CATÁLOGO DO FUNDO DA
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AVEIRO

F/PT-SCMAVR/SCMA – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE AVEIRO - 1513420 liv. + 752 mç. + 870 pt. + 2 plantas arquitectónicas
A origem da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro está ligada à fundação da
primeira Irmandade da Misericórdia, na Sé de Lisboa a 15 de Agosto de 1498, por
iniciativa de D. Leonor de Lencastre. Esta nova confraria regia-se por princípios
estabelecidos no seu "Compromisso", o qual foi aprovado por D. Manuel I e
confirmado pelo papa Alexandre VI.
A Misericórdia adoptou como símbolo identificador a imagem da Virgem com o
manto aberto, protegendo todas as classes sociais, que se juntam em torno de um
ideal comum - o de praticar a fraternidade.
Criada a Misericórdia de Lisboa, logo D. Manuel I a tomou sob a sua protecção e fez
chegar a todas as cidades e vilas, o seu desejo de que se fundassem instituições,
segundo o compromisso que dera à de Lisboa. Do seu primitivo compromisso foram
feitos traslados que se enviaram às várias cidades, mas em 1516 uma edição
impressa veio permitir uma divulgação mais célere. Vigorou esse mesmo
compromisso para todas as irmandades, com pequenas alterações impostas pelas
condições locais, até 1615.
As Misericórdias constituídas, segundo este Compromisso só acolhem homens como
irmãos e tinham como objectivo o cumprimento das 14 obras da misericórdia, a
saber: Sete Espirituais: Ensinar os simples, dar bom conselho a quem pede,
castigar com caridade os que erram, consolar os tristes, perdoar os que erram,
sofrer as injúrias com paciência, e rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos e Sete
Corporais: Remir os cativos e visitar os presos, curar os enfermos, cobrir os nus,
dar de comer aos famintos, dar de beber aos que têm sede, dar pousada aos
peregrinos pobres, e enterrar os mortos.
Alguns historiadores apontam o ano de 1498, como o ano da fundação da Santa
Casa da Misericórdia de Aveiro, de facto no Livro das obrigações das capelas,
datado de 1691, está escrita a seguinte memória: "Tem esta Santa Casa de
obrigação desde o seu princípio mandar dizer misa pellos irmãos bem Feitores
todos os Domingos e dias Santos e quartas feiras do anno a que satis faz o Padre
Capellaõ mor sem falta nem diminuissão em tal forma que a este uso se não faltou
desde o anno de 498 em que foi erecta esta Irmandade". Sabe-se que em 1502 a
Misericórdia de Aveiro já funcionava em pleno, pois só assim se justifica o enorme
legado deixado por João Martins, constituído por 37 casas do denominado prazo de
Alboi, e que em traslado de memória histórica diz: "O primeiro legado que esta
casa teve foi o que lhe doou João Martins desta vila dos foros miúdos das casas do
Alboi." Do mesmo ano de 1502 temos uma Carta de Privilégios dos mamposteiros
da Misericórdia, dada por D. Manuel I, e que diz: "(...) e para o serviço dela forem
ordenados segundo forma de seu compromisso e constituição sejam privilegiados
escuzos e (...)".
Durante o primeiro século da sua existência, a Casa da Misericórdia, esteve
instalada na capela de Santo Ildefonso, anexa à igreja de S. Miguel, que se tornou
assim na "primeira sala de despacho". Os seus primeiros documentos foram
certamente elaborados e guardados nessa capela, local onde se desenvolveram as
suas actividades, no âmbito das "obras de misericórdia". Mas a capela de Santo
Ildefonso torna-se insuficiente para as exigências desta Misericórdia. Em 1596, o
seu provedor Henrique Esteves Veiga, inicia diligências para a construção da Casa
Nova da Misericórdia, (casa do despacho, igreja, salas anexas e hospital), às quais
Filipe II responde, autorizando a utilização de 4000 cruzados dos rendimentos da
sisa de Aveiro, na sua construção.
