
é Missionário sob as ordens do Padre João da Fonseca. Boa saúde. 
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Padre João Brandão
Natural de Arcos de Valdevez da Diocese de Braga, nasceu em 21 de Junho de 1707, ingressou na 
Companhia de Jesus em 22 de Julho de 1725, é professo de 4 votos; ensinou Gramática 5 anos; 
foi Ministro no Colégio de Bragança, na Casa Professa de Goa foi Mestre dos Noviços; é Mestre 
dos Noviços e Consultor. Saúde medíocre.

Padre João Carrilho
Natural de Castelo de Vide da Diocese de Portalegre, nasceu em 2 de Setembro de 1709, ingressou 
na Companhia de Jesus em 2 de Janeiro de 1726, é professo de 4 votos; ensinou Gramática 4 anos, 
foi Predicador 5 anos na Casa Professa de Vila Viçosa; é Predicador neste Colégio. Boa saúde. 

Padre Sebastião de Abreu
Natural de Serpa da Diocese de Évora, nasceu em 26 de Março de 1713, ingressou na Companhia 
de Jesus em 26 de Março de 1728, é professo de 4 votos; ensinou Gramática 4 anos, Matemática 
2 anos; é Predicador. Boa saúde. 

PROFESSORES DE TEOLOGIA

Padre Diogo Pacheco
Natural de Angra, nasceu em 16 de Maio de 1690, ingressou na Companhia de Jesus em 5 de 
Outubro de 1707, é professo de 4 votos. Estudou Filosofia no Colégio das Artes (1710-1714) e 
Teologia na Universidade de Évora (1720-1724)1; ensinou Humanidades 5 anos, Filosofia 4 anos, 
Teologia Moral 5 anos, foi Predicador e Consultor do Colégio, Doutorou-se em Teologia em 
Évora; é Admonitor e Cancelário da Universidade. Saúde suficiente. 
Principais obras:
- Tractatus theologicus moralis de actibus humanis.
- Tractatus theologicus de praedestinatione et reprobatione.
Faleceu em Évora, a 5 de Junho de 17572.

Padre João de Gusmão
Natural de Almodôvar da Diocese de Évora, nasceu em 6 de Novembro de 1695, ingressou na 
Companhia de Jesus em 4 de Novembro de 1710, é professo de 4 votos; ensinou Gramática, 
Humanidades e Retórica 8 anos, Filosofia 4 anos, ensinou durante 11 anos e alternadamente 
Teologia Moral e Especulativa, foi Missionário, Consultor do Colégio; é o principal Mestre 
Doutor em Teologia da Universidade, Prefeito da Igreja e Confessor. Boa saúde. 

Padre João Henriques
Natural de São Benedito da Diocese de Évora, nasceu em 30 de Dezembro de 1696, ingressou 
na Companhia de Jesus em 31 de Dezembro de 1710, é professo de 4 votos. Estudou Retórica 
(1713-1715), Filosofia (1715-1719), Teologia (1725-1729), na Universidade de Évora3. Ensinou 

1 Guerra, Maria Luísa, A Universidade de Évora-Mestres e Discípulos Notáveis (séc. XVI – séc. XVIII), 2005, p. 132. 
2 Idem, ibidem. 
3 Idem, ibidem, p. 109.
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Humanidades e Retórica 5 anos, Filosofia 4 anos e Teologia (lição de véspera) durante alguns anos, 
foi Consultor do Colégio; é Mestre Doutor em Teologia e Confessor na Igreja. Saúde medíocre.
Obras publicadas:
- Cursus philosophici tractatus 1us pro universalibus in genere/ Tractatus 2us de universalibus in 
specie.
- Tratactus tertius: pro signis.
- Tratactus 4us pro anima intelligente.
Faleceu em Itália (Ruffinella), a 25 de Junho de 17744.

Padre Francisco Gião
Natural de Évora, nasceu em 17 de Março de 1699, ingressou na Companhia de Jesus em 5 
de Abril de 1718, é professo de 4 votos. Estudou Retórica (1719-1721), Filosofia (1721-1725), 
Matemática (1726-1728), na Universidade de Évora5. Ensinou Gramática 2 anos, Matemática 7 
anos, Filosofia 4 anos; ensina Teologia nesta Universidade, é Mestre Doutor e regente da Cátedra 
de Teologia, Confessor na Igreja. Boa saúde. 
Obras publicadas:
- Cursus Philosophicos. Tractatus 1us de universalibus in genere/ Tractatus 2us de universalibus in 
specie (Évora-1737).
- Tractatus metaphysicus (1737).
Faleceu em Roma, na Casa Professa, a 6 de Janeiro de 17616.

Padre João de Andrade
Natural do Porto, nasceu em 23 de Junho de 1701, ingressou na Companhia de Jesus em 12 de 
Junho de 1719, é professo de 4 votos. Estudou Filosofia no Colégio das Artes (1721-1725)7. 
Ensinou Humanidades 5 anos, Filosofia 4 anos e Sagrada Escritura, foi Consultor do Colégio; 
ensina Teologia na Universidade em que é Mestre Doutor, Confessor na Igreja e protector da 
Congregação de São Francisco Xavier. Saúde medíocre. 
Obras publicadas:
- Cursus philosophicus in tres tractatus divisus: 1. erit logicus, 2. physicus, 3. metaphysicus.
- Tractatus logici disp. 3.ª et 4.ª
- Cursus philosophici tractatus 2.º physicus. Duas continet disputations: 1.ª principia corporis 
naturalis, 2.ª causas tam in communi quam in particulari ipsa expediet (1740).
- Cursus philosophici tractatus 3us metaphysicus. Duas dabit disputationes: 1.ª aget de 
antepraedicamentis, 2.ª depraedicamentis.
Faleceu em Itália, em 8 de Novembro de 17698.

Padre António Vieira
Natural de Reguengos de Monsaraz da Diocese de Évora, nasceu em 5 de Fevereiro de 1703, 
ingressou na Companhia de Jesus em 17 de Setembro de 1719, é professo de 4 votos; ensinou 
Gramática, Humanidades e Retórica 7 anos, Filosofia 10 anos no Colégio de Santo Antão; é um 
extraordinário Mestre de Teologia, brevemente Doutor. Boa saúde. 

4 Idem, ibidem.
5 Idem, ibidem.
6 Idem, ibidem, p. 110.
7 Idem, ibidem.
8 Idem, ibidem.
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Padre António da Costa
Natural de Estremoz da Diocese de Évora, nasceu em 31 de Janeiro de 1705, ingressou na 
Companhia de Jesus em 4 de Junho de 1720, é professo de 4 votos. Estudou Filosofia no Colégio 
das Artes (1723-1727) e Teologia na Universidade de Évora (1732-1736)9. Ensinou Humanidades 
5 anos, Filosofia 4 anos, Teologia Moral 5 anos no Colégio de Angra; ensina Teologia nesta 
Universidade, é um extraordinário Mestre nesta disciplina em que será brevemente Doutor; 
Confessor na Igreja e Protector da Congregação de Nossa Senhora da Boa Morte. Saúde medíocre. 
Obras publicadas:
- Cursus philosophici tractatus primus de universalibus in genere/ Tractatus secundus de 
universalibus in specie. 
- Tractatus tertius de signis.
- Tractatus quartus in libros de Physico Auditu.
- Tractatus quintus in libros de Physico Auditu.
- Tractatus in libros de Anima.
Faleceu em Itália (Castelo Gandolfo), a 26 de Abril de 177110.

Padre José Leonardo
Natural de Coimbra, nasceu em 28 de Dezembro de 1705, ingressou na Companhia de Jesus em 
20 de Dezembro de 1720, é professo de 4 votos; ensinou Gramática 3 anos, Matemática 2 anos, 
Filosofia 4 anos e foi Ministro no Colégio de Coimbra; é Mestre Regente da Cátedra de Teologia 
Moral, Confessor e Consultor do Colégio. Saúde suficiente. 

Padre António de Freitas
Natural de Alcácer do Sal da Diocese de Évora, nasceu em 28 de Novembro de 1706, ingressou 
na Companhia de Jesus em 18 de Janeiro de 1721, é professo de 4 votos. Estudou Filosofia (1724-
1728) e Teologia (1734-1738), na Universidade de Évora ensinou Gramática, Humanidades 
e Retórica 6 anos, Filosofia 4 anos, foi Ministro do Colégio; é Mestre Regente da Cátedra de 
Teologia Moral (lição de Véspera) e Vice-Reitor do Colégio da Purificação. Boa saúde. 
Obras publicadas:
- Conclusiones/ Physicas/ De Principiis Corporis Naturalis/ In Communi, el in Particulari 
(Lisboa-1744).
- Conclusiones/ Metaphysicas (Lisboa-1745).
- Peripateticae/ Philosophiae Medullam/ A Mechanicae Philosophiae Corpusculis/ ac faecibus 
expurgatam (Évora-1746).
Faleceu em Lisboa, no Colégio de Santo Antão, a 3 de Outubro de 175311.

PROFESSORES DE FILOSOFIA

Padre Inácio Teles
Natural de Vila Viçosa da Diocese de Évora, nasceu em 28 de Dezembro de 1691, ingressou 
na Companhia de Jesus, em 14 de Janeiro de 1707, é professo de 4 votos. Estudou Retórica 
(1709-1710), Filosofia (1710-1714), Teologia (1719-1723), na Universidade de Évora12. Ensinou 

9 Idem, ibidem.
10 Idem, ibidem.
11 Idem, ibidem, p. 111.
12 Idem, ibidem, p. 107. 
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Gramática e Retórica 7 anos, Filosofia 4 anos, foi Predicador e Missionário muitos anos, Ministro 
no Colégio de Santarém; é Prefeito dos Estudos e Consultor do Colégio. Boa saúde. 
Obras Publicadas:
- Codicillus quintus: De intellectionibus.
- Codicillus VI –Testamenti Philosophici (1728).
Faleceu em Itália (Castelo Gandolfo), a 21 de Janeiro de 177113.

Padre Emanuel de Matos
Natural de Montalvão da Diocese de Portalegre, nasceu em 30 de Agosto de 1708, ingressou na 
Companhia de Jesus em 4 de Junho de 1725, é professo de 4 votos; ensinou Gramática 4 anos, 
Teologia Moral no Colégio de Beja 1 ano, foi Missionário 4 anos; é Mestre de Filosofia e lecciona 
na Universidade. Boa saúde. 

Padre Bernardo Ferraz
Natural de Tentúgal da Diocese de Coimbra, nasceu em 2 de Fevereiro de 1711, ingressou na 
Companhia de Jesus em 24 de Março de 1726, é professo de 4 votos; ensinou Gramática 3 anos, 
Teologia Moral 4 anos, Predicou 1 ano; é Mestre de Filosofia e lecciona no 2º ano. Boa saúde. 

Padre João de Borja
Natural de Vila Viçosa da Diocese de Évora, nasceu em 23 de Junho de 1711, ingressou na 
Companhia de Jesus em 4 de Setembro de 1726, é professo de 4 votos. Estudou Retórica (1728-
1730), Filosofia (1730-1734), Matemática (1734-1736) e Teologia (1739-1743), na Universidade 
de Évora14. Ensinou Gramática 3 anos, Matemática 6 anos; é Mestre de Filosofia e lecciona no 1º 
ano. Saúde medíocre.
Obras:
- Demonstrationes Mathematicas (Évora -1735).
- Organum mathematicam varia continens loculamenta (Évora -1736).
- Conclusiones Mathematicas (Évora -1743).
Faleceu em Itália (Castelo Gandolfo), a 1 de Dezembro de 176715.

MESTRES DE LATINIDADE

Padre Francisco de Sá
Natural de Braga, nasceu em 7 de Junho de 1722, ingressou na Companhia de Jesus em 28 de 
Março de 1737; ensina Retórica no 1º ano. Saúde medíocre. 

Irmão João Vignier
Natural de Lisboa, nasceu em 8 de Julho de 1723, ingressou na Companhia de Jesus em 28 de 
Agosto de 1737; ensina Retórica no 2º ano. Óptima saúde. 

13 Idem, ibidem.
14 Idem, ibidem, p. 112.
15 Idem, ibidem.
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Irmão Emanuel Pereira
Natural de Elvas, nasceu em 17 de Março 1723, ingressou na Companhia de Jesus em 12 de 
Agosto de 1738; ensina Humanidades no 3º curso. Boa saúde. 

Irmão Pedro Aranha
Natural de Évora, nasceu em 13 de Janeiro de 1724, ingressou na Companhia de Jesus em 17 de 
Outubro de 1738; ensina Humanidades no 4º curso. Boa saúde. 

Irmão João de Almeida
Natural de Lisboa, nasceu em 18 de Julho de 1724, ingressou na Companhia de Jesus em 30 de 
Julho de 1739; ensina Gramática no 6º curso. Boa saúde. 

Irmão Silvestre Penim
Natural de Olivença da Diocese de Elvas, nasceu em 31 de Dezembro de 1725, ingressou na 
Companhia de Jesus em 30 de Agosto de 1740; ensina Gramática no 7º curso. Boa saúde. 

Irmão Joaquim da Cunha
Natural de Cernache da Diocese de Coimbra, nasceu em 21 de Novembro de 1725, ingressou na 
Companhia de Jesus em 22 de Novembro de 1740; ensina Gramática no 8º curso. Boa saúde. 

Irmão Sebastião Pimenta
Natural de Baleizão da Diocese de Évora, nasceu em 19 de Novembro de 1721, ingressou na 
Companhia de Jesus em 25 de Julho de 1737; ensina Gramática à 3 anos e Matemática à 2 anos 
no Colégio. Boa saúde. 

Irmão António de Mira
Natural de Nossa Senhora da Graça da Diocese de Évora, nasceu em 18 de Junho de 1724, 
ingressou na Companhia de Jesus em 31 de Agosto de 1740; é Corrector Tipográfico. Boa saúde. 

Irmão Luís Correia
Natural de Setúbal da Diocese de Lisboa, nasceu em 15 de Julho de 1726, ingressou na Companhia 
de Jesus em 9 de Agosto de 1741; é Mestre de ler e escrever. Boa saúde. 

PADRES COADJUTORES ESPIRITUAIS

Padre Luís Cardeira
Natural de Beja da Diocese de Évora, nasceu em 3 de Agosto de 1687, ingressou na Companhia de 
Jesus em 4 de Março de 1704, é professo de 3 votos; ensinou Humanidades 3 anos, foi Procurador 
do Colégio do Funchal 6 anos e no Colégio de Portimão 3 anos; é Procurador neste Colégio à 10 
anos. Boa saúde. 
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Padre Martins Galvão
Natural de Miranda do Corvo da Diocese de Coimbra, nasceu em 25 de Fevereiro de 1697, 
ingressou na Companhia de Jesus em 13 de Abril de 1711, é professo de 3 votos; ensinou 
Gramática e Humanidades 12 anos, foi Mestre de escrever 12 anos, é Consultor Tipográfico. 
Saúde medíocre.

Padre João Cabral
Natural da Lousã da Diocese de Coimbra, nasceu em 19 de Abril de 1704, ingressou na Companhia 
de Jesus em 9 de Maio de 1720, é professo de 3 votos; ensinou Crianças a ler e a escrever no 
Colégio de Faro 12 anos; é Mestre de ler e escrever no Colégio. Boa saúde. 

PADRES DA COMPANHIA DESACREDITADOS

Padre Henrique Galvão
Natural de Faro, nasceu em 25 de Março de 1679, ingressou na Companhia de Jesus em 30 de 
Abril de 1695, é professo de 4 votos; ensinou Gramática, Humanidades, Retórica e Ciências 
Morais, foi Predicador. Boa saúde. 

Padre António Pinto
Natural de Arraiolos da Diocese de Évora, nasceu em 9 de Novembro de 1687, ingressou na 
Companhia de Jesus em 24 de Maio de 1703, é professo de 4 votos; ensinou Humanidades 6 anos, 
foi Procurador do Colégio do Espírito Santo 14 anos, Reitor dos Colégios de Portalegre e Braga 
e Superior da Casa Professa de Vila Viçosa. 

Padre José de Andrade
Natural de Lisboa, nasceu em 27 de Novembro de 1672, ingressou na Companhia de Jesus em 29 
de Julho de 1693, é professo de 3 votos; foi Procurador da Casa Professa de São Roque 9 anos e 
em simultâneo do Colégio do Espírito Santo e Universidade 3 anos. Muito idoso. 

Padre José Coelho
Natural de Beringel da Diocese de Évora, nasceu em 15 de Novembro de 1719, ingressou na 
Companhia de Jesus em 1 de Fevereiro de 1735; ensinou Gramática e Humanidades no Colégio 
de Angola. 

ESTUDANTES DE TEOLOGIA

Padre António da Palma
Natural de Borba da Diocese de Évora, nasceu em 21 de Novembro de 1716, ingressou na 
Companhia de Jesus em 14 de Agosto de 1732; ensinou Gramática, Humanidades e Retórica 5 
anos; é Mestre de Filosofia e encontra-se no 4º ano de Teologia. Boa saúde. 
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Padre Guilherme de Vasconcelos
Natural de Lisboa, nasceu em 22 de Fevereiro de 1716, ingressou na Companhia de Jesus em 5 de 
Janeiro de 1733; ensinou Gramática 3 anos; estudou Matemática 2 anos, é Mestre de Filosofia no 
2º ano e estuda Teologia no 4º ano. Boa saúde. 

Padre Patrício Martins
Natural do Cartaxo da Diocese de Lisboa, nasceu em 7 de Novembro de 1715, ingressou na 
Companhia de Jesus em 20 de Janeiro de 1733; ensinou Gramática e Retórica 5 anos; estuda 
Teologia no 4º ano. Saúde medíocre.

Padre João Leitão
Natural de Ferreira da Diocese de Évora, nasceu em 10 de Novembro de 1715, ingressou na 
Companhia de Jesus em 9 Julho de 1733. Estudou Retórica (1735-1736), Filosofia (1736-1740) e 
Teologia (1745-1749), na Universidade de Évora16. Ensinou Gramática, Humanidades e Retórica 
5 anos, foi lente de Filosofia no 2º ano; estuda Teologia no 4º ano. Boa saúde. 
Obras:
- Conclusiones/ Analytico-Eclecticas / Pró Universa Philosophia (Évora -1758 - 2 vols.).
- Conclusiones/ Analytico-Eclecticas / Ex Universa Philosophia (Évora -1758 - 2 vols.).
- Conclusiones/ Philosophicas (Évora - 1758 - 2 vols.).
- Physicae Particularis/ Conclusiones (Évora - 1758 - 2 vols.)17.

Padre Timóteo Soares
Natural de Évora, nasceu em 3 de Janeiro de 1718, ingressou na Companhia de Jesus em 24 de 
Junho de 1734; ensinou Gramática e Retórica 5 anos, foi Revisor Tipográfico 1 ano e mestre de 
Filosofia 3 anos; estuda Teologia no 3º ano. Saúde suficiente. 

Padre Leonardo de Mira
Natural de Nossa Senhora da Graça da Diocese de Évora, nasceu em 18 de Março de 1718, 
ingressou na Companhia de Jesus em 14 de Julho de 1734; ensinou Gramática, Humanidades e 
Retórica 5 anos e Grego; é Mestre de Filosofia no 4º ano; estuda Teologia no 3º ano. Boa saúde. 
Obra:
- Tractatus Logicus (Évora - 1757). 
Faleceu em Otricoli, na Itália, a 28 de Novembro de 179618.

Padre Hilário José
Natural de Portalegre, nasceu em 13 de Janeiro de 1721, ingressou na Companhia de Jesus em 18 
de Dezembro de 1736; ensinou Gramática no Colégio de Santarém; estuda Teologia no 3º ano. 
Boa saúde. 

16 Idem, ibidem, p. 114.
17 Idem, ibidem.
18 Idem, ibidem, p. 115.
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Padre Felipe da Silva
Natural de Braga, nasceu em 22 de Outubro de 1722, ingressou na Companhia de Jesus em 16 de 
Maio de 1737; estuda Teologia no 3º ano. Saúde medíocre. 

Irmão Inácio de Carvalho
Natural de Setúbal da Diocese de Lisboa, nasceu em 28 de Fevereiro de 1719, ingressou na 
Companhia de Jesus em 20 de Outubro de 1734; ensinou Gramática e Retórica 4 anos; estudou 
Matemática 2 anos que também ensinou no Colégio, é Mestre de Filosofia no 3º ano; estuda 
Teologia no 2º ano. Boa saúde. 

