
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 de Sant Jago da Espada n'estes Reinos e Senhorios de Portugal, Comen-  
dador de S. Lourenço de Portalegre, e Senhor Donatario da Villa de Cabrella 
com pleno provimento, nas Justiças, emais cargos da republica da mesma  
Villa, e Comenda; Fazemos Saber aos que esta Certidaõ virem que Manoel  
da Cunha, e Menezes Cavaleiro Profeço da Nossa Ordem, e asistente em a  
Cidade de Lisboa Nos aprezentou hum Alvará de S. Magestade que Deos  
guarde, Cujo theor hé o seguinte = Eu A Rainha como governadora, e Perpe= 
tua Administradora, que sou do Mestrado Cavalaria, e Ordem de Sant Ja= 
go; Faço saber avos Joaõ Antonio Correia Garçaõ Freyre Conventual da ditta  
Ordem, e Prior da Igreja do Mosteiro de Santos, da mesma Ordem, que Manoel  
da Cunha de Menezes, a quem mando Lançar o habito da ditta Ordem me invi= 
ou a dizer dezejava, e tinha devoçaõ de Servir a Deos, e a Mim na mesma Ordẽ,  
e renunciar o tempo do seu Noviciado, e fazer Logo sua profiçaõ, e aprovaçaõ  
d'ella: Pedindome por mercê o admetisse a ella; e vendo Eu Sua devoçaõ, e como  
he pessoa que a Ordem, e a Mim pode bem servir: Hey por bem de o admetir a  
Profiçaõ, para aqual vos mando dou poder e comissaõ para que na Jgreja desse Mosteiro lha fa= 
çais, com todos os actos, e cerimonias, que a regra dispoem, Logo q receber o habito; por quanto  
fui servida dispensalo no anno, e dia de Seu Noviciado; e tanto que a profiçaõ lhe for  
feita lhe passareis certidam nas costas deste que elle enviará ao Convento de Palmella para se assen- 
tar no Livro da matricula dos Cavaleiros Comendadores Profeços e o reverendissimo Dom Prior Mor  
delle lhe passará seu titulo na forma costumada: e este se cumprirá sendo passado  
pella Chancellaria da Ordem. Lisboa Sete de Setembro de mil Sete centos e Oitenta 
= Rainha = e Logo nas costas do dicto Alvará estava huã Certidam da maneira Seguinte =  
Joaõ Antonio Correia Garçaõ Freire Conventual da Ordem de Sant Jago e Prior do real Mosteiro de  
Santos da mesma Ordem, certefico que eu profecei a Manuel da Cunha de Menezes com  
todos os actos e cerimonias que dispoem os Deffinitorios, e foraõ Padrinhos os Illustrissimo e Excellentissimos Senhores Mar-  
quez de Niza, o Conde de Soure, em fe do que passei a prezente que assignaraõ. Lisboa Vinte  
de Outubro de mil Sete Centos e Oitenta = O Prior Joaõ Antonio Correia Garçaõ = Marques de  
Niza = Conde de Soure = e naõ se continha mais da dictª Certidam que se guardou no cofre de  
Semilhantes, e de tudo se fes acento no Livro da matricula dos Cavaleiros Noviços, e  
Profeços, e para Sua guarda lhe mandámos passar a presente Dada neste Real Convento de  
Palmella Sob Nosso sinal e Sello pequeno do mesmo Convento aos trinta de Outubro de  
mil Sete centos e Oitenta. E eu Joze Pedro de Tamm Freire Capitular deste mesmo Convento e que  
nelle ora sirvo de Escrivaõ do Cartorio e Matricula em ausencia do Reverendissimo proprietario que a fiz escre- 
ver, eu 

D. Joze deMello 

PriorMor 