Escolhido e confirmado o local para a construção da nova casa, "rua Direita desta
Vila do canto da rua das Laranjeiras até às casas de Salvador Dias, por ser muito
bom sítio e ficar na principal rua", procede-se à compra e demolição de casas
naquele local e inicia-se a construção da Casa Nova.
Em 1609, sendo provedor Pedro Tavares, celebraram-se já na Nova Sede, as

festividades da Semana Santa.
Em 1614, devido às dificuldades vividas pela Misericórdia de Aveiro, do ponto de
vista da sua organização e vida interna (desordem que reinava entre os irmãos,) o
rei emana uma provisão, na qual nomeia o Doutor Manuel Álvares de Carvalho,
desembargador da relação do Porto para que "(...) venhais pela dita vila e
reformeis a dita confraria e casa da misericórdia (...) vendo os compromissos (...)
ouvindo os irmãos (...) fazendo apontamento. Depois de feita essa diligência a
trareis convosco à Mesa do Desembargo do Paço para se ver e prover mais serviço
de Deus e meu (...)".
E em 1615 um Alvará de Filipe II, cujo traslado está no "Livro dos Estatutos da
Santa Casa da Misericórdia, 1615-1825", diz: "Eu, EI-Rei faço saber aos que este
alvará virem que posto que pelo Compromisso atrás escrito que se fez da confraria
da Casa da Misericórdia da Vila de Aveiro, está provido a forma em que nela se
deve proceder, todavia por diligência, que mandei fazer pelo desembargador
Manuel Álvares de Carvalho, se achou convir muito a serviço de Deus e bom
governo e administração da dita Casa, declararem-se mais algumas coisas
necessárias que no dito Compromisso faltam, por ser antigo e assim o houve por
bem que se acrescentasse os capítulos abaixo declarados. Assina EI-Rei". Toda esta
actividade redundou em "novo Compromisso", aprovado por Filipe II e pelo qual a
Misericórdia se guiou até ao século XIX.
Em 1725 devido a dificuldades no âmbito da sua organização e actividade
económica, a Misericórdia fez uma petição ao monarca, com a qual pretendia que
as fazendas, deixadas com encargos de missas e obras pias, fossem devidamente
tombadas e demarcadas, para evitar prejuízos. D. João V responde com uma
provisão, datada de 25 de Janeiro de 1725, através da qual incumbe o bacharel
Faustino de Bastos Monteiro de fazer a medição, demarcação e tombo de todas as
terras, foros, bens e propriedades da Santa Casa.
Em 1775, por decisão do rei D. José I, ficou a Santa Casa e a sua Igreja a servir de
Catedral para todas as funções episcopais e onde o novo Bispo Dom António Freire
Gameiro deveria tomar posse. A escolha da Igreja da Misericórdia para sede
episcopal, é justificada por ser a mais decente e proporcionada para tal e assim
serviu de Sé de 1775 até 1822.
Durante estes primeiros séculos da sua existência a Misericórdia de Aveiro viveu de
esmolas obtidas pelos mamposteiros, doações, legados pios, serviço de
enterramentos, venda de sepulturas na Igreja, heranças de pessoas que morreram
no império português, e da administração desses bens, que os seus irmãos foram
fazendo ao longo dos tempos e aquisição de outros. Assim acudiu aos mais pobres,
doentes, presos, etc.
Mas as obrigações que os legados traziam consigo, a não devolução dos
empréstimos, a crise económica do século XIX que afectou todo o país, e a lei da
desamortização do liberalismo, fez com que a Misericórdia vivesse tempos muito
difíceis e que perdesse quase todos os seus bens.
A lei de 22 de Junho de 1866, dando continuidade ao processo de desamortização
dos bens de mão morta, obriga a misericórdia a vender em hasta pública parte do
seu património e a converter o seu valor em títulos do Estado, os quais irão logo
desvalorizar-se. Esta lei afectou profundamente as suas fontes de receita de origem
patrimonial.
O Estado Novo, 1910, continuou a tratar as misericórdias como Associações de
beneficência laicas e reserva-se o direito de aprovar as suas comissões
administrativas.