Irmão José Esteves
Natural do Alvito da Diocese de Évora, nasceu em 9 de Novembro de 1720, ingressou na 
Companhia de Jesus em 21 de Novembro de 1734; ensinou Gramática 2 anos, é Mestre de 
Filosofia no 2º ano; estuda Teologia no 2º ano. Saúde medíocre. 

Irmão José Nunes
Natural de São Paio da Diocese de Coimbra, nasceu em 14 de Novembro de 1719, ingressou na 
Companhia de Jesus em 19 de Maio de 1735; ensinou Humanidades e Retórica 5 anos; é Mestre 
de Filosofia no 1º ano e estuda Teologia no 2º ano. Boa saúde. 

Irmão Domingos Antunes
Natural de Mondim de Basto da Diocese de Braga, nasceu em 2 de Abril de 1720, ingressou na 
Companhia de Jesus em 13 de Junho de 1735; ensinou Gramática 4 anos, estuda Teologia no 2º 
ano. Boa saúde. 

Irmão João do Vale
Natural de Alcácer do Sal da Diocese de Évora, nasceu em 9 de Janeiro de 1719, ingressou na 
Companhia de Jesus em 2 de Julho de 1735; ensinou Gramática e Retórica 5 anos, é Instrutor de 
Doutrina Cristã e estuda Teologia no 2º ano. Boa saúde. 

Irmão Jerónimo Mendes
Natural de Vila de Frades da Diocese de Évora, nasceu em 20 de Maio de 1721, ingressou na 
Companhia de Jesus em 9 de Agosto de 1737; é Corrector Tipográfico, estudou Matemática 2 
anos e estuda Teologia no 2º ano. Boa saúde. 

Padre José Cordeiro
Natural de Coimbra, nasceu em 25 de Março de 1720, ingressou na Companhia de Jesus em 20 de 
Junho de 1735; ensinou Gramática, Humanidades e Retórica 5 anos; estuda Teologia no 2º ano. 
Óptima saúde. 

Irmão Emanuel Furtado
Natural de Lisboa, nasceu em 4 de Outubro de 1720, ingressou na Companhia de Jesus em 26 de 
Agosto de 1736; ensinou Gramática, Humanidades e Retórica 5 anos; estuda Teologia no 1º ano. 
Boa saúde. 
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Padre Emanuel Godinho
Natural de Figueiras Podres da Diocese de Coimbra, nasceu em 30 de Novembro de 1720, 
ingressou na Companhia de Jesus em 28 de Agosto de 1736; ensinou Gramática, Humanidades e 
Retórica 5 anos; estuda Teologia no 1º ano. Boa saúde. 

Irmão Vicente Ferreira
Natural de Évora, nasceu em 27 de Abril de 1721, ingressou na Companhia de Jesus em 4 de 
Setembro de 1736; ensinou Gramática e Retórica 4 anos, é Consultor Tipográfico e estuda 
Teologia no 1º ano. Boa saúde. 

Irmão João Teixeira
Natural de Calvos da Diocese de Viseu, nasceu em 22 de Outubro de 1722, ingressou na Companhia 
de Jesus em 23 de Dezembro de 1744; é Coadjutor Espiritual e Boticário; simultaneamente estuda 
Teologia no 1º ano e é leitor “praelēctor” de Teologia Moral lição de véspera. Boa saúde. 

ESTUDANTES DE FILOSOFIA

Irmão Tomás de Almeida
Natural do Marvão da Diocese de Portalegre, nasceu em 30 de Dezembro de 1725, ingressou na 
Companhia de Jesus em 20 de Dezembro de 1748; estuda no 4º ano. Boa saúde. 

Irmão Alexandre de Torres
Natural de Setúbal da Diocese de Lisboa, nasceu em 27 de Fevereiro de 1728, ingressou na 
Companhia de Jesus em 28 de Março de 1742; estuda no 4º ano. Boa saúde. 

Irmão Francisco Henriques
Natural da Diocese de Leiria, nasceu em 6 de Setembro de 1725, ingressou na Companhia de 
Jesus em 28 de Julho de 1742; estuda no 4º ano. Boa saúde. 

Irmão João de Castro
Natural de Esposende da Diocese de Braga, nasceu em 28 de Fevereiro de 1726, ingressou na 
Companhia de Jesus em 8 de Setembro de 1742; estuda no 4º ano. Boa saúde. 

Irmão Emanuel Caetano
Natural de Lisboa, nasceu em 18 de Agosto de 1726, ingressou na Companhia de Jesus em 23 de 
Setembro de 1742; estuda no 4º ano. Boa saúde. 

Irmão Bartolomeu Vasques
Natural de Serpa da Diocese de Évora, nasceu em 11 de Janeiro de 1728, ingressou na Companhia 
de Jesus em 8 de Setembro de 1742; estuda no 3º ano. Boa saúde. 
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Irmão Francisco Gauverne
Natural de Lisboa, nasceu em 3 de Março de 1727, ingressou na Companhia de Jesus em 16 de 
Setembro de 1742; estuda no 3º ano. Saúde medíocre. 

Irmão Emanuel Esteves
Natural de Vila de Frades da Diocese de Évora, nasceu em 1 de Dezembro de 1728, ingressou na 
Companhia de Jesus em 30 de Dezembro de 1742; estuda no 3º ano. Saúde medíocre. 

Irmão Miguel Fernandes
Natural de Azenha da Diocese de Coimbra, nasceu em 7 de Março de 1726, ingressou na 
Companhia de Jesus em 1 de Janeiro de 1743; estuda no 3º ano. Boa saúde. 

Irmão António Couceiro
Natural de São Marcos da Diocese de Évora, nasceu em 28 de Maio de 1725, ingressou na 
Companhia de Jesus em 2 de Janeiro de 1743; estuda no 3º ano. Óptima saúde. 

Irmão José de Abranches
Natural de Torrezelo da Diocese de Coimbra, nasceu em 15 de Fevereiro de 1728, ingressou na 
Companhia de Jesus em 14 de Fevereiro de 1743; estuda no 3º ano. Óptima saúde. 

Irmão Joaquim Raimundo
Natural da Diocese de Coimbra, nasceu em 5 de Outubro de 1728, ingressou na Companhia de 
Jesus em 22 de Março de 1743; estuda no 3º ano. Óptima saúde. 

Irmão António de Oliveira
Natural de Trigachos da Diocese de Évora, nasceu em 8 de Julho de 1725, ingressou na Companhia 
de Jesus em 23 de Março de 1743; estuda no 3º ano. Boa saúde. 

Irmão João Farinha
Natural de Moreira da Diocese do Porto, nasceu em 24 de Junho de 1727, ingressou na Companhia 
de Jesus em 24 de Março de 1743; estuda no 3º ano. Óptima saúde. 

Irmão José Louseiro
Natural de Elvas, nasceu em 9 de Outubro de 1726, ingressou na Companhia de Jesus em 28 de 
Agosto de 1743; estuda no 3º ano. Saúde medíocre. 

Irmão António Gomes
Natural de Alcáçovas da Diocese de Évora, nasceu em 16 de Dezembro de 1728, ingressou na 
Companhia de Jesus em 24 de Junho de 1743; estuda no 2º ano. Boa saúde. 
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Irmão António Geraldes
Natural de Idanha da Diocese da Guarda, nasceu em 7 de Dezembro de 1726, ingressou na 
Companhia de Jesus em 7 de Outubro de 1743; estuda no 2º ano. Boa saúde. 

Irmão José Teixeira
Natural de Coimbra, nasceu em 6 de Janeiro de 1729, ingressou na Companhia de Jesus em 31 de 
Outubro de 1743; estuda no 2º ano. Boa saúde. 

Irmão Emanuel de Avelar
Natural de Aveiro da Diocese de Coimbra, nasceu em 11 de Janeiro de 1730, ingressou na 
Companhia de Jesus em 30 de Janeiro de 1744; estuda no 2º ano. Boa saúde. 

Irmão António Caeiro
Natural da Diocese de Évora, nasceu em 21 de Novembro de 1729, ingressou na Companhia de 
Jesus em 4 de Março de 1744; estuda no 2º ano. Óptima saúde. 

Irmão João de Mira
Natural de Nossa Senhora da Graça da Diocese de Évora, nasceu em 27 de Abril de 1729, ingressou 
na Companhia de Jesus em 12 de Março de 1744; estuda no 2º ano. Saúde medíocre. 

Irmão Faustino de Lemos
Natural de Lisboa, nasceu em 17 de Fevereiro de 1729, ingressou na Companhia de Jesus em 24 
de Outubro de 1744; estuda no 2º ano. Boa saúde. 

Irmão Francisco de Sousa
Natural de Serpa da Diocese de Évora, nasceu em 8 de Setembro de 1727, ingressou na Companhia 
de Jesus em 22 de Maio de 1745; estuda no 2º ano. Saúde suficiente. 

Irmão José Botelho
Natural de Lisboa, nasceu em 22 de Novembro de 1729, ingressou na Companhia de Jesus em 29 
de Agosto de 1744; estuda no 1º ano. Boa saúde. 

Irmão João Tavares
Natural de Arrancada da Diocese de Coimbra, nasceu em 17 de Setembro de 1728, ingressou na 
Companhia de Jesus em 2 de Dezembro de 1744; estuda no 1º ano. Boa saúde. 

Irmão Luís da Costa
Natural da Granja da Diocese de Coimbra, nasceu em 15 de Junho de 1730, ingressou na 
Companhia de Jesus em 16 de Janeiro de 1745; estuda no 1º ano. Óptima saúde. 



449História da Universidade Teológica  
de Évora (Séculos XVI a XVIII)

Irmão José de Sá
Natural de São Martinho da Barca da Diocese do Porto, nasceu em 9 de Abril de 1729, ingressou 
na Companhia de Jesus em 9 de Fevereiro de 1749; estuda no 1º ano. Boa saúde. 

Irmão Simão Coutinho
Natural de Castelo de Vide da Diocese de Portalegre, nasceu em 28 de Outubro de 1729, ingressou 
na Companhia de Jesus em 12 de Fevereiro de 1745; estuda no 1º ano. Saúde medíocre. 

Irmão Jerónimo de Carvalho
Natural de Viana da Diocese de Évora, nasceu em 30 de Setembro de 1728, ingressou na 
Companhia de Jesus em 4 de Março de 1745; estuda no 1º ano. Boa saúde. 

Irmão Francisco de Abreu
Natural de Freixedo da Diocese de Viseu, nasceu em 11 de Janeiro de 1729, ingressou na 
Companhia de Jesus em 25 de Julho de 1745; estuda no 1º ano. Boa saúde. 

ESTUDANTES DE RETÓRICA

Irmão Anastácio Ferreira
Natural de Setúbal da Diocese de Lisboa, nasceu em 21 de Agosto de 1729, ingressou na 
Companhia de Jesus em 16 de Julho de 1745; estuda no 1º ano. Saúde medíocre. 

Irmão Faustino Monteiro
Natural de Via Longa da Diocese de Lisboa, nasceu em 12 de Março de 1730, ingressou na 
Companhia de Jesus em 24 de Novembro de 1745; estuda no 1º ano. Boa saúde. 

Irmão Bernardo Duarte
Natural de Moura da Diocese de Coimbra, nasceu em 4 de Abril de 1731, ingressou na Companhia 
de Jesus em 5 de Maio de 1746; estuda no 1º ano. Óptima saúde. 

Irmão José Henriques
Natural da Diocese de Lisboa, nasceu em 27 de Maio de 1729, ingressou na Companhia de Jesus 
em 14 de Julho de 1746; estuda no 1º ano. Boa saúde. 

Irmão Miguel Salgado
Natural de Ceroiçaes da Diocese de Braga, nasceu em 7 de Outubro 1730, ingressou na Companhia 
de Jesus em 27 de Julho de 1746; estuda no 1º ano. Boa saúde. 

Irmão Rodrigues de Sousa
Natural de Évora, nasceu em 22 de Fevereiro de 1732, ingressou na Companhia de Jesus em 13 
de Junho de 1746; estuda no 2º ano. Óptima saúde. 
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Irmão Félix de Vila Lobos
Natural de Montemor da Diocese de Évora, nasceu em 3 de Dezembro 1729, ingressou na 
Companhia de Jesus em 25 de Julho de 1746; estuda n o 2º ano. Saúde medíocre. 

Irmão Joaquim Penim
Natural de Olivença da Diocese de Elvas, nasceu em 18 de Janeiro de 1730, ingressou na 
Companhia de Jesus em 5 de Agosto de 1746; estuda no 2º ano. Saúde medíocre. 

Irmão José da Silveira
Natural de Santarém da Diocese de Lisboa, nasceu em 20 de Novembro 1729, ingressou na 
Companhia de Jesus em 22 de Agosto de 1746; estuda no 2º ano. Boa saúde. 

Irmão Paulo Sarmento
Natural de Lisboa, nasceu em 8 de Fevereiro de 1732, ingressou na Companhia de Jesus em 7 de 
Setembro de 1746; estuda no 2º ano. Boa saúde. 

Irmão Francisco de Lucena
Natural de Valverde da Diocese de Viseu, nasceu em 3 de Dezembro de 1731, ingressou na 
Companhia de Jesus em 28 de Outubro de 1746; estuda no 2º ano. Boa saúde. 

Irmão Emanuel do Couto
Natural da Póvoa dos Galegos da Diocese de Lisboa, nasceu em 18 de Outubro de 1730, ingressou 
na Companhia de Jesus em 17 de Novembro de 1746; estuda no 2º ano. Saúde medíocre. 

Irmão Jorge Marques
Natural de Setúbal da Diocese de Lisboa, nasceu em 17 de Maio de 1729, ingressou na Companhia 
de Jesus em 10 de Dezembro de 1746; estuda no 2º ano. Boa saúde. 

Irmão António da Veiga
Natural de Beja da Diocese de Évora, nasceu em 6 de Setembro de 1730, ingressou na Companhia 
de Jesus em 6 de Abril de 1747; estuda no 2º ano. Boa saúde. 

Irmão Miguel Peixoto
Natural de Guimarães da Diocese de Braga, nasceu em 18 de Junho de 1731, ingressou na 
Companhia de Jesus em 21 de Maio de 1747; estuda no 2º ano. Saúde medíocre. 

COADJUTORES TEMPORAIS

Irmão Miguel Gonçalves
Natural de Sanguinhedo da Diocese de Braga, nasceu em 1 de Outubro de 1689, ingressou 
na Companhia de Jesus em 15 de Outubro de 1716; é Coadjutor Formado, responsável pela 
iluminação nocturna. Boa saúde. 
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Irmão Emanuel Correia
Natural de Setúbal da Diocese de Lisboa, nasceu em 2 de Março de 1702, ingressou na Companhia 
de Jesus em 2 de Fevereiro de 1720; é Coadjutor Formado, Cozinheiro. Boa saúde. 

Irmão Francisco Guerreiro
Natural de Almodôvar da Diocese de Évora, nasceu em 21 de Setembro de 1705, ingressou na 
Companhia de Jesus em 1 de Julho de 1726; é Coadjutor Formado, Porteiro. Boa saúde. 

Irmão Martins Gonçalves
Natural da Diocese de Coimbra, nasceu em 22 de Fevereiro de 1705, ingressou na Companhia de 
Jesus em 12 de Novembro de 1728; é Coadjutor Formado, Porteiro. Boa saúde.

Irmão Stanislau de Almeida
Natural da Diocese de Coimbra, nasceu em 22 de Janeiro de 1707, ingressou na Companhia 
de Jesus em 2 de Julho de 1729; é Coadjutor Formado, cultiva as terras em “Castelo Ventoso”. 
Óptima saúde. 

Irmão Francisco Álvares
Natural de Vila Viçosa da Diocese de Évora, nasceu em 20 de Abril de 1707, ingressou na 
Companhia de Jesus em 14 de Dezembro de 1730; é Coadjutor Formado, Porteiro. Óptima saúde. 

Irmão Matias Simões
Natural de Cercosa da Diocese de Coimbra, nasceu em 6 de Maio de 1706, ingressou na Companhia 
de Jesus em 9 de Maio de 1734; é Coadjutor Formado, Tipógrafo. Boa saúde. 

Irmão Juliano Francisco
Natural da Lourinhã da Diocese de Coimbra, nasceu em 13 de Fevereiro de 1719, ingressou na 
Companhia de Jesus em 26 de Agosto de 1738; Vice Ministro. Óptima saúde. 

Irmão António Dias
Natural de Angra do Heroísmo, nasceu em 12 de Junho de 1717, ingressou na Companhia de 
Jesus em 17 de Janeiro de 1739; Refeitoreiro. Saúde medíocre. 

Irmão Simão António
Natural de Poiares da Diocese de Coimbra, nasceu em 28 de Agosto de 1718, ingressou na 
Companhia de Jesus em 8 de Agosto de 1740; trata da quinta. Óptima saúde. 

Irmão Benedito Simões
Natural de Rio de Vide da Diocese de Coimbra, nasceu em 19 de Maio de 1719, ingressou na 
Companhia de Jesus em 19 de Setembro de 1741; Forneiro. Boa saúde. 
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Irmão Emanuel Inácio
Natural da Diocese de Braga, nasceu em 7 de Novembro de 1719, ingressou na Companhia de 
Jesus em 8 de Julho de 1742; Procurador. Boa saúde. 

Irmão António Rodrigues
Natural de São Gens da Diocese de Évora, nasceu em 22 de Outubro de 1712, ingressou na 
Companhia de Jesus em 12 de Junho de 1743; Procurador. Óptima saúde. 

Irmão Cristóvão de Aguiar
Natural de Quintela da Diocese de Viseu, nasceu em 7 de Janeiro de 1724, ingressou na Companhia 
de Jesus em 4 de Abril de 1745; Refeitoreiro. Óptima saúde. 

Irmão Emanuel Cardoso
Natural de Lavos da Diocese de Coimbra, nasceu em 16 de Março de 1724, ingressou na 
Companhia de Jesus em 24 de Novembro de 1745; encontra-se doente. 

Irmão João Cardoso
Natural de Negrelos da Diocese de Viseu, nasceu em 1 de Março de 1728, ingressou na Companhia 
de Jesus em 2 de Dezembro de 1745; Roupeiro. Óptima saúde. 

IRMÃOS NOVIÇOS

Irmão Estêvão de Torres
Natural de Vila Viçosa da Diocese de Évora, nasceu em 7 de Janeiro de 1733, ingressou na 
Companhia de Jesus em 6 de Setembro de 1747. Boa saúde. 

Irmão Bernardo Velez
Natural de Moura da Diocese de Évora, nasceu em 5 de Janeiro de 1732, ingressou na Companhia 
de Jesus em 6 de Setembro de 1747. Boa saúde. 

Irmão Felipe Semedo
Natural de Niza da Diocese de Portalegre, nasceu em 14 de Setembro de 1731, ingressou na 
Companhia de Jesus em 19 de Março de 1748. Boa saúde. 

Irmão José de Macedo
Natural do Outeiro da Diocese de Coimbra, nasceu em 21 de Março de 1731, ingressou na 
Companhia de Jesus em 20 de Abril de 1748. Óptima saúde. 

Irmão José Durão
Natural de Vale do Peso do Priorado do Crato, nasceu em 8 de Março de 1732, ingressou na 
Companhia de Jesus em 6 de Novembro de 1748. Óptima saúde.
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Irmão Isidoro de Almeida
Natural de Portalegre, nasceu em 12 de Abril de 1734, ingressou na Companhia de Jesus em 8 de 
Fevereiro de 1749. Óptima saúde. 

Irmão José Ribeiro
Natural de Évora, nasceu em 30 de Novembro de 1732, ingressou na Companhia de Jesus em 30 
de Abril de 1749. Boa saúde.
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Catálogo dos membros da Companhia de Jesus do Real Colégio do 

Espírito Santo e Universidade de Évora quando do seu encerramento1

FONTES: A.R.S.I., Lus. N.º 40 b, Catalogus Person., (1758-1760), fls. 12-15; Lus. N.º 40, 

Catalogus Sociorum Lusitaniae, (1691-1795) e Lus. N.º 41, Catalogus Assistentiae, 1768 

(Et Index).

