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Termo que a Mesa a mandou fazer por riscar de irmão desta Santa
Casa a António Roiz da Cal
11 de Setembro de 1669

A.H.S.C.M.A, Livros dos Acórdãos da Santa Casa. L.º52, Fl.80 e 80v.º

(Fl. 80)
A.H.S.C.M.A., Acórdãos da Mesa da Sta. Casa da Mza. 1830. L. 115, fl. 32 verso

Em os onze dias do mês de Setembro de 1669 em ausência do Senhor Provedor
João Alves Soares assistindo eu o Licenciado Bartolomeu Ribeiro Pereira
escrivão desta Santa Casa em Mesa com os mais conselheiros abaixo assinados
lhe propus as muitas desobediências que António Roiz da Cal tinha feito nesta
Mesa, votaram votos que era serviço de Deus e de Nossa Senhora riscar ao dito
António Roiz da Cal, e me pediam estendesse por termo as razões que para isso
tinham; sendo a primeira levantando-se o dito António Roiz da Cal da mesa
estando todos os irmão em acto de irmandade e dizendo muitas palavras
escandalosas que só esta acção era bastante para o dito António Roiz da Cal ser
riscado conforme o Compromisso, e porque juntamente mandaram de parte da
Mesa chamar sete ou oito vezes, e ultimamente vindo à Mesa tornou a fazer outra
desistência muito notável, alevantou-se da mesa sem respeito a Deus nem à
Irmandade e porque tendo aceitado de Tesoureiro desta Santa Casa não quis servir
dando tanto escândalo, e não só não quer servir mas por andar pedindo por fora a
muitas pessoas que não aceitassem e porque já em o ano de 667 foi desobediente
aos mandados desta Mesa, e fez grandes bulhas e dissera que só a Deus servia por
interesse e movidos com todas estas razões acharam ser grande serviço de Deus e
de Nossa Senhora riscar ao dito António Roiz da Cal e assim o escreveram por
riscado do que de tudo me mandaram fazer este termo e eu o Licenciado
Bartolomeu Ribeiro Pereira escrivão que o escrevi e declaro que disse que não
quer servir a Deus porque lhe não deram a capela de S. Lázaro de Cacilhas este
ano a seu filho o P.e Vicente Roiz da Cal e eu o sobredito o escrevi
[Ass.] o Licenciado Bartolomeu Ribeiro Pereira
Francisco da Barbuda
(Fl. 80 v.º) de Manuel da Silva
(?)
Vicente Freire de (?) de António de Oliveira
Domingos Pereira
__________________
Documento transcrito do original com a grafia, pontuação e expressões
atualizadas.
2

Arquivo Histórico
Costas do Cão
2825-045 Caparica
Tel.: 21 011 39 20
Fax: 21 011 39 29
E-mail: pacosta @
scma.pt