No ano de 1911, todas as misericórdias tiveram de reformular os seus estatutos, na
sequência do Decreto-Lei de 20 de Abril. Novos estatutos, mas somente no
Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, 1949, pela
primeira vez podem ser associados indivíduos de ambos os sexos, maiores de 18
anos.
Em 1974, na sequência da Revolução de Abril, por força do decreto-lei 704/74, o
seu Hospital é nacionalizado e torna-se independente da Misericórdia, iniciando-se

assim um novo capítulo na sua história.
Até esta data a assistência hospitalar foi sempre a sua acção de maior vulto, depois
foi criando outras valências, para melhor poder combater os problemas que nesta
região se faziam sentir. Diversifica-se em algumas áreas muito importantes, como:
terceira idade, deficiência, pobreza e marginalização, cultura, ensino e formação
profissional, lazer, etc.
Tudo isto acarretou um enorme esforço de reestruturação interna, para melhor
responder aos problemas sentidos pelos excluídos da sociedade.
A Misericórdia de Aveiro é uma associação sem fins lucrativos, com uma
organização própria, sendo os seus corpos eleitos por toda a Irmandade, por
períodos de três anos. As normas que regem toda a sua actividade estão transcritas
no seu "Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro,
1984", onde ainda hoje consta: "No campo social praticará as 14 obras de
Misericórdia".
A documentação deste fundo respeita, em grande parte, à gestão financeira e
patrimonial da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro. A produção documental que
constitui o fundo da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro inicia a 1513 e continua
em aberto. Integra um total de 420 livros, 752 maços, 870 pastas e dois projectos
arquitectónicos. Os documentos referentes à gestão da instituição constituem
bulas, breves e provisões; compromissos e estatutos; actas da Mesa
Administrativa, da Comissão Administrativa, da Comissão Liquidatária, da
Assembleia-geral, do Conselho Fiscal, da Comissão Promotora do Novo Hospital de
Aveiro, do Infantário Gota de Leite e da direcção do Hospital da Misericórdia;
relatórios e contas da Mesa Administrativa; balanços; orçamentos; ordens de
pagamento; livros de registo de receita e despesa; registo de dívidas; autos de
arrematação; foros; inventários, tombos e cadastros; legados, capelas, doações e
obrigações; sentenças; escrituras; penhoras; contratos de compra e venda;
demandas e libelos; registo de dinheiro a juro; reconhecimento, medição e
demarcação de propriedades; testamentos; propostas de admissão a irmãos;
registo de irmãos; registo das esmolas dos mamposteiros; correspondência
recebida; correspondência expedida; inventários do arquivo e dos bens móveis e
imóveis; monografias e publicações em série; registo de visitantes do Hospital da
Misericórdia; registo de casamentos de consciência no Hospital da Misericórdia;
registo de consultas externas do Hospital da Misericórdia; registo de dietas do
Hospital da Misericórdia; registo de exames complementares de diagnóstico do
Hospital da Misericórdia; registo do movimento diário do Hospital da Misericórdia;
registo de óbitos; regulamentos do Hospital da Misericórdia; Registo de
nascimentos no Hospital da Misericórdia; regulamento do Coro; livro de registo e
planta de enterramentos; livro de registo de oferendas a S. Caetano; certificados
de relíquias.
A documentação até à data do início do tratamento arquivístico e introdução em
base de dados, esteve organizada segundo diferentes critérios. Uma parte dos
documentos têm numeração atribuída à data da produção; vieram a ter nova
numeração fruto de uma ordenação cronológica e por último, uma numeração
sequencial resultante de uma organização por assuntos. A presente organização do
fundo obedeceu à natureza dos documentos, tendo estes sido agrupados em oito
secções: "Constituição e regulamentação", "Gestão administrativa", "Gestão
financeira", "Gestão patrimonial", "Gestão de pessoal", "Gestão da informação e
documentação", "Assistência médica e social" e "Igreja". Cada secção é composta
essencialmente por séries, e excepcionalmente por subsecções. As séries são ainda,
sempre que se justificou, divididas em subséries.