STATUS
Antiquae Provinciae Lusitaniae Societatis Jesu

TEMPORE PERSECUTIONIS POMBALINAE
13 Dec. 1758 – 14 Aug. 1760

FUNÇÃO NOMES ORIGEM DATA 
NASCIMENTO

DATA 
INGRESSO

Padre Manuel da Silva – 
Reitor - - -

Padre Sebastião de Abreu Serpa 19 Nov. 1713 16 Março 1728

Padre Felipe de Aguiar - - -

Padre Inácio de Almeida Marvão 24 Nov. 1702 26 Maio 1718

Padre Inocêncio de Almeida Lisboa 16 Agosto 1719 18 Abril 1733

Padre José Bernardes Porto 19 Março 1708 19 Outubro 1726

Padre João Borja Vila Viçosa 23 Junho 1711 4 Setembro 1726

Padre Joaquim de Campos Lisboa 3 Julho 1730 4 Maio 1745

Padre Luís Cardeira Beja 8 Agosto 1687 17 Fevereiro 1703

Padre Braz Corrêa Castro Verde 8 Fevereiro 12 Março 1709

Padre João Cortes São Vicente 12 Maio 1714 4 Abril 1731

Padre António da Costa Estremoz 31 Janeiro 1705 4 Junho 1720

1 A.R.S.I., Lus. N.º 40 b, Catalogus Person., (1758-1760), fl. 10, (na madrugada de 8 de Fevereiro de 1759, foram 
cercados por tropas e em simultâneo o Colégio da Purificação, Universidade e Seminário). 

DOCUMENTO ANEXO N.º 21
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DOCUMENTO ANEXO N.º 21 FUNÇÃO NOMES ORIGEM DATA 
NASCIMENTO

DATA 
INGRESSO

Padre Martinho Galvão Miranda do 
Corvo 25 Fev. 1697 13 Setembro 1712

Padre José Faria Lisboa 23 Maio 1696 20 Setembro 1711

Padre Bernardo Ferraz Tentúgal 2 Fevereiro 1711 29 Março 1726

Padre Manuel Furtado Lisboa 4 Outubro 1720 16 Agosto 1736

Padre António Inácio Óbidos 5 Outubro 1704 22 Julho 1723

Padre João Leitão Ferreira 10 Nov. 1715 9 Julho 1733

Padre José Leonardo Coimbra 28 Dez. 1705 20 Dez. 1720

Padre Miguel de Lima Évora 14 Janeiro 1714 15 Outubro 1729

Padre Bento de Melo Santa Eulália
(Viseu) 27 Abril 1728 1 Outubro 1742

Padre Jerónimo Mendes Vila de 
Frades 20 Maio 1721 9 Agosto 1737

Padre Manuel Mendes Lisboa 26 Junho 1716 1 Fevereiro 1731

Padre António Pacheco Lamego 15 Julho 1722 1 Fevereiro 1738

Padre Silvestre Peniz Olivença 31 Dez. 1725 30 Agosto 1740

Padre António Pereira Sacavém 10 Agosto 1693 8 Setembro 1707

Padre Bartolomeu Pereira São Joaninho 2 Setembro 1714 17 Setembro 1729

Padre Francisco Pinheiro Torre 
(Miranda) 22 Agosto 1729 12 Março 1745

Padre João Pinheiro Campo 
Maior 8 Outubro 1719 30 Abril 1735

Padre Manuel Pinheiro Couzo 
(Viseu) 20 Fev. 1718 31 Outubro 1734

Padre Domingos Ribeiro Barcelos - 27 Maio 1736

Padre José Ribeiro Évora 30 Nov. 1732 30 Abril 1749

Padre Estêvão da Silva - - -

Padre Francisco de Sousa Serpa 8 Setembro 1727 22 Maio 1745

Padre João Teixeira Calvos 
(Viseu) 22 Outubro 1722 23 Dez. 1744



456 Teresa Maria Rodrigues da Fonseca Rosa

FUNÇÃO NOMES ORIGEM DATA 
NASCIMENTO

DATA 
INGRESSO

Padre Inácio Telles Vila Viçosa 18 Dez. 1691 14 Janeiro 1707

Padre Luís de Vasconcelos - - -

Padre Sebastião da Veiga Beja 22 Janeiro 1728 7 Junho 1742

Padre António Vieira Reguengos 5 Fev. 1703 17 Setembro 1719

Estudante Brás de Almeida - - -

Estudante José de Almeida - - -

Estudante Francisco Alves - - -

Estudante Manuel Alves - - -

Estudante Joaquim do Amaral Maiorca
(Coimbra)

29 Setembro 
1732 12 Março 1748

Estudante Sebastião de Andrade Alpalhão 22 Janeiro 1740 29 Abril 1754

Estudante Silvestre de Andrade Évora 9 Julho 1738 25 Fevereiro 1753

Estudante José de Aquino Elvas 10 Maio 1739 26 Fevereiro 1756

Estudante Tomás de Aquino Aguiar 
(Évora) 3 Outubro 1739 28 Janeiro 1756

Estudante José de Araújo Lisboa 22 Março 1742 18 Dez. 1756

Estudante Miguel Barbosa Campo 
Maior 29 Junho 1736 7 Setembro 1751

Estudante Francisco de Barros Redunfe 11 Outubro 1741 5 Outubro 1756

Estudante João Bernardes - - -

Estudante José Botelho - - -

Estudante António Caeiro - - -

Estudante Manuel Cardoso Lóios 
(Coimbra) 16 Março 1724 24 Nov. 1745

Estudante Jerónimo de Carvalho - - -

Estudante Manuel Castelão Finalhas 
(Guarda) 17 Agosto 1734 7 Setembro 1751

Estudante Joaquim Correia - - -
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FUNÇÃO NOMES ORIGEM DATA 
NASCIMENTO

DATA 
INGRESSO

Estudante José Correia
V. Cova 

do Sobado 
(Coimbra)

21 Abril 1731 2 Outubro 1753

Estudante Vicente da Costa Vila Viçosa 14 Maio 1739 14 Agosto 1753

Estudante José da Cunha - - -

Estudante Vicente da Cunha Lisboa 2 Fevereiro 1708 25 Março 1726

Estudante Roberto Curado Oleiros 3 Abril 1740 7 Maio 1755

Estudante José Durão Vale de Pêra 8 Março 1732 6 Novembro 1748

Estudante Caetano Ferreira Lisboa 13 Dez. 1739 1 Fevereiro 1757

Estudante Agostinho de 
Figueiredo Aguiar 31 Maio 1742 22 Outubro 1756

Estudante Alexandre da Fonseca Lisboa 4 Junho 1739 1 Novembro 1754

Estudante João Freire - - -

Estudante João Galvão Sousel 1 Julho 1736 19 Março 1752

Estudante José Geraldes Idanha-a-
Nova 29 Janeiro 1733 10 Abril 1747

Estudante Luís Gonzaga Lisboa 21 Junho 1736 31 Outubro 1750

Estudante Vicente Inácio Lisboa 22 Janeiro 1742 15 Junho 1757

Estudante Manuel Inocêncio - - -

Estudante Joaquim José - - -

Estudante José Laynes Setúbal 31 Maio 1738 8 Outubro 1753

Estudante António de Lemos Coimbra 10 Fev. 1738 31 Maio 1752

Estudante José de Lima Aguiar 15 Nov. 1739 24 Nov. 1754

Estudante Alexandre Limpo Setúbal 22 Fev. 1736 8 Maio 1751

Estudante Pedro Lobo Setúbal 22 Março 1722 6 Março 1739

Estudante Agostinho Lopes Mafra 5 Maio 1740 17 Fevereiro 1757

Estudante Guilherme Luís - - -

Estudante João de Macedo Lisboa 24 Abril 1733 26 Julho 1753
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FUNÇÃO NOMES ORIGEM DATA 
NASCIMENTO

DATA 
INGRESSO

Estudante Jorge Marques Setúbal 17 Março 1729 10 Dez. 1746

Estudante António de Matos Montalvão 18 Julho 1738 13 Março 1751

Estudante Silvestre Mendonça Castelo de 
Vide 4 Dez. 1739 26 Janeiro 1755

Estudante João de Menezes São Julião 25 Fev. 1739 6 Agosto 1753

Estudante João Mira - - -

Estudante Francisco Monteiro Vialonga 14 Abril 1735 7 Março 1751

Estudante António da Mota Gradil 15 Fev. 1740 11 Junho 1755

Estudante Jerónimo de Moura Lisboa 19 Abril 1734 9 Fev. 1749

Estudante João Nepomuceno Almodôvar 26 Fev. 1737 15 Maio 1752

Estudante João de Oliveira Lisboa 31 Maio 1737 3 Janeiro 1753

Estudante Matias de Oliveira - - -

Estudante Luís Pacheco Eixo 
(Coimbra) 29 Junho 1740 12 Outubro 1756

Estudante João Peixoto - - -

Estudante Miguel Peixoto Atães 
(Guimarães) 18 Junho 1731 21 Maio 1747

Estudante Inácio Penedo - - -

Estudante Domingos Pereira Sordeira 
(Coimbra) 8 Fevereiro 1738 5 Agosto 1752

Estudante Inácio Pereira Igrejinha 
(Évora) 9 Fevereiro 1739 27 Outubro 1753

Estudante José Pereira Vidigueira 18 Fev. 1738 9 Julho 1752

Estudante Luís Pereira - - -

Estudante João Pinto Paião 24 Outubro 1740 1 Fevereiro 1755

Estudante José Ramalho Santa Justa 
(Évora) 26 Set. 1734 27 Julho 1751

Estudante Jacinto Ribeiro Castanheira 23 Janeiro 1736 20 Setembro 1750

Estudante José Salgado Corviçaes 
(Braga) 12 Março 1739 17 Fevereiro 1754



459História da Universidade Teológica  
de Évora (Séculos XVI a XVIII)

FUNÇÃO NOMES ORIGEM DATA 
NASCIMENTO

DATA 
INGRESSO

Estudante António Saraiva - - -

Estudante João Setem Lisboa 22 Maio 1744 27 Setembro 1758

Estudante Alexandre da Silva - - -

Estudante António da Silva Lisboa 13 Outubro 1738 8 Junho 1754

Estudante António da Silveira Lamego 15 Julho 1722 1 Fevereiro 1738

Estudante José da Silveira Santarém 29 Nov. 1729 22 Agosto 1746

Estudante Francisco Solano Elvas 4 Outubro 1729 20 Junho 1754

Estudante Dâmaso de Sousa Vimeiro 12 Dez. 1737 28 Agosto 1754

Estudante João de Sousa Campo 
Maior 17 Maio 1743 14 Nov. 1758

Estudante Domingos de Torres Vimeiro 
(Lisboa) 11 Abril 1739 4 Agosto 1754

Estudante Estêvão de Torres Vila Viçosa 7 Janeiro 1733 19 Junho 1747

Estudante António Vieira Braga 27 Fev. 1726 4 Novembro 1745

Estudante Inácio Vieira Lamego 15 Abril 1734 7 Setembro 1749

Estudante José Viguier Lisboa 8 Julho 1722 28 Agosto 1737

Estudante Félix de Villalobos Monte-
Mor-o Novo

30 Dezembro 
1729 25 Julho 1746

Estudante Francisco Vilar Braga 19 Nov. 1736 28 Março 1751

Estudante Francisco Xavier Lisboa 3 Maio 1727 16 Setembro 1742

Coadjutor Domingos Barbosa - - -

Coadjutor José Diniz - - -

Coadjutor Luís Duarte - - -

Coadjutor Custódio de Faria - - -

Coadjutor Matias Gonçalves - - -

Coadjutor Francisco Guerreiro - - -

Coadjutor Félix Henriques - - -
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FUNÇÃO NOMES ORIGEM DATA 
NASCIMENTO

DATA 
INGRESSO

Coadjutor José Inácio - - -

Coadjutor Francisco Jorge - - -

Coadjutor João Paulo - - -

Coadjutor Diogo Pinto - - -

Coadjutor António Pires - - -

Coadjutor Manuel Ribeiro - - -

Coadjutor António Rodrigues - - -

Coadjutor Teodósio dos Santos - - -

Coadjutor Bento Simões Pedreira 
(Coimbra) 19 Maio 1719 19 Setembro 1741

Coadjutor Matias Simões - - -
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Lista de alunos da Universidade de Évora 

“Gymnasium” entre os anos de 1603-1608 

FONTE: B.N.P., Cód. 368, (F. 6420, Microfilme), Listas de Estudantes da 

Universidade de Évora entre 1603 e 1608.

NÚMERO DE ALUNOS (1603-1608)

1603-1604 1604-1605 1605-1606 1606-1607 1607-1608

Abrantes - 1 - - -

Abrunhosa - 1 - - -

Água de Pau - - - - 2

Aguiar 1 - 1 - 2

Alandroal 19 10 8 8 6

Albergaria 1 - - - -

Albufeira - 2 1 1 -

Alcácer do Sal 3 4 4 5 4

Alcáçovas 13 10 6 2 10

Alcanena 4 1 - - 1

Alcantarilha 1 1 1 - -

Alcobaça - - - - 1

Alcochete - - - - 1

Alcoutim 1 1 - - 2

Aldeia Galega - - 1 1 -

Alegrete 3 1 1 2 2

Algarve 3 6 6 12 22

Aljustrel 6 6 1 2 6

Almodôvar 7 5 7 6 4

Alpalhão 3 3 5 5 9

Alpedrinha - 1 - - -
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NÚMERO DE ALUNOS (1603-1608)

1603-1604 1604-1605 1605-1606 1606-1607 1607-1608

Alvito 16 12 11 10 13

Amarante - 1 - 1 1

Amieira 4 4 5 4 3

Arouca - 1 1 1 1

Arraiolos 30 33 32 28 23

Arronches 3 5 1 3 5

Arruda 1 - - - -

Atouguia 2 2 1 - -

Aveiro - - - 1 -

Aveloso - - - - 1

Avis 13 11 12 15 18

Azeitão - - - - 1

Azinhaga 1 - - - 2

Barbacena 2 - - - 1

Badajoz - - - 1 -

Barrancos - - - - 1

Beira 1 2 1 - -

Beja 23 19 15 10 13

Belas - 1 - - -

Belmonte - 1 - - -

Bemposta - - - - 1

Benavente 2 1 1 1 -

Beringel 2 - - - -

Bobadela 1 1 - - -

Borba 12 10 16 18 19

Braga 1 3 2 1 1

Bragança 1 - - - -

Brasil 2 2 3 2 1

Briosa - - 1 - -

Cabeço de Vide 5 7 11 7 7

Campo Maior 5 14 22 8 6

Cartaxo 1 1 1 - -
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NÚMERO DE ALUNOS (1603-1608)

1603-1604 1604-1605 1605-1606 1606-1607 1607-1608

Casal Vasco - 1 - - -

Castanheira do 
Ribatejo - - 1 1 -

Castelo Branco 2 - 1 1 1

Castelo da Maia - - - 1 -

Castelo de Vide 2 2 1 2 3

Castro Marim 1 2 1 - -

Castro Verde - 1 1 - -

Celorico - 1 - 1 -

Chaves 1 1 - - -

Cheles 1 - - - 1

Coimbra 3 4 4 3 5

Colegial 1 1 - - -

Colos - - - 1 -

Coruche 7 7 6 6 5

Corvaceira - 2 - - -

Covilhã 1 - 2 - 3

Crato 7 8 8 7 8

Cuba 4 3 1 2 3

Elvas 34 22 12 12 9

Estremoz 28 32 29 17 25

Évora 257 279 264 305 308

Évora Monte 3 4 1 2 2

Faro 2 3 5 1 2

Ferreira do 
Alentejo 5 3 4 3 3

Figueira - - - - 1

Figueiró dos 
Vinhos - - - - 1

Formoselha - - - - 1

Fronteira 25 30 34 14 20

Fundão 2 1 - 2 -

Gáfete - 2 4 4 5
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NÚMERO DE ALUNOS (1603-1608)

1603-1604 1604-1605 1605-1606 1606-1607 1607-1608

Galiza 1 - - - -

Galveias - - - - 1

Gavião 1 3 2 - 1

Gouveia - 2 - - -

Grândola - - - 1 3

Granja - - - 1 1

Guarda 2 1 2 2 -

Guimarães - 1 - 1 3

Ilegível 91 40 98 171 20

Irlanda 2 3 5 6 1

Lagos - 1 1 2 2

Lamego 3 6 3 2 4

Leiria - - - 1 1

Lisboa 8 6 7 13 13

Loulé - - - - 2

Lourel - - - - 1

Mação 1 - - - 4

Maiorca 2 - - - -

Marão 1 - - 1 1

Marvão 1 3 - 1 -

Mértola 2 2 2 4 5

Messejana 3 9 9 4 3

Monção - 1 - - 1

Moncarapacho 1 1 - - -

Monchique 3 2 1 1 1

Moncorvo - 2 - 1 -

Monforte 4 1 1 3 2

Monsanto - - - - 1

Monsaraz 5 12 12 11 11

Montargil - 1 1 - -

Montemor 48 27 31 23 21

Montoito - 2 1 1 -
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NÚMERO DE ALUNOS (1603-1608)

1603-1604 1604-1605 1605-1606 1606-1607 1607-1608

Mora - - - - 2

Moura 13 15 19 16 16

Mourão 7 8 17 16 18

Murça - 1 - - -

Niza 18 15 14 12 12

Óbidos - - - - 1

Odemira 1 1 1 - 1

Olivença 4 4 1 - -

Oriola 1 - - - -

Orvalho 1 - - - -

Ourém 1 - - - -

Ourique 2 2 3 1 4

Palmela - 1 - - 1

Panoias - 1 1 1 -

Pavia 1 1 - 3 3

Pedrógão 1 1 2 4 4

Penalva 1 1 - 2 3

Penela 1 - - - 1

Peniche - - - 1 -

Pigueiro 1 1 - - -

Pinhel 1 2 - - -

Portalegre 5 5 3 3 4

Portel 13 10 9 13 18

Portimão - 2 6 2 2

Porto 4 2 2 2 2

Póvoa - - 1 - -

Redondo 12 15 13 13 10

Safara - - - - 1

Salamanca 1 1 - - -

Santarém 1 7 2 2 2

Santa Susana 1 - - - -

Santiago do Cacém 1 1 - 1 3
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NÚMERO DE ALUNOS (1603-1608)

1603-1604 1604-1605 1605-1606 1606-1607 1607-1608

São Bento 1 - - - -

São Brás de 
Alportel - 1 - - -

São Mansos - 1 1 1 -

São Marcos 1 - - - 1

São Martinho 1 - - - -

São Miguel 3 1 - 1 -

São Tiago 6 1 1 - -

São Vicente - 1 - 2 1

Sardoal 1 1 - - -

Sernancelhe 1 1 - - -

Serpa 19 19 18 22 18

Serra d’Aires - - 1 - 1

Serra da Estrela - - 1 2 1

Sertã - 1 - - -

Setúbal 14 9 7 6 10

Silves 1 2 - 1 1

Silveira - - - - 1

Sines 1 1 1 - 1

Soure - - 1 - 1

Sousel 4 8 8 7 5

Tavares - 1 - - -

Tavira 1 1 4 3 1

Tentúgal - 1 - - -

Terena 2 3 2 2 3

Termo de Évora - 1 - - -

Tolosa - 1 - - -

Torrão 5 8 6 2 5

Torre de Moncorvo 1 - - - -

Trancoso 1 - - - 2

Trás os Montes - 1 - - -

Vale de Cambra - - - - 1
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NÚMERO DE ALUNOS (1603-1608)

1603-1604 1604-1605 1605-1606 1606-1607 1607-1608

Valença 2 1 - - -

Veiros 10 7 8 1 2

Viana do Alentejo 29 31 28 31 32

Viana do Castelo 1 - - - -

Vidigueira 16 13 14 12 16

Vieira - - 1 - -

Vila Alva - 2 1 - 1

Vila de Frades 4 2 2 5 4

Vila Nova de 
Portimão 16 7 6 7 4

Vila Real - - 1 - 1

Vila Ruiva 5 3 3 3 3

Vila Viçosa 34 33 37 35 41

Vimieiro 10 10 14 8 12

Vimioso - - - - 1

Viseu 6 7 3 6 16

TOTAIS 1054 1011 1006 1041 1000
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Número de Estudantes da Universidade de Évora 

entre os anos de 1745-1758

FONTE: B.N.P., Cód. 369, ( F. 14 Microfilme), Listas de Estudantes da Universidade 

de Évora entre 1745 e 1758.

