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Petições da Misericórdia de Almada às Misericórdias de Chaúl, Goa
e de Baçaim, para arrecadação de heranças
1598, S.l A.H.S.C.M.A., Livro de consertos e salários que a misericórdia paga […], 2.ª parte. L.º
15. Cartório da Misericórdia de Almada. Receita e Despesa. 1589 a 1614. Fls. 48 v.º - 49.

Inédito.
«Ao Provedor e Irmãos da Misericórdia de Goa. Carta geral. 1598.
Maria Lourenço e Isabel Lourenço irmãs moradoras nesta vila de Almada fizeram
petição a esta St.ª Casa para se lhe pôr em arrecadação a herança que lhes ficou
por falecimento de um seu irmão por nome Gregório Antunes que faleceu em
Chaúl e em seu testamento as declarou por herdeiras por dele não ficarem filhos e
segundo tem por informação, dizem que em poder do provedor e irmãos da
Misericórdia de Chaúl está depositado parte do que lhes pertence. Por serem
mulheres viúvas e pobres naturais desta vila, nos pareceu bem favorecê-las neste
negócio: e fizeram por ordem nossa a procuração que com esta vai para Vossas
Mercês lhes mandarem cobrar o que lhes pertencer de quaisquer pessoas em cujo
poder estiver, pedimos a Vossas Mercês por serviço de Nosso Senhor pois que
todos temos obrigação de fazer por as pessoas desamparadas lhe mandem
arrecadar assim do provedor e irmãos da Santa Misericórdia de Chaúl como de
quaisquer pessoas outras em cujo poder estiver tudo o que lhes pertencer e o que
se arrecadar, carregar no caderno da Santa Misericórdia da cidade de Lisboa para
se lhes que entregar
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[Petição que a Misericórdia de Almada fez em nome de Jerónimo Machado à
Misericórdia de Goa, para que esta lhe passar uma procuração, a fim de
poder arrecadar os bens que lhe pertence].
Também faleceu nessas partes um Jerónimo Machado, casado nesta vila, o qual
tinha um filho que embarcando-se para lá faleceu no mar solteiro e [(?)] umas tias
suas, irmãs da sua mãe fizeram, digo, tiveram nestas naus cartas de um primo seu
por nome António Moreno d’Abreu casado e morador nessa cidade de Goa, em
que lhe diz que por ordem sua estão em poder de Vossas Mercês (fl.49) três mil
cruzados que ficaram do dito Jerónimo Machado. Pedem que mandem
procurações para lhe poderem vir. Fizeram procurador ao mesmo António
Moreno e as outras pessoas que nas cartas vêm nomeadas fizeram-nos petição
pedindo que escrevêssemos a Vossas Mercês para que as favorecessem lá e
quisessem dar ordem com seus procuradores para se arrecadar o que estiver em
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poder do provedor dos defuntos e junto com o de Vossas Mercês lhe vir por
letra de regido à St.ª Misericórdia da cidade de Lisboa tudo o que Vossas Mercês
fizerem neste negócio será de muito serviço de Nosso Senhor porque são três
mulheres, uma viúva e as duas solteiras sós e sem ninguém. Pobres, mas honradas
e muito virtuosas, pelas quais estes negócios serem tanto de serviço de Nosso
Senhor o não encarecemos
Provedor
de
defuntos
e
ausentes:
mais e o que se oferecer de
Administrador das rendas dos defuntos e
serviço dessa Santa Casa o
ausentes.
Letrado,
provido
pelo
rei,
faremos sempre com muito
responsável pela arrecadação dos bens dos
gosto. Deus guarde a Vossas
defuntos
sem
herdeiros,
encarregado
Mercês. Escrita em mesa a
também de investigar falecimentos nas naus
28 de Março Adrião preto
que aportavam às colónias.
escrivão da casa a fez ano de
1598.________
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Sd, sl.
[Resposta ao requerimento da Misericórdia de Baçaim sobre a herança de
Diogo Coelho]
No ano de 1594 tivemos uma carta da Misericórdia de Baçaim, pela qual nos
mandão fazer diligência sobre a herança de um Diogo Coelho, cego e visitado da
dita casa. Vossas Mercês por serviço de Nossa Senhora nos façam mercê de
avisar ao provedor e irmãos da dita casa, que feita diligência achamos não ter este
homem outra fazenda mais que umas casas caídas e desbaratadas e de muito
pouca importância as quais por virtude de papéis que temos seus poremos em
pregão e vendendo-se mandaremos o procedido a Vossas Mercês ou à dia casa no ano de 95 – respondemos a este requerimento e Carta da Baçaim e ajuda que
se prometeu de se fazer a venda, como as casas estão tão acabadas e desabitadas
que não pode haver efeito
Adrião Preto».

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