
1780, Outubro 30 – Lisboa, Certidão emitida por Dom José de Melo a favor de Manuel da Cunha de 
Menezes para comprovar que recebeu o hábito de Ordem de Santiago, documento em posse particular. 

 
Dom Joze de Mello do Concelho de S. Mag.de Fidelissima, que 
 Deos guarde, Prior Mór do Real Convento de Palmella, e de toda a Ordem  
Militar deSant Jago da Espada n'estes Reinos eSenhorios dePortugal, Comen-  
dador deS. Lourenço de Portalegre, eSenhor Donatario daVilla de Cabrella 
com pleno provimento, nas Justiças, emais cargos darepublica da mesma  
Villa, e Comenda; Fazemos Saber aos que esta Certidaõ virem que Manoel  
da Cunha, eMenezes Cavaleiro Profeço da Nossa Ordem, e a sistente em a  
Cidade de Lisboa Nos aprezentou hum Alvará deS. Magestade que Deos  
guarde, Cujo theor hé oseguinte = Eu A Rainha como governadora, ePerpe= 
tua Administradora, que sou do Mestrado Cavalaria, e Ordem deSant Ja= 
go; Faço saber avos Joaõ Antonio Corr.ª Garçaõ Freyre Conventual daditta  
Ordem, ePrior daIgreja do Mostr.º de Santos, da mesma Ordem, q Manoel  
da Cunha deMenezes, a quem mando Lançar ohabito da ditta Ordem me invi= 
ou adizer dezejava, etinha devoçaõ deServir aDeos, ea Mim na mesma Ordẽ,  
erenunciar otempo doseu Noviciado, efazer Logo sua profiçaõ, eaprovaçaõ  
d'ella: Pedindome por mercê oadmetisse a ella; e vendo Eu Sua devoçaõ, ecomo  
he pessoa que aOrdem, e a Mim pode bem servir: Hey porbem de oadmetir a  
Profiçaõ, para aqual vos mando dou poder e comissaõ p.a q na Jgr.a desse Mostr.º lha fa= 
çais, com todos os actos, e cerimonias, q aregra dispoem, Logo q receber ohabito; porq.to  
fui servida dispensalo no anno, edia de Seu Noviciado; e tanto q aprofiçaõ lhe for  
feita lhe passareis cert.am nas costas deste q elle enviará aoConv.to dePalmella p.a se assen- 
tar noLivro da matricula dos Cavaleiros Comendadores Profeços e or.do Dom Prior Mor  
delle lhepassará seu titulo na forma costumada: e este se cumprirá sendopassado  
pella Chancellaria da Ordem. Lisboa Sete de Setembro de mil Sete centos e Oitenta 
= Rainha = eLogo nas costas do d.º Alvará estava huã Cert.am da maneira Seg.te =  
Joaõ Antonio Corr.a Garçaõ Fr.e Conv.al da Ordem de Sant Jago ePrior doreal Mostr.º de  
S.tos da mesma Ordem, certefico q eu profecei a Manuel da Cunha de Menezes com  
todos os actos ecerimonias q dispoem os Deffinitorios, eforaõ Pad.ros os Ill.mo e Ex.mos Snr.es Mar-  
quez de Niza, o Conde de Soure, emfe do q passei aprez.te q assignaraõ. Lisboa Vinte  
deOubr.º de mil Sete Centos e Oitenta = OPrior Joaõ Ant.º Corr.ª Garçaõ = Marques de  
Niza = Conde de Soure = enaõ se continha mais da d.ª Cert.am q se guardou nocofre de  
Semilhantes, edetudo se fes acento noLivro da matricula dos Cavaleiros Noviços, e  
Profeços, epara Sua guarda lhe mandámos passar apres.te Dada nesteReal Conv.to de  
Palmella Sob Nosso sinal eSello pequeno domesmo Conv.to aos trinta de Oubr.º de  
mil Sete centos eOitenta. E eu Joze Pedro de Tamm Fr.e Cap.ar deste mesmo Conv.to eque  
nelle ora sirvo de Escrivaõ do Cartorio e Matricula em ausencia do R. proprietario que a fiz escre- 
ver, eu 

D. Joze deMello 

PriorMor 