Anos N.º 
Alunos

1745-46 Prefeito dos Estudos – Padre Henrique Galvão 72

1746-47 Prefeito dos Estudos – Padre Inácio Teles
Examinadores – Padre Emanuel Mendes e Padre António Teixeira 115

1747-48 Prefeito dos Estudos – Padre Inácio Teles
Examinadores – Padre António da Costa e Padre Guilherme de (.....) 126

1748-49 Prefeito dos Estudos – Padre Inácio Teles
Examinadores – Padre Timóteo Soares e Padre Leonardo de Mira 108

1749-50 Prefeito dos Estudos – Padre Inácio Teles
Examinadores – Padre Inácio da Cunha e Padre José Nunes 101

1750-51 Prefeito dos Estudos – Padre Inácio Teles
Examinadores – Padre Emanuel Godinho e Padre Emanuel Furtado 127

1751-52 Prefeito dos Estudos – Padre Inácio Teles
Examinadores – Padre Emanuel de Aguiar e Padre Vicente Ferreira 118

1752-53 Prefeito dos Estudos – Padre Inácio Teles
Examinador – Padre José de Morais e Padre Domingos Nogueira 101

1753-54 Prefeito dos Estudos – Padre Inácio Teles
Examinadores – Padre José de Morais e Padre Emanuel de Castro 107

1754-55 Prefeito dos Estudos – Padre Inácio Teles
Examinadores – Padre Plácido Franco e Padre Ludovico Correia 139

1755-56 Prefeito dos Estudos – Padre Inácio Teles
Examinador – Padre Bartolomeu Viegas e Padre João de Almeida 113

1756-57 Prefeito dos Estudos – Padre Inácio Teles
Examinadores – Padre Sebastião da Veiga e Padre António Gomes 135

1757-58 Prefeito dos Estudos – Padre Inácio Teles
Examinadores – Padre Benedito de Melo e Padre António Couceiro 90

DOCUMENTO ANEXO N.º 23
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DOCUMENTO ANEXO N.º 23

Lista de alunos da escola elementar entre os anos de 1604-1607

FONTE: B.N.P., Cód. 368, (F. 6420, Microfilme), Listas de Estudantes da 

Universidade de Évora entre 1603 e 1608.

NÚMERO DE ALUNOS DA ESCOLA ELEMENTAR 
AULA DE ESCREVER DO IRMÃO MESTRE 

MARTINHO DA FONSECA

NATURALIDADES 1604 1605 1605-1606 1606-1607

Atouguia - - 1 -

Avis - 1 - -

Braga - - 1 -

Elvas 3 - - -

Coimbra - - - 1

Crato - - 1 -

Estremoz - 1 1 -

Évora 12 15 24 32

Faro - - 1 -

Gavião - 1 - -

Ilegível 12 7 19 1

Lisboa 1 - - 1

Marvão 1 - - -

Mértola - - - 1

Montemor - - - 1

Moura 1 - - -

Mourão 1 - - -

Pedrógão - - 1 -

Portalegre - - - 2

Portel - - 1 -

Portimão 1 - - -

Santa Justa - - 1 -

DOCUMENTO ANEXO N.º 24
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NÚMERO DE ALUNOS DA ESCOLA ELEMENTAR 
AULA DE ESCREVER DO IRMÃO MESTRE 

MARTINHO DA FONSECA

NATURALIDADES 1604 1605 1605-1606 1606-1607

Serpa - - 1 -

Setúbal - - 1 -

Silves - - 1 -

Sines - - 2 -

Terena - - - 1 

Vidigueira 1 - - -

Vila Viçosa - - - 1

Viseu - - 1 -

TOTAIS 33 25 57 41
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Benfeitores do Colégio

FONTE: B.P.A.D.E, Cód. CIV/1-40, fls. 252a-252b.

NÃO PERTENCENTES À COMPANHIA DE JESUS

1 Cardeal Rei D. Henrique Fundador deste Colégio e Universidade. 

2 Rei D. Sebastião deu o rendimento da Mesa Abbacial de Paço de Sousa.

3 Lopo Soares de Albergaria, que morreu eleito Bispo de Portalegre, deu com que 
se fazer um lavatório de mármore1 e a casa.

4 Reverendo Luís de Melo consentiu em se unir ao Colégio a Igreja de São João de 
Montemor-o-Novo.

5 Gonçalo Veloso e sua mulher Brites da Cunha, deram algumas propriedades.

6 Catarina Mendes deu à Igreja algumas peças em prata e outras.

7 Dona Brites de Matos, mulher de Luís de Miranda Henriques deu grossas esmolas 
à Igreja e os quatro Anjos do Sepulcro.

8 Dona Maria de Alarcão, deixou o Colégio por seu herdeiro e tudo se gastou na 
Igreja e no Púlpito de bronze.

9 Gonçalo Pires de Carvalho e sua mulher, Sousa Camilla de Noronha, deram as 
madeiras para o edifício de Valbom.

10 O Senhor D. Duarte, Marquez de Frechilha e Mazagão, deu uma boa esmola para 
o Santuário.

11 D. Lourenço de Castel Branco, deu à Igreja os dois maiores Pivotários de prata.

12 Pedro Domingues que serviu de Solicitador do Colégio durante 35 anos, deixou 
uma boa esmola para o ornato do Altar do Santíssimo.

13 Dona Ana Viegas Condessa do Vimioso, deixou 10 mil réis em ouro, perpétuos 
para os quartos domingos.

14 D. Fernando, Comendador de Castelo Branco, deu a peça de lençol de prata, de 
que se pôs o frontal do altar.

15 Fernão de Matos, irmão do nosso Padre João de Lucena deu algumas peças à 
Igreja.

16 O Senhor D. Diogo de Sousa, Arcebispo de Évora, deu uma boa esmola para se 
fundir um sino grande. 

17 O Senhor Arcebispo D. Frei Luís da Silva, pagou por alguns anos os ouros que o 
Colégio tinha.

DOCUMENTO ANEXO N.º 25
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18
O Cónego Vicente Amado, deixou rendimento para a cera da novena de São 
Francisco Xavier, e para duas velas acesas no Altar de Nossa Senhora da Boa 
Morte nos dias de festa de manhã.

19 O Cónego Álvaro Tinoco, deu boas esmolas à Igreja.

20 O Médico António Vaz, deu esmolas de que se fizeram dois retábulos na Igreja. 

21 O Reverendo Martinho Ferreira deu ao Noviciado algumas peças e esmolas em 
dinheiro.

22
A Senhora Marquesa de Niza, Brites Mascarenhas, deu a São Francisco Xavier 
uma alcatifa de brocado da China, de que se fez para o Altar-Mor um frontal 
precioso.

23 Dona Brites de Faria deu a São Francisco Xavier uma Sacra de prata.

24 O Cónego Álvaro José, deu ao mesmo Santo, uma lâmpada de prata.

25 O Reverendo Clérigo Manuel Dias, fez doação ao Santíssimo na nossa Igreja, de 
uma renda anual de 12 mil réis.

RELIGIOSOS DA COMPANHIA DE JESUS
BENFEITORES DESTE COLÉGIO

1 O Padre Manuel Álvares, deu-lhe a sua Arte de Gramática.

2 O Padre Doutor Bento Pereira, deu-lhe a sua Prosódia. 

3 O Padre Pedro da Silva, que morreu na viagem à Índia deu-lhe de foro hum moio 
de trigo.

4 O Padre Luís Lobo irmão do Barão do Alvito, fez a fonte do pátio da botica e 
outras esmolas. 

5 O Padre Luís Lourenço, fez a varanda do Noviciado e outras esmolas.

6 O Padre Luís de Sequeira, deu para ajudar o edifício da quinta.

7 O Padre Manuel Duarte, deu boa ajuda do custo para o mesmo edifício.

8 O Padre António de Vasconcelos, deu a imagem do crucifixo da Capela Grande do 
Colégio, e outras imagens. 

9 O Padre Simão de Almeida, deu para ajuda do edifício da quinta, o ornato da 
várias Capelas.

10 O Padre Leonardo Ferreira, deu muito para ornatos da Igreja.

11 O Padre António de Sequeira, deu para se fazer o poço de que se bebe na quinta.

12 O Padre Doutor Sebastião de Abreu, fez à sua custa a nobre Capela da quinta e 
outras coisas.

13 O Padre Doutor Manuel Luís, fez à sua custa a abóbada e corredor da portaria, e 
deu muito para outras obras. 

14
O Padre Doutor João Correia, de Vila Real foi benfeitor por defender o Colégio 
contra o Arcebispo D. José de Melo, recorrendo à Coroa pelo qual o Pontífice o 
mandou tirar de Reitor.

15 O Padre Doutor Bento de Lemos, deu a este Colégio mais de vinte mil cruzados 
para grandiosas obras.
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16 O Padre Agostinho Lourenço, ornou e dotou de renda perpétua a Capela do 
Noviciado.

17 O Irmão João Fernandes, deu à Capela da quinta as muitas peças de prata que tem.

18 O Irmão António Fernandes, Boticário, aplicou nas obras do Colégio o dinheiro 
que lhe deu o Rei D. João IV por assistir na doença o Príncipe D. Teodósio. 

19 O Padre Manuel de Lima, deu rendimento perpétuo à Capela dos enfermos.

20 O Padre Doutor Manuel Correia, deu à Capela da Conceição riquíssimos 
santuários, ornamentos e renda perpétua.

21 O Padre Doutor Francisco Ribeiro, aplicou muito à Igreja do que deixou em seu 
poder o médico António Vaz, para se gastar em ornatos de altares.

22 O Irmão António Duarte, deu ao altar do Crucifixo na Igreja, cem mil reis em 
ouro. 

23

O Padre António Franco, deu várias peças de prata à Capela da Senhora da 
Modéstia do Noviciado, outras à Capela maior do Colégio; uma lâmpada e peças 
de prata à Capela dos Irmãos do Recolhimento e renda para ter o Santíssimo com 
a lâmpada acesa. Fez à sua custa a casa oitavada no meio do Colégio onde cruzam 
os corredores com suas entradas em mármore, etc. 

.............................
1 Obra de Jerónimo Dias no Colégio do Espírito Santo, in Maria Luísa Guerra, A Universidade de Évora-Mestres e 
Discípulos Notáveis (séc. XVI – séc. XVIII), 2005, p. 45. 
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Rendas dos Colégios no século XVI

FONTE: A.R.S.I., Lus. N.º 78, Fundationes: I b – Collegi Ulissiponensis, fl. 49

Collegio de Coimbra CRUZADOS

Coimbra tem dezanove mil cento e cinquoenta e dous # e meo de 
Renda cadano nas Igrejas, mosteiros, canal, casas, quintas, foros e mui 
mais cousas que tem ...........................................................................      19.152 # ½

Gasta o dito collegio cadano nas despesas ordinárias nas Igrejas, 
mosteiros, canal, quintas e nos mais gastos seis mil nouecentos setenta 
e cinquo ..............................................................................................        6.975 # 

Abatidos estes gastos ficão líquidos 12.167 # e meo que repartidos 
por 190 pessoas que agora tem o collegio uem acada huã: 64 # e 
trinta e seis ficão por repartir 160 reis. ..............................................

Tem este collegio cinquoenta mil # depesas no bispado de Coimbra 
com os quais pode cõprar dous mil e quinhetos # de renda perpetua.

Tem este collegio por fazer as duas partes do collegio cõforme 
a traça aprouada por Roma em que está a Igreja e refeitório e 
outras officinas pera o que são necessários mais de setenta mil #.

Collegio deuora

Tem este collegio dezoito mil quinhentos uinte e cinquo # de renda 
cadano em Igrejas, mosteiros, uillas, herdades, quintas, casas, foros, 
e nas mais cousas ................................................................................      18.525 #

Gasta nas despesas ordinarias cadano noue mil seiscentos e uinte 
cruzados ..............................................................................................        9.620 #

Abatidos estes gastos ficão líquidos oito mil nouecetos e cinqueta # 
que repartidos por: 118 pessoas que agora tem uem cada huã 75 # 
186 r. ficão por repartir 5270 reis. .......................................................

Tem este collegio necessidade de trinta mil # pera acabar as obras 
que tem por fazer. ................................................................................

Collegio de S. Antão de Lisboa

Tem este collegio sete mil setecentos setenta e dous # e meo nas 
Igrejas, casa da Índia, herdades, quintas, juros, casas, foros e mais 
cousas .................................................................................................        7.772 # ½

Gasta nas despesas ordinárias cadano mil setecentos cinquoenta e 
seis # e meo .........................................................................................        1.756 # ½

DOCUMENTO ANEXO N.º 26
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Abatidos estes gastos ficão líquidos seis mil e dezaseis # que 
repartidos por 53 pessoas que tem uem a cada huã: 113 # ½ e tres reis 
ficão por repartir 41 reis. .....................................................................

Tem este collegio as obras do collegio nouo que se uay fazendo no 
qual gasta cadano tres mil e quinhentos # e mais. ................................

Tem corenta mil # de pensão os quais ja estão todos cobrados e a mor 
parte deles em pregados em renda pera o collegio a qual renda esta na 
forma acima nas herdades e outras cousas que tem cõprado. ..............

Collegio do Porto

Tem este collegio mil e dozentos # de renda os quais repartidos por 
14 pesoas que comummente se uem a cada huã 83 # ½ e 89 r. ficão 
por repartir dez reis .............................................................................        1.200 #

Daqui se hão de abater as despesas que o dito collegio tem que não 
ponho aqui por não uirem na sua cota. ................................................

Tem este collegio en uinte anos uinte e cinquo mil # de pensão no 
Arcebispado de Braga sobre que corre litigio quando o receberem 
poderão cõprar 1.250 # de renda. ........................................................

Collegio de Braga

Tem este collegio tres mil nouecentos uinte e cinquo # de renda 
cadano nas Igrejas, mosteiros, quinta e nas mais cousas que tem ........        3.925 #

Gasta nas despesas ordinarias cadano mil quinhentos e cinquo # nas 
Igrejas e no mais..................................................................................        1.505 #

Abatidos estes gastos ficão liquidos dous mil quatrocentos e uinte # 
que repartidos por 29 pessoas que o dito collegio tem uem a cada huã 
83 # ficão por repartir treze #. Digo que uem a cada pessoa 83 # cento 
e setenta reis ficão por repartir 270 reis. ..............................................

Tem este collegio necessidade de trinta e cinquo mil setecentos 
e cinquoeta # pera acabar o collegio e Igreja que tem começado 
35.750 # .............................................................................................

Tem este collegio uinte e cinquo mil # de pensão no Arcebispado de 
Braga sobre os quais corre litigio poderão cõprar cõ elles quãdo lhos 
derem 1.250 # de renda perpetua. ........................................................

Collegio de Bragãça 

Tem este collegio mil nouecentos e cinquoenta # de renda cadano 
nas Igrejas, quitas, foros e nas mais cousas que tem ..........................        1.950 #

Gasta este collegio nas despesas ordinarias mil e cinquoenta # nas 
Igrejas e mais ......................................................................................        1.050 #

Abatidos estes gastos ficão liquidos 900 #. Que repartidos por uinte 
pesoas uem a cada huã corenta e cinquo #. ........................................

Tem este collegio necessidade de treze mil oitocentos setenta e 
cinquo # pera as obras que lhe mãdão fazer pela uisitação nas 
Igrejas e nas que tem pera fazer no collegio. .....................................      13.875 #
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Collegio da Ilha 3ª CRUZADOS

Tem este collegio mil e quinhentos # de renda que lhe dotou el Rey 
Dõ Sebastião .......................................................................................        1.500 #

Collegio da Madeira 

Tem este collegio mil e quinhentos # de renda que lhe dotou El Rey 
Dõ Sebastião ......................................................................................        1.500 #

Soma de toda a Renda

Tem os oito collegios desta prouincia de Portugal de Renda cadano 
nas Igrejas, mosteiros, herdades, quintas, casas, foros e entudo o mais 
cinquoenta e cinquo mil quinhentos uinte e cinquo # não entrãdo 
nesta soma algum dinheiro que esta por entregar das pensões de 
Coimbra e de S. Antão porque estes dous collegios tem ja cõprado 
boa parte e sobre as mais carece litigio ................................................      55.525 #

Gastase cadano nas despesas ordinarias nas Igrejas, mosteiros e mais 
cousas que tem os cinquo collegios de Coimbra, Euora, S. Antão, 
Braga, Bragãca uinte mil nouecentos e seis # ½ não esta nesta soma 
os gastos dos collegios do Porto, Ilha 3ª, e da Madeira porque não 
uierão nas suas contas e portãto não lhos ponho nem desconto aqui......      20.906 # ½

Abatido o dito gasto ficão líquidos trinta e quatro mil seiscentos e dezanoue # que 
repartidos por 452 pessoas que ha nos ditos collegios uem acada huã setenta e seis # 
e meo e trinta e seis reis que soma 30.636 reis e daqui se uestem, comem, comprão 
liuros e outras cousas necessárias sem poderem tomar de seus parentes cousa alguã 
pera ellas por onde se pode uer quanto ao groso julgão os que murmurão das rendas 
desta primera quibus sententia christi domini cõ uerit notile iudicare secundum faciem, 
sed rectiem iudicium iudicase, pois he certo que uiuem muy pacētemente, nem pode 
ser mais uistos os grãdes gastos que se fazem por causa da carestia das cousas que de 
cada uez mais uay crecendo e como a compañia não herda nada, nem tem Sanchristia, 
como outros Religiosos, bem se deixa uer se ha bem mister o que tem e mais ainda 
pera a criação de tantos sogeitos pera taes impressa como se sabe ter esta prouincia. 
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Pauta da renda que o Collegio d’Euora tem huns annos 

per outros feita ao primeiro de Dezembro de 1582.

E assi dos encargos que a ella andão iuntos

FONTE: A.R.S.I., Lus. N.º 80, Fundationes: III-Collegi Eborensis, fls. 18-18v.