SC/CONSTITUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO - 156514 liv. + 7 mç.
Secção constituída pelas séries de Bulas, Breves e Provisões e de Compromissos e
Estatutos.
SR/Bulas, breves e provisões - 1565-1826
9 liv. e 1 mç.
Contém bulas, breves e provisões que regulamentaram a actividade da Santa Casa.
- Provisão do Cardeal D. Henrique - 1565
- Caderno de redução de encargos de várias capelas - 1723-11-26
- Breve de redução de missas - 1721-1726
- Breve de licença para celebrar missas - 1773-1774
- Bula "Sacri apostolatus ministerio" de Pio VI - 1797-04-12
- Tradução da Bula para redução de missas e instituição de capelães - 1826
- Tradução da Bula para redução de missas e instituição de capelães - 1826
- Livro dos Estatutos da Santa Casa da Misericórdia - 1615-08-13 a 1825-02-11
- Reportório das coisas dignas de notoriedade - 1585-1648
- Traslado da provisão para proceder à medição, demarcação e tombo dos bens da
Santa Casa - 1725-01-25
- Traslado da provisão que impede que saiam títulos autênticos do arquivo da Santa
Casa - 1725-05-09
- Decreto de mercê a Bento Venâncio da Silveira Matoso e Vasconcelos - 1786-0707
- Confirmação de privilégios - 1820-02-16
- Provisão para que se reformem os cartórios - 1821-12-06 a 1821-12-31
SR/Compromissos e Estatutos - 1586
5 liv. + 6 mç.
Contém os compromissos e estatutos redigidos e publicados pela Santa Casa,
devidamente aprovados por todos os irmãos.
-

Compromisso de Coimbra de 1500 - 1586
Reforma do Compromisso de 1615 - 1615
Estatutos para a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1879
Estatutos para a Irmandade da Misericórdia de Aveiro - 1912 a 1914
Estatutos para a Irmandade da Misericórdia de Aveiro - 1912
Estatutos para a Irmandade da Misericórdia de Aveiro de 1912 – 1912 a 1914
Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1949
Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - [1981]
Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1981
Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1981
Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1984

SC/GESTÃO ADMINISTRATIVA - 1585
SR/Actas
das
sessões
da
Mesa
Administrativa/Comissão
Administrativa/Comissão Liquidatária - 1585 38 liv.
Actas das reuniões realizadas pela Mesa Administrativa.
- Livro de registo de actas - 1585-07-21 a 1610-05-28
Livro das actas das reuniões e das actas da eleição da Mesa Administrativa da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Livro de registo de actas - 1610-07-11 a 1613-06-16
Livro das actas das reuniões e das actas da eleição da Mesa Administrativa da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.

- Livro de registo de actas - 1613-11-02 a 1620-07-05
Livro das actas das reuniões e das actas da eleição da Mesa Administrativa da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Livro de registo de actas - 1620-07-05 a 1626-02-22
Livro das actas das reuniões e das actas da eleição da Mesa Administrativa da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Livro de registo de actas - 1626-03-01 a 1632-10-28
Livro das actas das reuniões e das actas da eleição da Mesa Administrativa da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Livro de registo de actas - 1632-11-03 a 1647-07-07
Livro das actas das reuniões e das actas da eleição da Mesa Administrativa da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Livro de registo de actas - 1647-07-20 a 1658-09-01
Livro das actas das reuniões e das actas da eleição da Mesa Administrativa da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Livro de registo de actas - 1658-08-15 a 1676-05-31
Livro das actas das reuniões e das actas da eleição da Mesa Administrativa da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Livro de registo de actas - 1676-06-26 a 1688-06-27
Livro das actas das reuniões e das actas da eleição da Mesa Administrativa da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Livro de registo de actas - 1688-07-04 a 1703-06-17
Livro das actas das reuniões e das actas da eleição da Mesa Administrativa da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Livro de registo de actas - 1702-11-02 a 1723-08-29
Livro das actas das reuniões e das actas da eleição da Mesa Administrativa da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Livro de registo de actas - 1723-09-25 a 1744-09-06
Livro das actas das reuniões e das actas da eleição da Mesa Administrativa da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Livro de registo de actas - 1763-01-15 a 1802-07-01
Livro das actas das reuniões e das actas da eleição da Mesa Administrativa da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Livro de registo de actas - 1802-09-03 a 1827-09-23
Livro das actas das reuniões e das actas da eleição da Mesa Administrativa da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Livro de registo de actas - 1827-09-26 a 1844-12-21
Livro das actas das reuniões e das actas da eleição da Mesa Administrativa da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Livro de registo de actas - 1845-06-20 a 1851-07-18
Livro das actas das reuniões e das actas da eleição da Mesa Administrativa da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Livro de registo de actas - 1851-07-25 a 1854-03-08
Livro das actas das reuniões e das actas da eleição da Mesa Administrativa da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Livro de registo de actas - 1852-12-24 a 1867-07-15
Livro das actas das reuniões e das actas da eleição da Mesa Administrativa da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro. Contém alguns autos de arrematação e
arrendamento. A primeira acta data de 1854-03-14.
