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Contrato de arrendamento
31 de Dezembro de 1867

A.H.S.C.M.A., avulsos.

Pelo presente arrendamento por mim mandado fazer, digo eu Joaquim Ribeiro,
que tomo de arrendamento, ao Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia da
Vila d’Almada umas casas da sua propriedade sita na Trafaria, N.º - Freguesia de
Caparica, pelo preço anual de doze mil reis [(?)] pagas costumadas do Natal a S.
João, debaixo das condições seguintes: que eu inquilino serei pronto em o tempo
determinado a pagar a dita renda, e quando queira mudar-me porei escriptos em
os dias de Maio, ou Novembro, mostrando-as a todas as pessoas que as quiserem
ver, não as poderei traspassar, nem sobre-arrendar sem licença do Senhorio, terei
todo o cuidado de que não deite nada para o saguão, e tratarei as ditas casas com
todo o asseio, não pregarei pregos nas paredes estucadas, nem tão pouco poderei
demolir, nem levar nada pertencente à dita casa na acção de mudança, obrigandome a mandar pôr, ou pagar os vidros que se quebrarem, e a deixar todas as chaves
das portas, e dos trincos, tudo conforme me entregarem; para o dito fim obrigo
todos os meus bens presentes, e futuros, e o mais bem parado deles, e o Sr.
Manuel João, assistente em a Trafaria, com loja de […] e terá principio no
primeiro de Janeiro de 1868. Almada, 31 de Dezembro de mil oitocentos e
sessenta e sete.
Abono a obrigação acima, como fiados, e principal pagador como divida minha
própria.
[Selos]
1/1/68
A rogo de Manuel João de […] por não escrever
José Maria Saraiva(?)

_____________________
Documento transcrito do original com a grafia, pontuação e expressões
atualizadas.
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