Renda  Réis

A mesa prioral de S. Jorge, quinhentos e setenta mil reis ...................................... 570.000

As duas partes da Igreia de S. Pedro d’Ozelha, sesenta mil reis ............................ 60.000

A Igreia de S. Marinha do Zezere, çento e quinze mil reis .................................... 115.000

O Mosteiro de Paço de Sousa, setecentos e sesenta mil reis .................................. 760.000

A Igreia de S. João, trezentos e oitenta e cinquo mil reis ....................................... 385.000

Na fabrica da See d’Euora, dozentos mil reis ........................................................ 200.000

Na mesa Arcebispal d’Euora, dozentos e nouenta e dous mil reis ......................... 292.000

A Igreia matriz d’Estremoz, setecentos e sinquoenta mil reis ................................ 750.000

As tres partes de huã probenda na See d’Euora, quinhentos mil reis ...................... 500.000

As dez herdades que forão da fabrica da See, outocentos e uinte cinquo mil reis ...... 825.000

Nos foros da See, quatorze mil e noue centos reis ................................................. 14.900

A uilla de Montagraço, dozentos e trinta mil reis .................................................. 230.000

A herdade d’Eluas, outenta mil e quatro centos reis .............................................. 80.400

A herdade de Coruche, dozentos e quinze mil reis ................................................. 215.000

No celeiro do Arcebispo, trinta moyos de trigo e dez de ceuada, dozentos e dez 
mil reis .................................................................................................................. 210.000

A herdade d’Amoreyra, uinte moyos e meyo de trigo e sinquo e meyo de ceuada 
e o dizimo cõ outo mil reis de pitanços rende dozentos mil reis .......................... 200.000

A herdade de Giualacera seis moyos de trigo e tres de ceuada, e o dizimo e 
pitanços, sesenta e sinquo mil reis ......................................................................... 65.000

A herdade de montes claros, desasete moyos de trigo e outo de ceuada com os 
pitanços, cento e uinte outo mil e quinhentos reis .................................................. 128.500

A herdade de pega de lobos doze moyos e meyo de trigo e tres e meyo de ceuada 
com pitanços, nouenta mil e quinhentos reis ........................................................ 90.500

No termo de Alcaçeuas hum moyo de pão meado, quatro mil reis ....................... 4.000
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A quinta do Louredo, dozentos mil reis ................................................................. 200.000

A quinta de Ualbom, sesenta mil reis .................................................................... 60.000

No Almoxarifado desta cidade d’Euora, uinte e sinquo mil reis ............................ 25.000

No farrogeal, tres mil reis ...................................................................................... 3.000

Sinquo moradas de casas da luguer, seis mil reis .................................................. 6.000

Dos sobejos dos partidos, uinte e sinquo mil reis .................................................. 25.000

Dos frutos de huã legitima que o Padre Geral applicou a este Collegio en quanto 
se não funda a casa de prouação apartada, quarenta mil e quinhentos reis ............... 40.500

Soma toda a renda que o Collegio d’Euora tem hoje o preço de Dezembro de 
1582, Seis contos sinquoenta quatro mil e outo centos reis ................................... 6054.800

Encargos Réis

A sinquoenta Theologos que ha de auer no Collegio da Purificação, que se Gastão 
agora en fabricar o Collegio, hum conto de reis .................................................... 1000.000

A enfermaria da Uniuersidade, trezentos mil reis .................................................. 300.000

A uinte e seis Casuistas, trezentos e doze mil reis ................................................. 312.000

A uinte e quatro Theologos e artistas, dozentos e outenta e outo mil reis ............. 288.000

A dom João de Castro de pensão de Paço de Sousa, quatro centos mil reis ........... 400.000

Aos frades de São Jorge, uinte e outo mil reis ....................................................... 28.000

Do censo de seis herdades, sete mil reis ................................................................ 7.000

Aos officiaes da Uniuersidade, cento e treze mil reis ............................................ 113.000

Na quinta do Louredo, çento e quarenta mil reis ................................................... 140.000

Na quinta de Ualbom, sinquoenta mil reis ............................................................. 50.000

Os quindenios das Igreias do Zezere, São Jorge, São João, a conta dos quarenta 
moyos do Celeiro do Arcebispo, e dos quinhentos Cruzados da fabrica uem hum 
anno por outro, trinta e tres mil e quatro centos reis .............................................. 33.400

Alem disto a fabrica do Collegio, Igreia e Uniuersidade e da Igreia de São João e 
fabrica de desasete herdades, e as uisitações de São João e de São Pedro d’Uizella 
hum anno por outro, cento e sinquoenta mil reis ................................................... 150.000

Somão os encargos que tem o Collegio d’Euora hoje primeyro de Dezembro de 
1582, dous contos outo centos uinte hum mil e quatro centos reis ........................ 2821.400

Abatidos os Encargos fiquão liquidos ao Collegio tres contos dozentos e trinta e 
tres mil e quatro centos reis ................................................................................... 3233.400

O trigo uai todo posto a seis mil reis o moyo, e a ceuada a tres mil reis, ainda que 
estes annos ual mais; mas tambem as outras cousas crecem nos preços cada dia.
Tambem se ha de aduertir que este anno passado de 1581 feitas as contas se 
achou que se gastara com cada hum dos nossos mais de 400 reis, dandose dantes 
pera cada hum uinte e sinquo mil reis, e isto parece que causa a grande carestia 
e mudança dos tempos e estrangeiros com que se leuantão muito os preços das 
cousas ....................................................................................................................
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Rol das propriedades que estão unidas ao 

collegio de heuora da companhia de Jesus

FONTE: A.R.S.I., Lus. N.º 80, Fundationes: III-Collegi Eborensis, fls. 20-21.

Zezare

• A ygreia de Sancta marinha do zezare do Bispado do Porto foy hunida ao collegio 

que o Cardeal ynff. ynstituya na cidade de Coymbra polo nuncio aluyzio num [...] 

que foy destes Reynos o qual en Dezembro de mill Equinhentos Eqourenta Equatro 

annos concedeo ao Cardeal Iff. Dom Anrique que então hera arcebispo de hebora 

que pudese fazer un Collegio en Coymbra cõ sua capela da ymvocação do espirito 

Sancto y lhe onio pera sostemtaçaom dos que en ela abião destar duas partes da 

Igreia do zezare por tempo de trinta annos.

• Desta Igreia temos otra bula de Joã Arcebispo [...] o qual o anno de qorenta e nove 

sendo muncto nestes Reyhnos concedeo ao cardeal que tres pasase o collegio que 

fazia en Coymbra pera a cidade de hebora donde se tinha começado a fazer outro 

da mesma ynvocação do espirito Sancto com, todos los bens moves e de Rayz y 

anexaçaon da dita ygreia do zezare.

• Desta ygreia temos outra tercera bula do papa pio quinto o qoal enfim de 1566 

concedeo a Companhia o dito collegio que Sua Alteza fazia y anneuxou Inperpetun 

as ditas duas partes da Ygreia do zezare visto como, o papa Julio tercero no 2 

anno do seu pontificado tinha concedido o mesmo. A companhia com obrigação de 

sustentar sempre quinze escolares a qoal obrigaçaon depoys se tirou a Companhia 

como abaxo veremos.

• Outra qoarta bula o da ygreia a qoal he Executorial da tercera bula.

• A outra quinta bula desta ygreia a qoal he Executorial da qoarta e tercera bula.

DOCUMENTO ANEXO N.º 28



480 Teresa Maria Rodrigues da Fonseca Rosa

• A outra sesta bula desta ygreia do papa pio quinto na qoal Sua sanctidade fixa 

Anula y Atingue a obrigaçon que o collegio tinha de sostentar cada anno os quinze 

escolares que a companhia hera obrigada a sostentar polas duas partes da ygreia 

de Zezare. Começamos a recolher a Renda desta ygreia ó anno de 1563 por San Joã 

y acabou este arrendamento por outro tal dia de 1564.

• O Papa pio quarto A pitiçion do cardeal Iff. Dom Anrique concedeo a este Collegio 

no anno de mill Equinhentos E Sesenta Equatro Undecimo [...] e un qonto de 

Pensão emqoanto não vagavão certas propriedades que estaban Anexas ao collegio 

ynperpetuo as qoaes são as seguintes. Monte agraço no termo de Lixboa a herdade 

de amoreyra no termo de Monte mor a Igreia de N. Sñora de Monte mor. A herdade 

de Curuche no termo de Curuche. A herdade da Javalaçira no termo de monte mor. 

A herdade de Montes Claros E pego de lobo no termo de hebora – a herdade da 

Atalaya do Bispo no termo da cidade de Elvas das qoaes temos bula do mesmo papa 

pio quarto que as Anexo ymperpetum ao dito collegio o anno de mill Equimhentos 

Esesenta E hum decimo otavo & das qoaes propriedades yamos tomando posee, asi 

como yaõn vagando.

• A herdade da Javalacira que esta no termo de monte mor vagou en Febreyro de 1566 

– por morte de Rodrigo de Miranda copero mor do Cardeal Iff. Don Anrique, aos 

honze do dito mes de Febreyro se tomou posee por parte deste collegio, a primeyra 

nuvidade que decorremos desta herdade foy em san joã de sesenta e seys ate o anno 

de 1571. 

• A herdade de Curuche que esta iunto da mesma villa de curuche vagou em Julho 

de 1570 por morte de Gastão de Macedo Camarero mor do cardeal Iff. tomouse 

posee logo depoys de sua morte por parte deste collegio a primeyra nuvidade que se 

decorreo foi o anno de 1571.

• A herdade damoreyra no termo de Montemor o novo pagou a oyto de Março de 

1571 tomose no mesmo mes pose dela por parte do collegio a primeyra nuvidade 

que recebemos desta herdade foy en Agosto de 1571. A Villa e Regengo de monte 

agraço vago pera este collegio a oyto de Março por morte de Afonso de Miranda 

tomose logo posee por parte do collegio – y a primeyra nuvidade que recebemos foy 

en sao Joã de 1571 – a herdade da Cayocha chamada atalia do bispo vagou pera 

este colllegio por morte de alvaro pegado da Silva en fim de 1571 – tomando posee 
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desta herdade aos treze de Janeyro de 1571, e porquem vamos en demanda con hun 

seu yrmão não recorremos a nuvidade de 1571 e de 1572 por estarem os feutos e 

treslados en quanto no se dão final a sentença.

• A herdade de montes claros e pego de lobo traz Dom Luys de Meneses alferes mor a 

qoal lhe deu o cardeal Iff. en sua vida pola qoal nos paga o sinor arcebispo enqoanto 

não vaga cento e oytemta e oyto mill e duzentos Reaes – desta herdade tem o collegio 

tornado por seu do dereyto senorio aos sete dias de Dezembro de mil e quinhentos e 

sesenta e oyto annos.

• A Ygreia de sã Joã de monte mor tem Luys de Melo mestre escola desta See de 

hebora y en sua vida nos da o Senhor arcebispo duzentos mil reis desta ygreia temos 

ja tomado posee do dereyto senorio.

• O Mosteyro de São Jorge foy unido a este Collegio polo papa Pio qoarto foy posto 

na bula V. Oytocentos cruzados de Câmara foy feita esta hunian no anno de 1564 

aos doze dias dagosto tomamos posee deste mosteyro no principio de Setembro de 

1565 – e logo o mesmo anno de 1565 recolhimos a dita renda por virtude da dita 

posee.
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Catalogo das Rendas do Collegio d’Euora no Anno de 1655

Rendimentos das fazendas, penções, & maes Rendas do Collegio do Spirito Santo 

d’Euora, huns annos per outros, deductis expensis 

FONTE: A.R.S.I., Lus. N.º 45, Catalogus Triennales (1649-1676), fls. 127-127v.

Réis

Os foros, & dizimos de S. Joam de Montemor, Laure & braço de Coruche & 
Courella da Sylueira ..................................................................................... 400.000

Herdade da Ponte da Barca em Coruche ........................................................ 440.000

As herdades da Moreyra, & Giualaceira ........................................................ 210.000

As duas herdades de Montes claros & Pego de Lobos ................................... 230.000

A pençam da Meza Pontifical d’Euora .......................................................... 292.000

Os quarenta moyos da Mitra, trinta de trigo, & dous de ceuada ..................... 300.000

Tres partes da Prebenda da Cruz na See d’Euora ........................................... 450.000

A pençam da fabrica na mesma See ............................................................... 214.900

Os dízimos de Estremoz, que sam de noue partes, duas ................................ 600.000

As herdades que se desmembraram da fabrica .............................................. 800.000

O juro no Almoxarifado d’Euora, 25 mil reis ................................................ 25.000

Das duas quintas de Valbom, & Loredo ......................................................... 150.000

De alugueres de cazas na Cidade d’Euora ..................................................... 13.000

De hun quintal na herdade da chumine .......................................................... 5.000

Os foros de pam & uinho, & quartos de Montagraço ..................................... 210.000

Os foros de Lisboa, & seu termo pello Priorado de S. Jorge ............................ 31.000

O juro da Caza das Carnes que deyxou Anna Viegas .................................... 10.000

A ordinaria da Caza da India ........................................................................ 15.000

Os foros de Santarem, Azinhaga & Golegã, por S. Jorge ............................ 50.000

O Priorado de S. Jorge do que se cobram em Coimbra ................................ 600.000

DOCUMENTO ANEXO N.º 29
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DOCUMENTO ANEXO N.º 29 A meza Abbacial de Paço de Souza, & dous terços dos dizimos & foros da 
Igreia de Santa Marinha do Zezere ................................................................ 1500.000

Dos foros, & dizimos da Pouoa, Cerolico, & S. Vicente .............................. 60.000

A herdade da Talaya no Bispado de Eluas ..................................................... 40.000

O que tudo Soma 6645.900

Dos foros na Cidade de Eluas, & seu termo pello Priorado ......................... 6.000

Somam todas estas Rendas 6651.900

Que reduzidos a cruzados, sam 16.629

Estes se despendem do modo Seguinte Cruzados

Com 25 becas no Collegio da Purificaçam a 40 reis cada hum .................... 2.500

Com Sincoenta Capellanias nos Cursos & Artes a 12 reis cada hum ........... 1.500

Aos Conseruadores, Meirinhos, Bedeis, & mais officiais da Uniuersidade, 
& enfermaria Real pera huns estudantes ....................................................... 1.000

Soma 5.000

Deue o Collegio de que se paga Cambeo ..................................................... 7.750

E paga delles ................................................................................................ 420

Deue mais sem Cambeos ............................................................................ 6.436

Deue de dizimas ............................................................................................ 4.137

Deue mais de contribuiçam dos gastos .......................................................... 1.700

Deuem ao Collegio mal parados ................................................................... 3.500

Tem o Collegio de Renda conforme a isto ................................................... 16.629

Despende com as obrigações delle, & Cambeo ............................................ 5.420

Ficamlhe pera gasto seu ordinario ................................................................ 11.209

Estes sam somente pera sustentar cento & doze sogeytos, & o Collegio tem 
sempre passante de cento & trinta.
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Bibliotheca em que se apresentam os Escritores da Companhia de Jesu, que moram 

neste collegio, e imprimiram Liuros e os escreueram, pera os imprimir

FONTES: B.P.A.D.E, Cód. CIV/1-40, fls. 253 -276o; Cód. CXXX/1-14, fls. 165v.-187; 

Padre António Franco, Synopsis Annalium Societatis Jesu in Lusitânia, pp. 491-496.

O Cardeal Infante fundador da Universidade compos e imprimio – Meditaçoes sobre o Padre 
nosso que o Bispo D. Ozorio vendeo e imprimio em Latim item Homilias sobre todos os Evangelhos 
do anno que a Universidade imprimio em 1576 e depois as reimprimirão constantes.

A

* Padre Doutor Afonso Mendes – natural do Alvito Arcebispado de Evora, sendo aqui Lente de 
Escritura foi eleito Patriarca da Etiopia. Escreveo de sua entrada na Etiopia. 3 tomos da sua 
enprediçam. A oraçam a el Rey Philippe II. Do martyrio do Bispo D. Apolinario. Do cazamento 
de Christo com a sua Igreia. Hum Livrinho Sinodal. Apologia pela Companhia de Jesu. Hum 
Livro de Magia. Comentario à Sagrada Escritura, e outras cousas.

* Padre Aluaro Lobo – de Villa-Real, ensinou aqui Philosophia (1577-1578); foi Reytor no 
Collegio do Porto (1603-1606). Morreo em Coimbra em 1603. Imprimio o Martyrologio em 
Portugues. Escreveo 2 tomos da Chronica da Companhia nesta provincia. 

* Padre Agostinho Lourenso – de Tavira, Leo Philosophia em Lisboa; imprimio tres tomos de 
Philosophia e dous de Theologia.

* Padre Alvaro Semedo – de Niza, Entrou no Collegio a 30 de Abril de 1602, estudou Philosophia, 
acabou seus estudos em Goa, foi grande missionario na China em 1608, trabalhou na cidade de 
Nanquim e chegou a Provincial (1645-1650) e (1654)1 Escreveo da propagaçam da fe na China. 
Quando faleceo em 1658 tinha entre mãos huma prosodia da Lingua Chinica e Portuguesa.

* Padre Andre Cardoso – de Coimbra, Lente aqui e Cancellario (1684-1696), morreo aos 18 de 
Julho de 1696. Imprimio hum Sermam dos desposorios da Princeza de Portugal com o Duque de 
Saboya, que nam teve effeito.

1 A.R.S.I., Synopsis Historiae Societatis Jesu, Lovanii, Typis Ad Sancti Alphonsi, 1950, p. 652.
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DOCUMENTO ANEXO N.º 30 * Padre Andre Luis – de Evora. Entrou no Collegio em 1590, Leo Latim e Humanidades e 
Theologia Moral 8 annos, foi Prefeito da Universidade. Tinha pera dar no prelo dous tomos de 
Moises aulico pastor, e orador. Morreo em sua patria ao 28 de Dezembro de 1639.

* Padre Doutor Antonio Carualho – de Lisboa, Entrou na Companhia em Coimbra a 29 de Mayo 
de 1558, Leo Theologia 20 annos, foi Mestre de Humanidades e grande pregador. Morreo em 
Coimbra em 1601. Compos huns comentarios sobre a vida de S. Thomas. 

* Padre Antonio Colasso – da Vidigueira, aqui entrou na Companhia em 1589, morreo em Madrid 
aos 22 de Novembro de 1644. Foi Procurador Geral da Companhia de Portugal e India junto da 
corte de Madrid. Imprimio varias cartas da India e Japam. Additamento à Historia da Etiopia de 
Frei Luis de Urreta. Escreveo com nome alveo a vida e martyrio do Padre Gonsalo da Silueira. 
Hum compendio do martyrio e acções dos tres Martyres da Companhia, que estam canonisados.

* Padre Antonio Fernandes – de Coimbra, aqui foi Doutor e Lente de Sagrada Escritura, foi 
mandado pera a India onde foi Preposito da Caza Professa de Goa. Voltando da India morreo em 
sua patria a 14 de Março de 1628. Imprimio Comentarios às versões do Testamento velho. Outros 
sobre Isaias, que senam imprimiram.

* Padre Antonio Fernandes – de Lisboa, entrou em Evora a 26 de Março de 1586, foi pera a 
India em 1602, passou à Etiopia como Missionario em 1604. Imprimio a vida da Senhora Virgem 
na Lingua da Etiopia, o Missal Ritual e Calendario Romanos. O Livro dos Sinodos. Emendou o 
Livro que se intitula, Fides Patrum. Hum tratado sobre o jejum. Morreo a 12 de Novembro de 
1642.

 * Padre Doutor Antonio Ferreira – de Lisboa, entrou em Coimbra em 12 de Julho de 1621, aqui 
se doutorou, e Leo Theologia Moral e Vespera; morreo em 20 de Janeiro de 1676. Imprimio hum 
Sermam do Acto da Fe. 

* Padre Antonio Francisco Cardim – de Viana do Alentejo, aqui foi Noviço, vindo da India 
imprimio em Latim, e vulgar com estampa, o Ramalhete dos Martyres do Japam. O Martyrio dos 
4 Embaixadores Portugueses e os de sua Companhia em Japam. Hum catalogo geral de todos os 
Martyres do Japam.

* Padre Antonio Franco – de Montalvam aqui entrou na Companhia a 26 de Julho de 1677, foi 
Mestre de Noviços em 1708 e ensinou Rhetorica; foi Reytor do Collegio de Setuval (1705--1707). 
Imprimio o Promptuario de dithare. Imprimio na imprensa de Evora no ano de 1719 o Indiculo 
do Padre [...] que converteo com seus discipulos, fazendoo Latino Lusitano. Quatro tomos dos 
varões illustres. Em virtude pelos Noviciados da Companhia desta provincia. Tambem escreveo 
os Annais da Companhia em Portugal em quatro volumes. E destes hum Compendio em Latim, 
que intitula Sumula Chronologica. Resumo das obras de Évora illustrada do Padre Manoel 
Fialho. Imprimio huma devoçam pera os treze dias de Santo Antonio com titulo de Imagem do 
collegio Apostolico.



486 Teresa Maria Rodrigues da Fonseca Rosa

* Padre Antonio Leite – de Lisboa, entrou na Companhia em Evora em 1596, aqui Leo Philosophia 
(1614-1615)) e Theologia (1621), foi Reytor em S. Miguel (1621-1623), morreo em Lisboa a 16 
de Setembro de 1662. Imprimio a Aparição e Milagres de Nossa Senhora da Lapa, Bispado de 
Lamego.

* Padre Antonio de Macedo – de Coimbra. Entrou neste Collegio em 1626, foi Reytor da sua 
Universidade (1677-1680) e Mestre dos Noviços. Ensinou Gramatica, Rhetorica e Theologia 
Moral. Esteve 2 annos em Mazagão em missão, em Roma foi Penitenciario Apostolico. Por seu 
meyo começou deos a conversam de Christina Rainha da Suecia. Imprimio humas conclusões 
de Rhetorica, humas de erudiçam. Huns elogios na coroaçam da Rainha Christina. A vida 
do Veneravel Padre Joam de Almeida da Companhia de Jesu. Em Paris imprimio Lusitaniam 
insulatam, et puopuratam. Em Lisboa os Sanctos Titulares deste Reino. Todas estas obras sam em 
Latim. Faleceo na Caza de S. Roque onde foi Preposito aos 15 de Julho de 1695.

* Padre Antonio Pessoa – natural do Crato, aqui entrou na Companhia aos 6 de Junho de 1617. 
Passada sua vida em diversas partes, e os ultimos annos neste Collegio. Nelle acabou aos 18 de 
Novembro de 1651. Fez hum Livro, que intitula Ortographia pratica, no qual ensina a escrever. Sô 
da letra Romana trás 20 alfabetos: hum esta feito com figuras mui perfeitas e curiosas. Dedicou 
esta obra ao Principe D. Theodosio no anno de 1648. Conservase manuscrita. Imprimio hum 
Tratado de Aritmetica em que tras varias tabuadas, no fim acrecenta muytas demonstrações das 
Sciencias. 