- Livro de registo de actas - 1867-07-07? a 1880-06-29
Livro das actas das reuniões e das actas da eleição da Mesa Administrativa da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro. Contém verba de testamento.
- Livro de registo de actas - 1880-04-01 a 1896-03-08
Livro das actas das reuniões e das actas da eleição da Mesa Administrativa da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro. Contém verbas de testamentos.
- Livro de registo de actas - 1887-07-11 a 1888-11-27
Livro das actas das reuniões e das actas da eleição da Mesa Administrativa da

Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Livro de registo de actas - 1896-05-03 a 1936-05-25
Livro das actas das reuniões e das actas da eleição da Mesa Administrativa da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Livro de registo de actas - 1936-05-30 a 1947-07-31
Registo das actas da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro
de 1936 a 1947. Folha avulsa da Conta de Liquidação feita pelo Tribunal na
Comarca de Aveiro, no processo de execução que a Misericórdia lhe moveu.
- Livro de registo de actas - 1947-07-31 a 1953-04-11
Registo de actas da Mesa da Comissão Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro. Anexa cinco documentos avulsos: cópia impressa da acta
n.º 128 da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro datada de
2 de Março de 1953; quadro de distribuição dos clínicos, cirurgiões e médicos pelos
diversos serviços hospitalares e minuta de uma resposta no verso do documento
datado de Janeiro de 1955.
- Livro de registo de actas - 1956-04-? a 1965-04-03
Registo de actas das reuniões da Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro. Anexa um duplicado da acta da reunião da Mesa
Administrativa, nº 256 em folha azul, assinada, datada de 3 de Janeiro de 1959.
- Livro de registo de actas - 1965-04-17 a 1972-01-01
Registo de actas da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
Anexa dez documentos avulsos: uma folha com o sumário das matérias do livro de
actas da Mesa Administrativa, sem data; 7 folhas de minutas de actas da Mesa e
outras relacionadas com assuntos tratados em reunião com datas compreendidas
entre 1966-02-09 e 1975-04-09; dois requerimentos em papel azul selados de
certidões por parte de um médico-cirurgião do que consta no livro de actas da
Misericórdia de Aveiro para efeitos de "curriculum vitae" com a data de 1984-03-19
e 1984-03-19.
- Livro de registo de actas - 1972-02-01 a 1976-08-09
Registo de actas das reuniões da Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro.
- Registo de actas - 1976-1980
Contém correspondência do e para o Governo Civil de Aveiro, da Assembleia
Distrital de Aveiro, do Hospital Distrital da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro e
da Direcção-geral de Assistência Social. Contém ainda a acta da tomada de posse
da Comissão Liquidatária da Santa Casa em cumprimento de despacho superior de
9 de Agosto de 1976, acta da tomada de posse da Comissão Administrativa da
Santa Casa em cumprimento do despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado
da Segurança Social de 13 de Maio de 1977 e a acta de tomada de posse dos
corpos gerentes para o triénio 1980/1982. Toda a informação diz respeito aos
procedimentos estatuídos para a execução da missão da Comissão Liquidatária e à
reabilitação das funções da Misericórdia de Aveiro.
- Registo de actas - 1977-05-30 a 1979-11-06
Actas das reuniões da Comissão Administrativa da Santa Casa nomeada por
despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado da Segurança Social, de 13 de
Maio de 1977.
- Livro de registo de actas - 1980-01-15 a 1981-11-05
Registo de actas da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
Tem início na acta n.º 1 e fim na acta n.º 63 (continua no livro seguinte).
- Livro de registo de actas - 1980-01-17 a 1982-12-30
Registo de actas das reuniões da Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro.
- Livro de registo de actas - 1981-11-06 a 1987-10-19
Registo de actas das reuniões da Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro.
- Livro de registo de actas - 1983-01-13 a 1985-12-12
Registo de actas da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro,

nº 95 a nº 197.
- Livro de registo de actas - 1986-01-09 a 1990-12-19
Livro das actas das reuniões e das actas da eleição da Mesa Administrativa da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, nº 198 a nº 393.
- Livro de registo de actas - 1987-10-28 a 1992-02-06
Registo de actas das reuniões da Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro.
- Livro de registo de actas - 1992-02-06 a 1995-10-26
Livro das actas das reuniões da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia
de Aveiro.
- Livro de registo de actas - 1995-10-26 a 1999-01-11
Livro das actas das reuniões da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia
de Aveiro.
- Livro de registo de actas - 1999-01-01 a 2001-03-24
Livro das actas das reuniões da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia
de Aveiro.
- Livro de registo de actas - 2001-04-06 a 2004-03-03
Livro das actas das reuniões da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia
de Aveiro.
- Registo de actas - 1974-06-04 a 1974-05-06
Contém o resumo das várias reuniões efectuadas pela Mesa Administrativa da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro de 6 de Abril a 4 de Junho por motivo da
criação da Comissão de Gestão Hospitalar, devido à mudança política do país pelo
golpe de estado a 25 de Abril.
SR/Actas das sessões da Assembleia-geral - 1949
2 liv.
Actas das reuniões da Assembleia-geral da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Livro de registo de actas das sessões da Assembleia-geral - 1949-09-05 a 199211-13
Actas das sessões da Assembleia-geral da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Livro de registo de actas das sessões da Assembleia-geral - 1993-03-25 a 200301-02
Actas das sessões da Assembleia-geral da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Livro de registo de actas das sessões da Assembleia-geral - 2003-01-02 a 31-032008
Actas das sessões da Assembleia-geral da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
SR/Actas das sessões do Conselho Fiscal - 1983
1 liv.
Actas das reuniões do Conselho Fiscal.
- Livro de actas das reuniões do Conselho Fiscal - 1983-01-03 a 1997-11-25
Registo das actas das reuniões do Conselho Fiscal.
SR/Eleições - 1893
1 mç.
- Actas de eleições - 1618-07-15 a 1618-07-26
Contém actas das eleições dos deputados da Mesa da Santa Casa da Misericórdia
de Aveiro.
- Caderno de eleição - 1893-06-30
Caderno de eleição da Mesa Administrativa para o biénio 1893-1895. Contém uma
listagem de quatrocentos e dezasseis irmãos e suas respectivas profissões. Todas
as folhas estão rubricadas pela Mesa vigente.
SR/Relatórios e contas - 1959
3 mç.
Constituída por relatórios e contas do exercício da gerência, aprovados em

Assembleia-geral da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Relatório e contas da gerência de 1959-62
Relatório e contas finais da gerência da Mesa Administrativa, referentes aos anos
de 1959, 1960 e 1961. Elaborado a 15 de Março de 1962.
- Relatório e contas do exercício de 1965
Relatório e contas do exercício de 1965 da Mesa Administrativa, elaborado em 8 de
Março de 1966.
- Relatório e contas do exercício de 1966
Relatório e contas do exercício de 1966 da Mesa Administrativa, elaborado em 9 de
Março de 1967.