* Padre Antonio de Vasconcelos – de Lisboa, neste Collegio entrou na Companhia em 1570. 
Foi Reytor (1606-1609), Prefeito da Universidade e morreo aos 12 de Julho de 1622. Ensinou 
Philosophia (1583-1584), fes as Cazas da Quinta de Valbom em 1607. Foi tambem Reytor dos 
Collegios de Faro, Portalegre (1605) e Porto, e Visitador das Ilhas. Imprimio Anacephalaos, isto 
em Compendios das vidas dos Reys de Portugal em Latim. E em vulgar dous tomos do Anjo da 
guarda. A oração com que o Patriarca D. Affonso recebeo aqui em nome da Universidade Fellipe 
2º de Portugal.

* Padre Antonio Velles – de Portalegre. Entrou em Coimbra em 9 de Janeiro de 1569. Em Evora 
estudou e Leo Humanidades, e Rhetorica, e Theologia Moral. Nesta Universidade foi Prefeito dos 
Estudos por 7 annos. Faleceo neste Collegio aos 20 de Março de 1609. Imprimio dos Comentareos 
sobre a Arte do Padre Manuel Alvares. Fez o Compendio, de que se usa nas classes. Fez em verso 
Latino a vida do Padre Gonçalo da Silveira Martyr, que se nam imprimio. Foi excelente poeta, 
como mostram os versos da Arte, que sam seus. Escreveo a vida do Padre Doutor Francisco de 
Mendonça que se guarda no cartorio deste Collegio. 

* Irmão Antonio Duarte – Eborense, entrou na Companhia em Evora a 20 de Janeiro de 1693, foy 
Sacristão em S. Roque e Evora, e ali Mestre da Escolla, escreveo huns comentarios aos exercicios 
de N. S. – item – Origem do Convento do Salvador de Evora e Religiozos, que nelle florecerão 
mas nada está impresso athegora.
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* Padre Doutor Balthasar Alvares – de Chaves. Entrou em Coimbra ao 1 de Novembro de 1578. 
Ensinou aqui Philosophia (1590) e por 12 annos, e Theologia (1603-1604)) athe Prima, e se 
doutorou. Foi Cancellario (1612-1616) Compos o tratado de Anema Separata, que anda no curso 
Conimbrisence. Expedio alguns volumes postumos do Padre Soares Granatense. Por ordem do 
Ilustrissimo Bispo Inquisidor Geral D. Fernão de Mascarenhas compos o Indice expurgatorio 
dos Livros. Morreo em Coimbra a 3 de Fevereiro de 1630.

* Padre Balthasar Telles – de Lisboa. Nesta Universidade ensinou Rhetorica. Morreo em Lisboa 
aos 20 de Abril de 1673. Imprimio dous tomos da Chronica da Companhia em Portugal. A 
Historia da Etiopia. Huma Suma de Philosophia. 

* Padre Baptista Fragoso – natural de Alagoa no Algarve. Entrou em Evora em 1577, ensinou 
Latim e Theologia Moral seis annos nesta Universidade, Lisboa, e Braga, foi Qualificador do 
Santo Oficio, morreo em Braga aos 3 de Outubro de 1639. Compos tres tomos, obra na Theologia 
moral, muito estimado. Hum tomo do Governo da Republica Cristã para o foro interno e externo; 
outro para o Principe e Portador Ecclesiastico, de suas obrigações e Jurisdições. 

* Padre Bartholomeu Guerreiro – de Almodovar. Aqui entrou em 1578, estudou e foi Mestre de 
Latim, foy por muytos annos Prefeito da Universidade. Foi Missionario no Reino por 17 annos. 
Morreo em Lisboa na caza de S. Roque aos 24 de Abril de 1642. Imprimio a Coroa dos Martyres 
da Companhia. Hum Sermam de S. Thome Patrono da nossa India. Hum panegirico nas exequias 
do Duque de Bragança D. Theodosio segundo do nome. Expedição Portuguesa para recuperar a 
cidade da Baia aos Holandeses.

* Padre Bento Fernandes – de Borba. Aqui entrou na Companhia em 1578, e ensinou Philosophia 
(1594). Exercitouse na caridade, sendo pay dos pobres e presos de Lisboa e assistindo aos doentes 
e moribundos no hospital, e acodia aos Mouros e Indeos que convertia ou achava convertidos. 
Escreveo tres tomos sobre o Genesis, que se imprimiram, e outro sobre S. Lucas, que se guarda 
manuscripto. Morreo em Lisboa aos 7 de Dezembro de 1630.

* Padre Doutor Bento Pereira – de Borba. Entrou em Lisboa em 1620. Nesta Universidade 
ensinou Theologia (1646-1648)) athe Prima, Latim, Humanidades, Rhetorica e Philosiphia 
(1638-1639)). Leo Theologia Moral em Santo Antão. Foy ser Theologo do Padre Geral e quando 
voltou ao Reyno foi Qualificador do Santo Officio e Reytor do Collegio de S. Patricio em Lisboa. 
Aqui morreo aos 4 de Fevereiro de 1681. Imprimio as obras seguintes. Prosodia. Pallas Togata. 
Academia. Elucidarium Theologiae, exponem proprietatem sermonis Theologici, canonici 
et civilis. Promptuarium Juridicum complectentium resolutiones secundum in communitatis 
Lusitanum. Suma de Moral. Arte da Lingua Potugueza. Regras gerais da Ortographia Potugueza, 
e Latina. Estes todos se imprimiram. Os seguintes ficaram manuscriptos. Comento de Horatio. 
De moribus gentium. Concionabilia. Sumula dos Livros de matrimonio do Padre Sanches.
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* Padre Doutor Bento de Macedo – tambem natural de Borba, aqui entrou na Companhia, ensinou 
Rhetorica, e quando isto se escreve no anno de 1722 he lente de Moral nesta Universidade. 
Imprimio hum Livro de Philosophia intitulado: Pharus dialectica.

* Padre Bento de Sequeira – natural de Arronches, aqui entrou na Companhia em 1608. Leo 
Latim, foy confessor e pregador. Foy Reytor nos Collegios de Portalegre (1622-1624), Funchal 
(1625-1628), Santo Antão (1633) e Coimbra (1648-1651). Foy Provincial do Alentejo (1654-
1657)2, e Vice-Provincial nomeado pello Padre Doutor Miguel Tinoco, foy Procurador em Roma 
e assistio a 8ª Congregação Geral. Faleceo em Evora aos 20 de Junho de 1664. Imprimirão se 
lhe varias pregações avulsas.

* Padre Doutor Bras Viegas – natural de Evora, onde faleceo aos 22 de Agosto de 1599. Foi 
lente de Escritura. Imprimirão se os seus Comentarios sobre o Apocalypse de S. João, deixou 
Comentarios sobre os Prophetas menores e Ezechiel, epistola ad Hebreos; hum tratado da 
Victoria do Messias em Portugues, as Meditações do Padre Bruno.

C

* Padre Doutor Christovam Gil – de Bragança. Entrou na Companhia em Coimbra aos 10 de 
Novembro de 1569, e ali morreo aos 7 de Janeiro de 1608. Ensinou Latim, Philosophia, e Theologia 
(1596) cerca de 20 annos, primeiro em Coimbra e depois em Evora, sendo Lente proprietario de 
Vespora da Universidade de Coimbra. Em Evora tomou o grao de Doutor a 14 de Julho de 1596, 
argumentou nas conclusões do Padre Soares quando veio aqui Doutorar. Foy chamado pello Padre 
Geral a Roma para seu Theologo e Revisor Geral. Era nelle conhecida a Santidade. Imprimio hum 
volume da Genesis de Deos. Tambem deichou Tratados de Theologia que se guardão no Cartorio de 
Coimbra. 

* Padre Doutor Cypriano Soares – natural de Ocanha iunto a Toledo. Entrou na Companhia 
tendo 28 annos de idade aos 21 de Setembro de 1549. Ensinou Rethorica em Santo Antão em 
1553 e Coimbra, onde tambem foi Lente de Escritura. Aqui tomou o grao de doutor aos 28 de 
Julho de 1566. Aqui servio algumas vezes de Cancellario. Foy peritissimo nas lingoas grega, 
hebraica e latina. Servio com grande espirito na peste de Lisboa de 1569. Foy Reytor do Collegio 
de Braga (1571-1575). Passando a Castella Leo em Alcalá Sagrada Escritura. Morreo aos 19 
de Agosto de 1593. Imprimio a Arte da Rethorica em tres Livros, e outras taboas Rethoricas. 
Compos Comentarios aos Psalmos, e Canticos que senam imprimiram.

D

* Padre Domingos Pinheiro – de Loures, entrou na Companhia a 9 de Dezembro de 1704 antes 
de ir pera a China ensinou Rethorica e Humanidades, tendo por decipolo o irmão do Rey D. João 
V. Imprimio huãs Conclusões Humanisticas.

2 Idem, ibidem. p. 647. 
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* Padre Diogo Lobato – natural de Alcaçovas, entrou em Evora aos 26 de Abril de 1669, foy 
grande pregador; deyxou expedito pera se imprimirem sinco tomos de sermões: morreo aos 4 de 
Outubro de 1725.

* Padre Diogo Antunes – do Crato, aqui entrou na Companhia no ano de 1579, foi pera Macao, 
onde viveo e morreo. Como tem a Bibliotheca da Companhia escreveo as Annuas da China de 
1603.

* Padre Diogo de Areda – de Arrayolos, aqui entrou na Companhia. Foi grande letrado, 
e pregador. Morreo na caza de S. Roque de Lisboa aos 12 de Dezembro de 1641. Imprimio 
varios Sermões, o das exequias do Bispo Inquizidor Geral D. Fernão Martins Mascarenhas, a 
Disposição de D. Francisca de Lacerda.

* Padre Diogo de Areda – de Arrayolos, sobrinho do sobredito: aqui entrou na Companhia em 
1615. Acabou os estudos e foy pera a India em 1630. Leo em Goa por alguns annos Theologia por 
mando do Vice Rey de quem era confessor. Foy o primeiro Reytor do Collegio de Setuval (1655-
1663). Morreo em S. Roque a 28 de Dezembro de 1671. Dele se imprimiram algumas pregações, 
do auto da fe de Goa em 1644, o panegirico que disse nas exequias do Senhor D. Duarte em 1645, 
irmam do Rey D. Joam o quarto, hum sermam na Se de Evora em 1650.

* Padre Doutor Diogo Lopes – de Beringel. Aqui entrou em 1608. Estudou e ensinou Theologia 
(1636) athe Prima, tambem em Santo Antão e Coimbra. Tirou o grao de Doutor aos 25 de Junho 
de 1635, Foy Cancellario, Morreo em S. Roque aos 10 de Agosto de 1649. Imprimio a Harmonia 
nas acções de 24 dos primeiros Doutores da Igreia do Testamento Velho.

* Padre Diogo Monteiro – natural do termo de Evora, aqui entrou na Companhia. Imprimio Arte 
de Orar, e se lhe imprimiram depois da morte as Meditações dos Atributos Divinos. Morreo em 
Coimbra aos 21 de Maio de 1634.

* Padre Doutor Domingos Nunes – de Idanha. Entrou em Coimbra a 28 de Julho de 1657, lá 
estudou e ensinou Gramatica, Rhetorica e Philosophia. Nesta Universidade ensinou Philosophia 
(1679-1680)) e Theologia (1688-1689)) athe Prima. Aqui se tornou Doutor. Foy Reytor em 
Santo Antão (1696-1698) e Coimbra (1698-1701), Foy Provincial (1703-1706)3, Preposito em 
São Roque(1706-1707). Imprimio hum tratado da opiniam provavel com o titulo Regula Bene 
Vivendi. Morreo em Coimbra aos 30 de Abril de 1713. 

3 Rodrigues (S.J.), Francisco, A Companhia de Jesus em Portugal e nas Missões, Esboço Histórico-Superiores-
Colégios (1540-1934), pp. 15-18.
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E

* Padre Doutor Estevam Cardeira – do Alvito, aqui entrou na Companhia em 18 de Dezembro 
de 1634, estudou e Leo Latim, Philosophia (1655-1656)), Theologia Moral e Escritura, tomou a 
borla de Doutor a 13 de Janeiro de 1664. Em Coimbra foy confessor do Collegio por 14 annos. 
Morreo em Evora a 9 de Março de 1694. Tinha expedito pera o prelo hum tomo de Sermões.

 * Padre Estevam Fagundes – de Viana do Minho. Aqui entrou em 1594 e estudou. Foy Mestre 
de Theologia Moral em Santo Antão por 10 annos, e Prefeito dos Estudos. Morreo na Caza de S. 
Roque de Lisboa aos 13 de Janeiro de 1643. Imprimio sobre os sinco preceitos da Igreia. O Seu 
Escudo Apologetico. Dous tomos do Decalogo. Hum de Justitia, outro de Justitia et Contractibus.

F

* Padre Fernam Guerreiro – de Almodovar. Aqui entrou na Companhia em 22 de Janeiro de 
1567. Foy Visitador Insular, Reytor dos Collegios do Funchal (1588-1593), e de Bragança 
(1596-1598), em São Roque foy Vice-Preposito e companheiro do Provincial, foy Superior do 
Noviciado do Monte Olivete. Faleceo em Lisboa na Caza de S. Roque aos 28 de Septembro de 
1617. Imprimio o Successo das Missões de Magor, China, Japam, Angola, Guine e Etiopia, de 
1600, 1601, e de 1604 ate 1608.

* Padre Doutor Fernam Rebello – de Caria. Entrou em São Roque a 20 de Mayo de 1562. Foi 
lente nesta Universidade de Philosophia (1567-1568)) e Theologia por 12 annos, foy Cancellario 
(1596-1601), Reytor do Collegio do Porto. Aqui morreo aos 20 de Novembro de 1608. Imprimio 
hum tomo da Iustitia Religiosa. Dous ficaram por imprimir.

* Padre Francisco de Amaral – de Lisboa, Aqui Leo Philosophia (1624), em Santo Antão 
Theologia por 9 annos, foy Reytor dos Collegios de São Patricio (1637-1639), de Braga (1639-
1642), e Santo Antão (1646-1648). Faleceo no Collegio de Santo Antão aos 4 de Setembro de 
1647. Imprimio hum tomo de Sermões. Outro ficou por imprimir.

* Padre Francisco Aranha – de Arronches. Aqui entrou na Companhia em 1618, por 8 annos Leo 
Humanidades e Rhetorica, foy Prefeito das Escolas Menores de Coimbra e Reytor do Collegio 
de Elvas (1652), foy muyto particular devoto de Nossa Senhora, e aqui morreo aos 6 de Maio 
de 1677. Imprimio Comento de Virgilio, hum Sermam pello bom successo das armas do anno de 
1657. A Serie dos Reys de Portugal. O Sitio, e expugnaçam de Evora pellos Castelhanos no anno 
de 1663, este senam imprimio.
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* Padre Doutor Francisco Barreto – de Monte mor o novo, aqui entrou na Companhia em 1614. 
Foi pera a India em 1624, lá Leo Philosophia e Theologia. Foy Reytor dos Collegios de Coalar e 
de Cochim, foy Procurador da Provincia do Malabar em Roma, onde assistio à 8ª Congregação 
Geral, volta pera a India em 1653 onde foy Provincial (1656-1659)4 e Visitador de Goa, foy 
designado Bispo de Cochim. Morreo em Goa aos 26 de Outubro de 1663. Estava nomeado 
Arcebispo de Cranganor. Indo a Roma imprimio em Italiano das Missões do Malabar.

* Padre Francisco Castro – natural de S. Pedro do Corval. Aqui ensinou Philosophia, Cazos em 
Coimbra, Theologia em Lisboa. Morreo sendo Revisor em Roma aos 16 de Fevereiro de 1721. 
Imprimio na imprensa de Evora em o anno de 1718 hum tratado da Bulla Cruciatae et Moritoriis.

* Padre Francisco da Fonseca – natural de Evora. Nesta Universidade se fes Mestre em Artes 
antes de ser da Companhia. Foi a Viena de Austria por Confessor do Marques de Alegrete. La 
imprimio com outro nome hum compendio da vida de S. Joam Nopomuceno. Tornando outra ves 
a Viena de Austria, la imprimio a Jornada do Marques de Alegrete, e vinda da Rainha D. Mariana 
de Austria, conforme a escrevera quando a primeira ves foi com o Embaixador, e veyo com a 
Rainha. Quando isto escrevo está em Palermo da Sicilia, depois de assistir annos em Viena de 
Austria, pera cobrar os dinheiros, que o Emperador Carlos VI deve ao legado do Almirante de 
Castella, que deixou seus bens à Companhia.

* Padre Francisco Freire – de Estremos. Aqui entrou e estudou em 1611. Em Coimbra Leo Latim, 
foy pera Roma estudar Theologia, lá presidio aos estudos do Collegio Germanico. Regressa a 
Evora onde Leo Philosophia (1628-1629) e Theologia Moral. Morreo no Collegio de S. Antam 
de Lisboa aos 16 de Agosto de 1644. Compos sinco Livros dos Simbolos dos varões ilustres, que 
se guardam em Roma. O oficio de S. Izabel, a sua vida em Latim, que se imprimio com o nome 
de hum seu irmam chamado Bras de Pina Freire. Das Excelencias da Casa de Austria. Das 
Musas Christans hum livrinho em prosa. Outro da Arte de bem morrer. Emprendeo sobre os livros 
dos Reys huma Catena aurea. Huma apologia do direito da Real Caza de Bragança à cerca de 
Portugal, que se imprimio no anno de 1642 em Amsterdam.

* Padre Francisco de Gouvea – de Lisboa. Aqui foi noviço, e Mestre dos Noviços lente de 
Theologia Moral, e Reytor (1585-1590). Fundou a Doutrina Moral nos principios Theologicos 
com a qual obrigou ao celebre Doutor Navarro a se desdizer e retractar de algumas preposições 
que tinham ficado no seu manual. Escreveo o Antinavarro, que senam imprimio. Morreo na Caza 
de S. Roque aos 17 de Novembro de 1638. 

* Padre Doutor Francisco Leitão – de Castelo de Vide. Aqui entrou na Companhia a 20 de 
Novembro de 1647. Aqui estudou athe ser Doutor em Theologia; ensinou Theologia Moral e 
Especulativa (1679-1682), ensinou na cadeira de Nôa e de Vespera, Rhetorica e Philosophia 
(1665-1666). Quando ensinava a cadeira de Prima foy pera Roma por Theologo do Padre Geral, 
onde foy Revisor de todas as duvidas Theologicas por 20 annos. Acabou seus dias em Roma 
aos 11 de Septembro de 1705. Imprimio Remedio de Pecadores. Judeo Convicto. Escudo dos 
Pontifices. Hum livro da Conceiçam, que ficou por imprimir.

4 A.R.S.I., op. cit., p. 650.
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* Padre Doutor Francisco de Mendonça – de Lisboa, aqui foi Lente de Escritura e Reytor (1624-
1627), em Coimbra foy Reytor (1617-1620). Compos tres volumes sobre os primeiros capitulos 
do primeiro dos Reys. Mais o Viridario se suas obras de Letras humanas. Morreo em Leam de 
França aos 13 de Junho de 1626. 

* Padre Doutor Francisco Pinheiro – de Gouvea. Entrou em Coimbra em 1611 e lá estudou. Aqui 
ensinou Theologia Moral 3 annos, Especulativa 16 annos, Prima, e Philosophia (1626-1627). 
Formouse Doutor a 25 de Julho de 1633 e foy Cancellario (1651-1653). Faleceo em Coimbra 
aos 19 de Julho de 1661. Imprimiram se depois da sua morte dous tomos de testamentos, e hum 
de Censa et Emphyteusis.

* Padre Doutor Francisco Ribeiro – natural de Evora, aqui ensinou Rhetorica, Philosophia 
(1688-1689), Theologia Moral, Sagrada Escriptura, Theologia ate cadeira de Prima. Morreo 
sendo Reytor no Collegio de Coimbra (1713-1714), aos 24 de Julho de 1714. No anno de 1722 se 
lhe imprimio em Evora hum Tratado de Generatione et Corruptione.

* Padre Doutor Francisco Salgueiro – de Tangere. Aqui foi noviço, ensinou Rhetorica, Moral 
e Theologia, ensinou Philosophia em Coimbra, e tambem prima de Theologia. Foi Reytor do 
Collegio de S. Antão (1719-1722), morreo em Portimam aos 21 de Septembro de 1724. Imprimio 
hum Sermam nas exequias del Rey D. Pedro na Se de Evora. 

* Padre Doutor Francisco de Sande – de Veiros, entrou em Evora em 1676, aqui ensinou as 
Scientias ate Prima, foi Cancellario da Universidade (1725) quando isto se escreve, trata de dar 
ao preso os seus trabalhos na Sancta Theologia, morreo em 1726. Imprimio tomos de Theologia 
com o nome Candidatus Eborensis ad Lauream Theologicam Instructus. Deixou aptas pera o 
prelo, Candidatus Eborensis ad Lauream Philosophicam Instructus. 

* Padre Doutor Francisco Soares – Granatense, nomeado assim por ser natural de Granada, 
aqui tomou o grao de Doutor aos 4 de Junho de 1597. Ha manuscritos antigos, que dizem nascera 
em Evora, e fora bautizado na Igreia de S. Antam, outros que nacera em Estremos. Em huma e 
outra dis o Padre Fialho que fizera exactas diligencias, e que nam achara fundamento algum 
deste dito. Foi em tudo homem dos avantajados, que veneram as Universidades. Os Livros que 
imprimio fazem huma Livraria. Paulo quinto lhe deu o titulo de doutor eximio. 

* Padre Doutor Francisco Soares – que pera distinçam nomeamos Lusitano, nasceo em Torres 
Vedras. Entrou em Lisboa em 1619. Aqui foi Lente de Prima (1655-1656), e aos 6 de Junho 
de 1655 tomou o grao de Doutor, foy Reytor (1658-1659). Em Coimbra ensinou Philosophia e 
Theologia. Morreo em Jurumenha de hum incendio de casual de polvora aos 19 de Janeiro de 
1659. Imprimio toda a Philosophia. Depois de sua morte se imprimio hum tomo de Penitentia. 
Ficou escrito outro de Censuris e de Bulla. Outro de Comentarios sobre a primeira do Sancto 
Thomas. 
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G

* Padre Gabriel de Mattos – da Vidigueira. Aqui entrou na Companhia em 1 de Dezembro de 
1587, e fes os votos a 5 de Dezembro de 1589. Em 1596 passou à India, daqui passou ao Japam 
onde trabalhou na conversão das gentes. Foy mandado por Procurador a Roma. Morreo em 
Macao aos 9 de Janeiro de 1633. Escreveo annuas do Japam dos annos 1603 a 1613.

* Padre Gaspar Cardozo – de Fronteira. Aqui entrou em 1577, e ensinou Latim. Foy Reytor do 
Collegio do Funchal (1612-1616) e Procurador Geral desta Provincia em Madrid. Morreo a 23 
de Septembro de 1638. Escreveo pera si hum Livro de Meditaçoes pera todos os dias do anno. 
Ordenou hum Calendario aiustado ao Romano pera rezar, e celebrar que acrecentou o Padre 
Luis Dias, e esta na Sancristia deste collegio. 

* Padre Gaspar Correa – de Olivensa, aqui entrou na Companhia em 1598, e morreo aos 30 de 
Maio de de 1654. Compos hum volume grande sobre as Almas do Purgatorio, que se conserva 
manuscripto no Cartorio do Collegio.

* Padre Doutor Gaspar Fernandes – de Beja, aqui entrou em 1602, e ensinou Gramatica e 
Rhetorica, e Sagrada Escritura, foy Prefeito dos Estudos, formouse Doutor em 30 de Mayo 
de 1638, foy Pregador Apostolico. Morreo em Beja a 22 de Junho de 1640. Imprimio esta 
Universidade 12 sermões, e O Septro de David. 

* Padre Doutor Gaspar Gonsalves – de Coimbra, foi Lente nesta Universidade de Theologia 
Especulativa (1568-1571). Faleceo em Roma aos 9 de Agosto de 1590. Imprimio a oraçam, que 
disse diante do Papa na vinda dos Embaixadores do Japam.

* Padre Gaspar Luis – de Portel, aqui entrou na Companhia em 1602. Passou à India, foy hum 
dos 12 do Apostolado com que voltou pera o Japam, e foi Vice provincial (1638)5. Vindo a Goa, 
nella morreo. Escreveo diversas cartas annuas que se imprimiram.

* Padre Gregorio Barreto – de Cantanhede, nesta Universidade ensinou Rhetorica. Imprimio 
hum Compendio da Logica Conimbricense.

* Padre Gaspar Mauricio – de Caminha. Aqui foy Mestre dos Noviços, foy confessor del Rey D. 
Sebastiam foi morto em odio da fe na batalha, em que acabou el Rey aos 4 de Agosto de 1578. 
Escreveo o Martyrio do Padre Ignacio de Azevedo, e seus 40 companheiros no Brazil.

* Padre Gaspar de Miranda – aqui foi noviço, e grande Lente de Moral. Nasceo em Alegrete. Fes 
treslados de Gramatica, que imprimio o Padre Antonio Velles nos seus Comentarios. 

5 Idem, ibidem, p. 650.
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H

* Padre Doutor Hieronymo Alvares – de Evora, onde veyo a falecer no anno de 1624 aos 10 de 
Janeiro. Verteo em Portugues, e imprimio a vida do B. Luis Gonzaga. 

I

* Padre Doutor Ignacio de Carvalho – de Montemor o novo. Aqui entrou na Companhia em 
1651, estudou e ensinou Gramatica, Philosophia (1670-1671)) e Theologia e se formou Doutor, 
e ensinou em Lisboa , e morreo aos 13 de Dezembro de 1682. Imprimio Compendio da Logica 
Conimbricense.

* Padre Doutor Ignacio Martins – de Gouvea. Aqui foy o primeiro Lente que ensinou Philosophia 
nesta Universidade (1556-1559) e tomou o grao de doutor. Morreo em Coimbra aos 28 de 
Fevereiro de 1598. Escreveo 4 Tratados muyto proveitosos pera as almas; acrecentou a Cartilha 
do Padre Marcos Jorge. Imprimio huma pregaçam das Reliquias que D. João de Borja filho do 
Padre São Francisco de Borja deu à Caza de São Roque de Lisboa. 

J

* Padre Joam Coutinho – do Pombal. Entrou em Lisboa a 7 de Setembro de 1668, aqui teve parte 
do Noviciado. Foy Reytor do Collegio de Setubal (1689-1693). Faleceo em Coimbra aos 24 de 
Abril de 1709. Imprimio tres tomos Predicatorios com titulo de Stromas.

* Padre Joam da Fonseca – de Viana do Alentejo. Aqui entrou em 1649. Faleceo no collegio de S. 
Antam em Lisboa ao 1 de Outubro de 1701. Imprimio os Livros seguintes: Norte espiritual da vida 
Christã. Instrucçam Espiritual pera antes, e depois da Sagrada Comunham. Escola de doutrina 
Christã. Espelho de Penitentes. Guia de enfermos e moribundos. Sylva moral e historica. Allivio 
de queixosos. Antidoto da Alma. Satisfaçam de Aggravos, e Confusam de Vingativos. Ficou por 
imprimir outra parte da Sylva moral, e huns Exercicios de S. Ignacio.

* Padre Joam Ribeyro – de Tavira, entrou em Evora a 7 de Dezembro de 1653, foy por muitos 
annos Missionario em Angola, profetizou a sua morte em Evora em 1705. Imprimio em 1680 
hum catalogo dos Padres da Companhia residentes em Angola, e comemorações de alguas 
Solenidades.

 * Padre Joam Furtado – de Lisboa, aqui ensinou Rhetorica, Philosophia (1663-1664), e 
Theologia com cadeira de Substituto, donde foi ser Revisor em Roma. Faleceo em Coimbra aos 
15 de Fevereiro de 1700. Deixou expeditas pera a imprensa seis ou sete tomos de Moral.
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* Padre Joam de Lucena – de Trancoso. Entrou em Coimbra em 1565. Aqui estudou e foy Lente 
de Philosophia (1573-1574). A sua mayor ocupação foy a Pregação Evangelica. Acabou na Caza 
de S. Roque de Lisboa a 16 de Outubro de 1600. Imprimio a Vida de S. Francisco Xavier, que se 
verteo em outras Linguas. Começou huns Comentarios sobre S. Matheus.

* Padre Doutor Joam de Mattos – de Lisboa. Aqui entrou em 1598 e ensinou Philosophia (1611-
1612) e Theologia Especulativa (1618-1619), aqui se formou Doutor a 26 de Julho de 1627, 
foy Reytor (1633-1635) e tambem Leo Theologia em Coimbra. Foy Reytor do Collegio de Santo 
Antão (....-1633), foy nomeado Visitador da Companhia em Portugal(1646-1653). Faleceo em 
sua patria na Caza de S. Roque aos 17 de Dezembro de 1648. Tinha promptos pera o prelo dous 
tomos, hum dos Juizos humanos, outro dos divinos. 

* Padre Joam Rebelo – do Prado de Lamego. Entrou em Coimbra a 21 de Junho de 1558, aqui 
viveo grande parte da vida, e morreo aos 14 de Julho de 1602. Imprimio dos misterios do Rosario. 
Huns dialogos de Louvores da Senhora. Huns Comentarios da vida de Christo. Doutrina Christã. 
Outras obras suas se conservam manuscriptas.

* Padre Doutor Jorge da Costa – de Azeitam, aqui entrou em 4 de Março de 1626, Leo Philosophia 
(1645-1646) e Sagrada Escritura. Doutorouse aos 25 de Novembro de 1653, foy Cancellario 
(1684); em Coimbra ensinou Humanidades e Rhetorica, foy Superior da Caza Professa de Vila 
Viçosa (1658-1662, Reytor do Collegio de Setubal (1668-1669), servio muytos annos em São 
Roque, dahi saio pera hir a Roma como Procurador desta Provincia. Faleceo na Caza de S. 
Roque aos 25 de Abril de 1688. Imprimio hum elogio del Rey Luis 13 de França.

* Padre Joseph de Murcia – natural de Lisboa, aqui entrou na Companhia. Sendo Lente de 
Prima de Theologia. No Collegio de Coimbra faleceo aos 31 de Outubro de 1697. Imprimio hum 
Sermam de Thomas de Villanova. 

* Padre Joseph Soares – de Setuval, entrou em Lisboa a 3 de Outubro de 1644. Aqui estudou e 
foy Mestre de Gramatica e Humanidades; estudando Theologia neste Collegio faleceo aos 15 de 
Septembro de 1658. Imprimio o Cartapacio de Sintaxe de que se usa nas escolas.

L

* Padre Luis Alvares – de Lisboa. Aqui viveo muitos annos, e aqui veyo a enterrar de Avis, onde 
com veneno em odio da fe, que lhe deram os Judeos, acabou a vida aos 25 de Novembro de 1590. 
Foy pregador de quem o Sumo Pontifice Papa Pio 5º disse que era outro São Paulo. Deixou 
manuscriptos quatro tomos de suas pregações. 
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* Padre Luis Alvares – de S. Romam no Bispado de Coimbra. Entrou em Coimbra a 27 de Abril 
de 1629, lá estudou e ensinou Gramatica, Humanidades e Philosophia e interpretou a Sagrada 
Escritura. Foy Reytor nos Collegios de Angra (1653-1657), e Porto (1662-1667), foy Provincial 
de Portugal (1675-1678), e Preposito em São Roque (1684-1688). Morreo na Caza de S. Roque 
a 13 de Fevereiro de 1709. Aqui foi Reytor (1671-1674). Imprimio Joseph ilustrado em Latim. 
Em Portugues as seguintes, Amor Sagrado. Ceo de Graça, Inferno Custoso. Alguns tomos de 
pregações.

* Padre Doutor Luis Brandam – de Lisboa, entrou em Coimbra a 21 de Novembro de 1598. 
Aqui ensinou Theologia athe Prima (1619), foy Assistente em Roma ao Padre Geral. Morreo em 
Lisboa aos 5 de Junho de 1663. Imprimirão se 4 tomos das suas Meditações.

* Padre Doutor Luis Cardeiro – do Alvito. Aqui entrou na Companhia em 1633, e aqui Leo a 
Sagrada Escritura, formouse Doutor a 19 de Dezembro de 1658. Foy Preposito da Caza de Vila 
Viçosa (1662-1665), e Reytor do Collegio de Santarem (1666-1669). Faleceo aos 28 de Julho de 
1684, depois da sua morte se imprimio hum tomo de suas pregações.

* Padre Luis Cardeiro – natural da freguesia de Nossa Senhora das Neves do termo de Beja, aqui 
entrou na Companhia em 1600. Foi martyrizado na Etiopia aos 13 de Abril de 1640. Compos 
Calendario pera os Etiopes. Instruçam sobre o jejum; e com outro da Companhia verteo a Biblia 
na Lingoa Etiope.

* Padre Doutor Luis de Cerqueira – do Alvito. Aqui entrou e estudou, foy Lente de Theologia 
(1589-1593). Aqui foy sagrado Bispo do Japam onde morreo aos 16 de Fevereiro de 1614. 
Escreveo dos progressos daquella Christandade (1604). Hum manual de Cazos de Consciensia. 
Instruçam dos Sacramentos.

* Padre Luis Fernandes – de Lisboa. Aqui entrou na Companhia a 27 de Mayo de 1580, sendo 
Noviço passou à India em 1582, onde chegou a Reytor do Collegio de Baçaim, esteve tambem 
nas Ilhas Molucas. Morreo na India no anno de 1609. Escreveo as Annuas das Molucas de 1603. 

* Padre Luis Figueira – de Almondouvar. Aqui entrou na Companhia a 22 de Janeiro de 1592. 
Embarcou pera o Brazil onde chegou a Reytor do Collegio de Pernambuco, dalhi foy pera o 
Maranham onde foy Superior. Acabou em naufragio no rio Amazonas em Julho de 1643. Escreveo 
a Arte da Lingoa Brasilica, que se imprimio em Lisboa para uso nas missões do Brasil. 

* Padre Luis Gonzaga – de Lisboa. Aqui estudou, aprendeo, e ensinou Mathematica. Foi Mestre 
dos Principes. No anno de 1713 imprimio hum Sermam em acçam de graças, por deos livrar do 
perigo de huma queda o Infante D. Manuel. Quando isto se escreveo vive em Lisboa. 
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* Padre Luis Lopes – da Vidigueira, aqui entrou na Companhia e morreo ao 6 de Março de 1676. 
Escreveo a vida do Veneravel Martyr Luis Alvares da Companhia, que se conserva manuscripto.

* Padre Doutor Luis de Molina – de Cuenca em Castella. Aqui viveu a maior parte da sua vida 
(Évora). Morreo em Madrid aos 12 de Outubro de 1600. Imprimio a Concordia, tam celebre 
per que rezam da Scientia Media, foy o primeiro que a imprimio a quem esta Universidade 
deu, por rezam deste Doutor o maior credito. Mais 6 tomos de Justitia et Jure. Dous tomos de 
Jurisprudencia, que se nam imprimiram, por morrer seu Autor. Comentarios em dous tomos sobre 
a primeira de S. Thomas. 

M

* Padre Manoel Alvares – da ilha da Madeira. Entrou em Coimbra a 4 de Junho de 1546. Foi 
Reytor deste Collegio e Universidade (1573-1577), de Santo Antão, de Coimbra, e Preposito da 
Caza de São Roque. Aqui morreo aos 30 de Dezembro de 1583. Imprimio a Arte da Gramatica 
Latina, que se usa nas escolas da Companhia. Escreveu mais uma obra: De mensuris ponderibus 
et numeris, mais hum Livrinho de Syllabis mediis, e mais hum tratadinho de pezos, medidas, e 
moedas. 

* Padre Manoel de Campos – de Lisboa, entrou na Companhia em Evora a 26 de Agosto de 1698. 
Imprimio hum Sermam das exequias de D. Luis de Vasconcellos Conde de Castel melhor. 

* Padre Doutor Manoel Correa – de Angola, aqui ensinou todas as Scientias ate prima de Theologia 
(1685-1686). Faleceo em Roma depois de ser Assistente, sendo Revisor, aos 5 de Agosto de 1708. 
Imprimio em Roma hum Livro intitulado: Idea Consiliaris, Sive methodus tradenti Consilii ex 
Stegulis Conscienti.

* Padre Manoel Dias – de Alpalham. Aqui entrou a 30 de Dezembro de 1576, e foy Noviço. 
Passou à India, onde foy ordenado sacerdote, e depois de obrar cousas grandes foy Superior da 
Residencia de Taná e da de Chaul. Passou a Macao onde foy por duas vezes Reytor e Visitador de 
toda a Companhia Chinense (1635-1639)6, faleceo em Macao aos 20 de Julho de 1639. Escreveo 
duas Cartas Annuas das Christandades da China de 1618 e 1619.

 * Padre Manoel Dias – de Alpalham, sobrinho do sobredito, e tambem aqui entrou a 19 de 
Janeiro de 1608 e foy Noviço. Passou a India em 1614, pera a Provincia do Malabar. Lá ensinou 
Philosophia e Theologia, foy Reytor do Collegio de Coxim, foy grande matematico, observou 
estando em Coxim o cometa do anno de 1618. Acabou a jornada do Reyno do Tibete aos 13 de 
Novembro de 1630. Escreveo hum tratado dos Cometas por ocasiam de hum Cometa no anno de 
1618.

6 Idem, ibidem, p. 652.
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* Padre Manoel Fagundes – de Viana do Minho, entrou na Companhia em Coimbra aos 2 de 
Novembro de 1583. Aqui foi Reytor (1627-1629). Imprimio hum Sermam do Acto da fe pregado 
em Coimbra.

* Padre Manoel Fialho – de Evora. Escreveo em 4 tomos: Evora Ilustrada deste fica dito na 
perfaçam. Imprimio com nome alheo O Reclamo da Conveniensia. A Seda pera bem da sua 
patria.

* Padre Manoel de Goes – de Portel. Aqui entrou em 1560, foy Noviço, estudou e ensinou 
Humanidades, Leo Philosophia por 10 annos. Faleceo em Coimbra aos 13 de Fevereiro de 1593. 
Compos a maior parte do Curso Conimbricense, aplicando o Livro das Fisicas de Aristoteles, os 
Livros do Ceo dos Meteoros, e Ethicas, e he o principal escritor delle; deichou pera imprimirem 
os Livros da Alma, e os da Geração e Corrupção. 

* Padre Doutor Manoel Luis – da freguesia de Santa Clara do Loreto termo de Beja. Entrou 
em Lisboa a 15 de Abril de 1622, aqui estudou e ensinou Gramatica, Rhetorica, Philosophia 
(1639-1640), e Sagrada Escritura, foy formado Doutor a 24 de Fevereiro de 1647. Foy Reytor 
do Collegio de Elvas (1649-1652), do Collegio de Santo Antão (1663-1668), e aqui (1674-1677). 
Foy Procurador Geral na Corte, e foy por Procurador desta Provincia a Roma. Neste Collegio 
efectuou grandes obras nos corredores dos cubiculos, mandou ladrilhar os corredores, e fes de 
pedra os portais dos cubiculos e arquitraves da varanda. Mandou romper, e abrio por bacho 
da terra e do edificio da Purificação, o seu nobre paço. Mandou fazer os canos de agoa pera 
a Quinta de Valbom, dedicou ao Santo Xavier a Capella da mesma quinta. Mandou colocar na 
Igreia os dois quadros de Christo Crucificado, e o do Desprendimento da Cruz, que esta sobre 
as portas da Sancristia que dalhe pera a Igreia. Na Capelinha da Conceição as duas Laminas, 
que forão do Cardeal Rey. Animou grandemente as obras da Universidade, e o ornato da Sala da 
mesma. Imprimio em Latim a vida do Príncipe D. Theodosio, filho de D. Joam IV. Neste Collegio 
morreo aos 13 de Dezembro de 1682.

* Padre Manoel Martins – do Alvito. Aqui entrou a 25 de Março de 1615, e estudou. Passou a India 
a Missão do Malabar em 1624, e lá fes os 4 votos em 1632. Acabou no Malabar aos 22 de Agosto 
de 1656. Escreveo pera os seus Christãos alguns 10 Tratados da Religiam Christã, e Doutrina.