- Relatório e contas do exercício de 1967
Relatório e contas do exercício da Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro, referente ao exercício de gerência de 1967, elaborado em 7
de Março de 1968.
- Relatório e contas da gerência de 1969
Relatório e contas da gerência do ano de 1969 apresentado pelo corpo gerente do
triénio 1968-1970, que haviam sido aprovados em Assembleia-geral Ordinária de
21 de Março, com continuação em 28 de Abril de 1970.
- Relatório e contas da gerência de 1970
Relatório e contas do exercício da Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro, referente ao ano de 1970, apresentado pela Mesa
Administrativa. Foram aprovados em Assembleia-geral Ordinária de 19 de Março de
1971.
- Relatório e contas do exercício de 1974
Relatório e contas do exercício da Comissão Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro, referente ao ano de 1974, aprovados em Assembleia-geral
Ordinária de 15 de Março de 1975.
- Relatório e contas do exercício de 1980
Relatório e contas do exercício da Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro, referente ao ano de 1980, apresentado pelos corpos
gerentes eleitos para o triénio 1980/1982. Foram aprovados em reunião da Mesa a
19 de Março de 1981. Contém uma breve introdução histórica com informação.
- Relatório e contas do exercício de 1981
Relatório e contas do exercício da Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro, referente ao ano de 1981, apresentado pelos corpos
gerentes eleitos para o triénio 1980/1982. Foram aprovados em reunião da Mesa
de 10 de Março de 1982 e em sessão da Assembleia-geral de 25 de Março de 1982.
- Relatório e contas do exercício de 1982
Relatório e contas do exercício da Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro, referente ao ano de 1982, apresentado pelos corpos
gerentes eleitos para o triénio 1980/1982. Foram aprovados em reunião da Mesa
de 24 de Março de 1983 e em sessão da Assembleia-geral de 31 de Março de 1983.
- Relatório e contas do exercício de 1984
Relatório e contas do exercício da Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro, referente ao ano de 1984, apresentado pelos corpos
gerentes eleitos para o triénio 1983/1985. Foram aprovados em reunião da Mesa
de 21 de Março de 1985, foi dado o parecer do Conselho Fiscal a 26 de Março de
1985 e aprovados em sessão da Assembleia-geral de 28 de Março de 1985.
- Relatório e contas do exercício de 1985
Relatório e contas do exercício da Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro, referente ao ano de 1984, apresentado pelos corpos
gerentes eleitos para o triénio 1983/1985. Foram aprovados em reunião da Mesa
de 19 de Março de 1986, foi dado o parecer do Conselho Fiscal a 24 de Março de
1986 e aprovados em sessão da Assembleia-geral de 26 de Março de 1986.
- Relatório e contas da gerência de 1991
Relatório e contas do exercício da Mesa Administrativa da Santa Casa da

Misericórdia de Aveiro, referente ao ano de 1991, apresentado pelos corpos
gerentes eleitos para o triénio 1989/1991. Foram aprovados em reunião da Mesa
de 25 de Março de 1992, foi dado o parecer do Conselho Fiscal a 27 de Março de
1992 e aprovados em sessão da Assembleia-geral de 27 de Março de 1992.
- Relatório à Assembleia-geral - 1964
Relatório apresentado à Assembleia-geral relativo à administração e gestão do
Hospital de Santa Joana que contém uma homenagem ao Dr. Alberto Soares
Machado, bem como um Relatório da Direcção Clínica.
- Relatório e contas da gerência de 1910-1911
Relatório da conta corrente da gerência da Irmandade da Santa Casa.
- Relatório e contas do exercício de 1950
- Relatório e contas do exercício de 1951
Relatório e contas do exercício da Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro, referente ao ano de 1951. Foram aprovados em reunião da
Mesa de 10 de Março de 1952.
- Relatório e contas do exercício de 1968
Relatório e contas do exercício da Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro, referente ao exercício de gerência de 1968.