* Padre Manoel Monteiro – de Monforte. Aqui entrou na Companhia a 2 de Fevereiro de 1617. 
Ensinou em Coimbra, Grego, e Hebraico 7 annos; foy Reytor do Collegio de Angra (1642-1645), 
do Seminario de São Patricio, e Preposito da Caza de São Roque(1672-1676) e ultimamente 
Provincial(1672-1675). Juntou com particular licença huma boa Livraria que aplicou ao Collegio 
de Portalegre em sua vida. Acabou na Caza de S. Roque de Lisboa aos 18 de Julho de 1680. 
Imprimio dous tomos de Meditações. Elogios Compendiosos de S. Ignacio, S. Francisco Xavier, e 
Padre Joseph de Anchieta. Outro contra a Cegueira dos gentios. Tinha entre mãos os elogios de 
homens de virtude da Assistensia de Portugal, que se conserva manuscripto.

* Padre Manoel de Morais – de Portel. Aqui foi Noviço, e morreo aos 24 de Agosto de 1683. 
Depois de sua morte se imprimio com nome suposto hum Livrinho seu intitulado: Flores de 
Dezembro.
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* Padre Doutor Manoel Pereira – da Arruda. Entrou em Lisboa a 27 de Março de 1634. Em 
Coimbra foy Mestre de Humanidades, e Rhetorica, em Santo Antão ensinou Theologia; foy Reytor 
em Braga (....-1680), foy Procurador em Roma, assistio lá à 12ª Congregação Geral, e trosse de 
fora a copia de mapas, e a Instituição da Irmandade da Senhora da Boa Morte deste Collegio. 
Aqui ensinou Philosophia (1654-1655), e ate prima de Theologia (1673), foy Cancellario (1675-
1677) e sendo Reytor (1680-1683) acabou aos 14 de Dezembro de 1683. Deixou prompto pera a 
imprensa huma obra de Restitutione, que se imprimio em dous tomos em 1724.

* Padre Manoel Pimenta – de Santarem. Aqui entrou a 17 de Agosto de 1560, e foy noviço. Foy 
Coadjutor Espiritual, e Prefeito dos estudos aqui e em Coimbra. Ensinou Gramatica, e Rhetorica 
por 6 annos. Aqui morreo ao 1 de Outubro de 1603. Foi poeta excelente. Seus sam os Epigramas, 
que andam nos Anacephaleotes do Padre Vasconcellos. Depois da sua morte se imprimiram dous 
tomos das suas poezias. Deixou em Elogio huma paraphrase do Evangelho da Purificaçam. 

* Padre Manoel Pires – de Estremos. Aqui ensinou Philosophia (1687-1688). Foi Confessor 
da Rainha de Inglaterra. Morreo em Lisboa aos 5 de Janeiro de 1708. Deixou dispostos pera a 
imprensa alguns volumes de Sermões.

* Padre Manoel dos Reys – de Loures iunto a Lisboa. Entrou em Lisboa a 20 de Novembro de 
1652. Aqui estudou Humanidades e Theologia; e ensinou Rhetorica e Philosophia, e Sagrada 
Escritura em Coimbra. Foy Reytor em Braga (1696-1697). Morreo em Braga aos 21 de Abril de 
1699. Depois da sua morte se ordenaram 3 tomos de suas pregações.

* Padre Manoel da Silva – de Ega do Bispado de Coimbra. Entrou em Coimbra a 12 de Dezembro 
de 1643. Leo alguns annos Latim. Foi Reytor nos Collegios do Funchal (1670-1674), do Porto 
(1674-1678), e aqui (1685-1689); foy Provincial (1689-1692) e Preposito de São Roque (1692-
1695). Morreo na Caza de S. Roque de Lisboa aos 12 de Dezembro de 1703. Imprimio seis tomos 
de Sermões, e depois da sua morte foi impresso outro das suas praticas. 

* Padre Doutor Marcos Jorge – de Nogueira do Bispado de Coimbra. Aqui foi Mestre de Theologia 
Moral, chegou a doutor a 20 de Junho de 1564 e morreo aos 10 de Dezembro de 1571. Imprimio 
a Cartilha da Doutrina Christã, que anda nas mãos dos meninos.

* Padre Mathias de S. Germam – de Monsaras, aqui morreo aos 24 de Fevereiro de 1699. 
Acrecentou, e corrigio a Prosodia do Padre Bento Pereira pera a imprensa, que se fes no anno 
de 1697.

* Padre Miguel Dias – de Lisboa. Entrou em Lisboa a 1 de Dezembro de 1650. Aqui estudou, e 
ensinou Philosophia (1668), os achaques impediram de continuar, depois foy Mestre dos Noviços. 
Foy Reytor do Collegio de Portalegre (1677-1680), e do Noviciado de Lisboa (1694-1697), em 
Coimbra foy Mestre dos Noviços. Foy eleito pera confessor da Senhora D. Maria Sofia; foy Provincial 
(1700-1703), e sendo eleito pera Procurador em Roma lá ficou por assistente ao Reverendo Padre. 
Imprimio a Oração fúnebre que disse em Roma nas exequias, que a naçam fes a el Rey D. Pedro 
segundo. Em Lisboa imprimio, Aparelho Eucharistico, e o Ultimo Instante entre a Vida, e a Morte.
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* Padre Miguel Furtado – de Ansiam. Aqui entrou em 1665 e ensinou Philosophia (1684-1685), 
e Theologia Moral alguns annos, em Coimbra ensinou ate prima. Morreo Reytor do Collegio de 
Braga (1705-1708) aos 17 de Marso de 1708. Imprimiu se lhe hum Sermam do Acto da fe feito 
em Coimbra.

* Padre Doutor Miguel Tinoco – de Elvas. Aqui entrou em 1603, Leo Theologia ate prima (1623). 
Formouse Doutor aos 27 de Fevereiro de 1631; aqui foy Cancellario (1635-1640), foy Reytor 
no Collegio do Porto (1642-1643), e Vice-Provincial (1662). Morreo na Caza de S. Roque de 
Lisboa aos 11 de Dezembro de 1667. Compos hum tomo de Theologia, que mandava imprimir em 
o Norte, naufragou, e se perdeu a nao, e o Livro.

N

* Padre Doutor Nicolao Godinho – de Lisboa. Entrou em Coimbra a 7 de Abril de 1573. Aqui Leo 
Humanidades, e Rhetorica, e segunda ves Philosophia (1587-1588), e Theologia Especulativa 
(1598-1600) tendoa ensinado em Coimbra. Aqui se formou Doutor aos 14 de Junho de 1598. Foy 
chamado a Roma pera Theologo do Reverendo Padre, sendo Revisor em Roma, nessa occupaçam 
acabou aos 7 de Dezembro de 1616. Imprimio a vida e martyrio do Padre Gonçalo da Silveira. A 
Historia das cousas dos Abexins, e dos Patriarcas Joam Nunes, e Andre de Oviedo.

* Padre Doutor Nicolao Pimenta – de Santarem por nascimento, de Moura conforme as Leis, por 
ser filho de Ministro de el Rey, e os filhos destes se reputam da patria dos pais, enquanto nam 
tem domicilio fixo. Entrou em Coimbra a 2 de Mayo de 1562. Aqui estudou, e ensinou Theologia 
Especulativa (1585-1588), tomou o grao de Doutor a 27 de Julho de 1586. Depois de ter sido 
Reytor do Collegio de Coimbra (1588-1595), foi em 1596 por Visitador dos da Companhia na 
India (1600-1602)7, onde morreo aos 4 de Marso de 1674. Escreveo duas Relações das Missões 
da India, que se imprimiram. 

P

* Padre Paulo Mendes – de Montemor o novo. Aqui entrou na Companhia, e faleceo aos 2 de 
Abril de 1687. Imprimio hum Livrinho cem titulo, de Setas do Amor Divino cem nome suposto de 
Paulo Presbytero Eborense. 

* Padre Doutor Paulo Rodrigues – de Lanhoso, aqui foi Lente de Escritura e tomou o grao de 
Doutor a 3 de Fevereiro de 1630. Morreo em Coimbra aos 20 de Marso de 1653. Imprimio de 
Utroquod Joanne.

7 Idem, ibidem, p. 648.
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* Padre Pedro de Almeida – de Evora. Aqui entrou a 22 de Dezembro de 1683 e estudou e Leo 
Letras Humanas, e Rhetorica, e em Santo Antão e Coimbra; foy Lente de Moral em Setubal e 
Prefeito das Escolas Menores em Coimbra, Reytor do Seminario de Lisboa (1721). Imprimio 
Comentario sobre alguns Cesares de Suetomio, e tem o escrito sobre os mais.

* Padre Doutor Pedro da Fonseca – da Cortissada. Entrou em Coimbra a 17 de Março de 1548, 
em Evora estudou e ensinou Theologia (1566-1568), foy hum dos primeiros 4 Theologos que 
vierão pera condiscipulos do Senhor D. Antonio, e aqui tomou o grao de Doutor. Elle foy o 
primeiro que abrio caminho a opinião da Sciencia Media. O Padre Luis de Molina foy o primeiro 
que a Imprimio, o Padre Pedro da Fonseca foy quem a ensinou primeiro. Foy Cancellario (1570). 
Em Coimbra ensinou Philosophia e foy Reytor (1569-1570), foy Preposito em São Roque (1580-
....), Assistente em Roma do Padre Geral, Visitador da Provincia (1589-1592)8. Foy escolhido 
por Filipe 2º de Portugal pera reformador dos costumes neste Reyno. O mesmo Rey o nomeou 
Bispo do Japão, foy Procurador do testamento da Senhora D. Maria, filha de el Rey D. Manuel. 
O Papa Gregorio 13º lhe cometeo os negocios de maior importância do governo da Companhia. 
Quando esteve em São Roque fes grandes obras tendo gasto mais de 8 mil cruzados, no lavatorio 
pera a porta Norte, e o que esta lançado nesta parte polla do Oriente, corredores, cubiculos, 
cisterna, canos, claustro, abobedas, celeiros, e mais officinas que estão debaicho destas. Muyto 
mais enriqueceo a Igreia, a este se lhe entregarão as admiraveis reliquias que ornão os seus 
Santuarios, doação do Senhor D. João de Borja. Ajudou tambem o Padre Pedro da Fonseca a 
fundação do Convento de Santa Marta, do Seminario de São Patricio, devecelhe o Recolhimento 
das Madalenas Arrependidas, e o dos Meninos Órfãos, e de Santo Antão a Caza dos Catechumenos. 
No fim se retirou a Evora. No anno de 1599, voltou a Lisboa a assistir a Congregação que lá 
se celebrou, e lá morreo aos 4 de Novembro de 1599. Imprimio oito Livros sobre o Isagoge de 
Porfirio, e 4 tomos sobre a Methafisica de Aristoteles.

* Padre Pedro Joam de Perpinham – Hespanhol de Elche. Entrou em Coimbra em 1551. Foy o 
primeiro Mestre de Rhetorica aqui, em Coimbra, em Roma e em Paris. Em Evora Leo Rhetorica 
a 24 de Agosto de 1553, aonde fes huma elegantissima oração em louvor da sabedoria e do 
Augustissimo Cardeal Infante de Evora; foy pera Coimbra e se seguio ao Padre Cypriano Soares. 
De Coimbra foy chamado a Roma para la autorizar as cadeiras. O Sumo Pontifice Pio 4º, os 
Eminentissimos Cardeaes e todos em Roma se persuadirão que resuscitava o seu novo Tulio 
Cicero, de Roma foy mandado pello Papa a França, converter aos hereges calvinistas, e a muitos 
seduzio. Morreo em Paris aos 27 de Outubro de 1566. Imprimirão se 18 das suas orações.

R

* Padre Rodrigo de Figueiredo – de Coruche. Aqui entrou a 17 de Fevereiro de 1608 e foy noviço. 
Estudou Theologia em Roma, foy missionario na India e Japão. Voltou a Portugal e embarcou 
no anno de 1618, Em Goa acabou a sua Theologia, e em 1622 embarcou pera a China, onde deu 
o seu primeiro Sermão na cidade de Manchu; dahi o mandou a obediencia pera a Provincia de 
Honan, pera reger aos mais missionarios, e depois de 20 annos, morreo aos 9 de Outubro de 
1642. Verteo na Lingua Chinica os Livros de Ceos de Aristoteles. Compos na mesma Lingua 2 
tomos de orações. 4 Livros de mysterios da fe. 

8 Idem, ibidem.
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S

* Padre Doutor Sebastiam de Abreu – do Crato. Aqui entrou na Companhia a 2 de Janeiro de 
1610. Estudou e ensinou Philosophia (1625-1626) e Theologia (1634-1636) ate a Cadeira de 
Prima; formouse Doutor a 25 de Julho de 1633. Aqui foy Cancellario (1641-1649) e (1658-
1674), e Reytor do Collegio da Purificação, foy chamado a Roma pera Theologo do Padre Geral. 
Era muyto frequente na oração, tinha asperos celicios que usava frequentemente, e o mesmo era 
da disciplina e jejum, dormia muytas vezes sobre uma cortisa. Os lucros da impressão do seu 
Paroco, todos os aplicou a este Collegio; deu aqui a Senhora da Conceição hum rico ornamento, 
concertou a varanda das enfermarias, e a sua obra principal foy a Capella da Quinta de Valbom, 
que elle a levantou desde os primeiros fundamentos. Faleceo aos 18 de Outubro de 1674. Imprimio 
Paroco Perfeito, e a Vida do Padre Joam Cardim. Tambem deixou aptos pera a imprensa 7 ou 8 
volumes das suas Theologias.

* Padre Doutor Sebastiam Barradas – de Lisboa. Nesta Universidade estudou Theologia e 
ensinou Sagrada Escritura. Tomou o grao de doutor a 7 de Janeiro de 1558. Orou aqui nas 
exequias do Serenissimo Cardeal Rey D. Henrique a 10 de Março de 1580. Faleceo em Coimbra 
aos 14 de Abril de 1615. Imprimio 4 volumes da Concordia Evangelica. E hum do Itinerario dos 
filhos de Israel pera a terra de Promissam. 

 * Padre Sebastiam Barradas – de Castro Verde, aqui entrou na Companhia em 1670. Faleceo em 
Lisboa na Caza de S. Roque aos 8 de Setembro de 1713. Imprimio hum Sermam, que pregou em 
o Nascimento do Principe D. Joam filho del Rey D. Joam o quinto. 

* Padre Sebastiam Barreto – de Loure, termo de Aveiro. Aqui foi noviço. Morreo em Goa no anno 
de 1625. Escreveo, como tem a Bibliotheca da Companhia, Annuas da Provincia de Goa de 1624. 

* Padre Doutor Sebastiam do Couto – de Olivensa. Aqui entrou na Companhia e fes o Noviciado 
sem saber Latim, chegou porem a tanta excelencia de Letras que era chamado vulgarmente o 
oraculo do seu tempo. Leo Philosophia aqui (1593-1594) e em Coimbra, e Theologia em Evora 
(1604-1605). Formouse Doutor a 23 de Janeiro de 1605, aqui foy Cancellario (1634-1635) e hum 
dos grandes pregadores do seu tempo, contra sua vontade foy Reytor do Collegio de Braga (1627-
1630). Aqui morreo aos 21 de Novembro de 1639. Compos a Logica do Curso Conimbricense. 

* Padre Sebastiam Gonsalves – de Ponte de Lima. Entrou na Companhia em Coimbra em 1574. 
Aqui foy Mestre dos Noviços e passou à India em 1593 onde foy companheiro de varios Provinciais 
e Preposito da Caza Professa de Goa e Reytor do Noviciado. Lâ compos 3 tomos da Historia da 
Companhia da India. Huma Historia dos varões insignes, virtudes e outras que floreceram na 
India. Faleceo em Goa aos 23 de Marso de 1619.

* Padre Simam da Gama – de Lisboa. Aqui foi noviço algum tempo. Imprimio sete tomos de 
Sermões. Morreo na Caza de S. Roque.
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* Padre Silvestre Aranha – de Lisboa. Aqui ensinou Letras humanas e Rethorica. Escreveo as 
festas que fes o Collegio de Evora na Beatificaçam do B. Joam Francisco Regis. 

V

* Padre Valentim de Carvalho – de Lisboa. Aqui entrou na Companhia. Passou à India, morreo 
em Goa no anno de 1631. Escreveo o Supplemento das Annuas do Japam do anno de 1600, que 
se imprimio em Roma. 

Estes Sam os escritores, de que se teve noticia. Alguns acrecentei, [Padre António Franco], aos 
que refere o Padre Fialho, e ainda me esqueceriam muitos. Pode ver o Leitor, que quiser mais 
diffusa noticia delles, no Annus gloriosus da Companhia de Jesu em Portugal. Tambem os mais 
delles os aponto com mais especial noticia no fim da Imagem da Virtude em o Noviciado de 
Evora, no fim da do Noviciado de Lisboa e no segundo tomo do Noviciado de Coimbra. Todas 
estas obras andam impressas.
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Licença para se poder imprimir a Arte do Padre Manuel Álvares

FONTE: A.R.S.I., Lus. N.º 80, Fundationes: III-Collegi Eborensis: fl. 260a.

DOCUMENTO ANEXO N.º 31
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DOCUMENTO ANEXO N.º 31
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Alvará de Sua Majestade novamente concedido ao Padre Provincial e 

mais Padres da Companhia de Jesus do Colégio de Évora sobre a Arte 

da gramática do Padre Manuel Álvares

FONTE: A.R.S.I., Lus. N.º 80, Fundationes: III-Collegi Eborensis: fl. 260b.

DOCUMENTO ANEXO N.º 32
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DOCUMENTO ANEXO N.º 32
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Alvará de Sua Alteza que defende que ninguém possa imprimir ou 

vender a Arte do Padre Manuel Álvares sem exame e aprovação dos 

Padres da Companhia de Jesus da Cidade de Évora

FONTE: A.R.S.I., Lus. N.º 80, Fundationes: III-Collegi Eborensis: fl. 260c.

DOCUMENTO ANEXO N.º 33
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DOCUMENTO ANEXO N.º 33

Tragicomédia representada na Universidade de Évora 

no ano de 1716

FONTE: A.R.S.I., Lus. N.º 57, Historia et Acta, (1687-1728), fls. 297-298v.

DOCUMENTO ANEXO N.º 34
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Juramento que se dá a todos aqueles que querem tomar algum grau

FONTE: Academia de Ciências, Série Azul, N.º 125, fl. 1.

DOCUMENTO ANEXO N.º 35
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Carta de Bacharel em Artes

FONTE: Academia das Ciências, Série Azul, N.º 125, fls. 1-1v

DOCUMENTO ANEXO N.º 36
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DOCUMENTO ANEXO N.º 36

Carta de Licenciado em Artes

FONTE: Academia das Ciências, Série Azul, N.º 125, fl. 1v.

DOCUMENTO ANEXO N.º 37
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Carta de Mestre em Artes

FONTE: Academia das Ciências, Série Azul, N.º 125, fls. 1v-2.

DOCUMENTO ANEXO N.º 38
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DOCUMENTO ANEXO N.º 38

Carta de Doutor em Teologia

FONTE: Academia de Ciências, Série Azul, N.º 125, fl. 3.

DOCUMENTO ANEXO N.º 39
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Núcleo Urbano da Cidade de Évora

FONTE: SIPA – Sistema de Informação  para o  Património Arquitectónico

1. Colégio do Espírito Santo
2.  Igreja e Universidade do Espírito Santo
3.  Real Colégio da Purificação
4.  Colégio da Madre de Deus
5.  Palácio da Inquisição
6.  Hospital da Universidade

DOCUMENTO ANEXO N.º 40

5

3
1

2

6

4
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DOCUMENTO ANEXO N.º 40

Plantas do Colégio e Universidade de Évora – 1.º Andar

FONTE: SIPA – Sistema de Informação  para o  Património Arquitectónico

DOCUMENTO ANEXO N.º 41 
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Planta do Colégio e Universidade de Évora – 2.º Andar

FONTE: SIPA – Sistema de Informação  para o  Património Arquitectónico
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Planta do Colégio e Universidade de Évora – 3.º Andar

FONTE: SIPA – Sistema de Informação  para o  Património Arquitectónico
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