- Relatório e contas do exercício de 1986
Relatório e contas do exercício da Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro, referente ao ano de 1986. Foram aprovados em reunião de
Mesa de 11 de Março de 1987, pelo Conselho Fiscal a 23 de Março de 1987 e em
sessão da Assembleia-geral de 27 de Março de 1987.
- Relatório e contas do exercício de 1987
Relatório e contas do exercício da Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro, referente ao ano de 1987. Foram aprovados em reunião de
Mesa de 17 de Março de 1988, pelo Conselho Fiscal a 24 de Março de 1988 e em
sessão da Assembleia-geral de 30 de Março de 1988.
- Relatório e contas do exercício de 1983
Relatório e contas do exercício da Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro, referente ao ano de 1983. Foram aprovados em reunião de
Mesa de 7 de Março de 1984, pelo Conselho Fiscal a 15 de Março de 1984 e em
sessão da Assembleia-geral de 22 de Março de 1984.
- Relatório e contas do exercício de 1988
Relatório e contas do exercício da Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro, referente ao ano de 1988. Foram aprovados em reunião de
Mesa de 22 de Março de 1989, pelo Conselho Fiscal a 28 de Março de 1989 e em
sessão da Assembleia-geral de 31 de Março de 1989.
- Relatório e contas do exercício de 1989
Relatório e contas do exercício da Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro, referente ao ano de 1989. Foram aprovados em reunião de
Mesa de 21 de Março de 1990, pelo Conselho Fiscal a 20 de Março de 1990 e em
sessão da Assembleia-geral de 30 de Março de 1990.
- Relatório e contas do exercício de 1990
Relatório e contas do exercício da Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro, referente ao ano de 1990. Foram aprovados em reunião de
Mesa de 20 de Março de 1991, pelo Conselho Fiscal a 27 de Março de 1991 e em
sessão da Assembleia-geral de 27 de Março de 1991.
- Relatório e contas do exercício de 1992
Relatório e contas do exercício da Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro, referente ao ano de 1992. Foram aprovados em reunião de
Mesa de 25 de Março de 1993, pelo Conselho Fiscal a 30 de Março de 1993 e em
sessão da Assembleia-geral de 31 de Março de 1993. Contém a convocatória da
Assembleia-geral para reunião em sessão ordinária.
- Relatório e contas do exercício de 1993
Relatório e contas do exercício da Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro, referente ao ano de 1993. Foram aprovados em reunião de

Mesa de 21 de Março de 1994, pelo Conselho Fiscal a 24 de Março de 1994 e em
sessão da Assembleia-geral de 24 de Março de 1994.
- Relatório e contas do exercício de 1994
Relatório e contas do exercício da Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro, referente ao ano de 1983. Foram aprovados em reunião de
Mesa de 23 de Março de 1995, pelo Conselho Fiscal a 23 de Março de 1995 e em
sessão da Assembleia-geral de 24 de Março de 1995.
- Relatório e contas do exercício de 1995
Relatório e contas do exercício da Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro, referente ao ano de 1995. Foram aprovados em reunião de
Mesa de 21 de Março de 1996, pelo Conselho Fiscal a 25 de Março de 1996 e em
sessão da Assembleia-geral de 27 de Março de 1996.
- Relatório e contas do exercício de 1997
Relatório e contas do exercício da Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro, referente ao ano de 1997. Foram aprovados em reunião de
Mesa de 18 de Março de 1997, pelo Conselho Fiscal a 24 de Março de 1997 e em
sessão da Assembleia-geral de 26 de Março de 1997.
SR/Contas de Gerência, Orçamentos e Planos de Actividades 1981-1990
14 mç.
Contém as contas de gerência, planos de actividades e orçamentos ordinário e
extraordinários enviados ao Centro Regional de Segurança Social de Aveiro e
devolvidos à Santa Casa após aprovação.
- Conta de gerência e orçamento 1981
Contém a Conta de Gerência do ano de 1981, devidamente conferida pelo Centro
Regional de Segurança Social de Aveiro a 10 de Novembro de 1982, e o Orçamento
Ordinário para o mesmo ano.
- Conta de gerência e orçamento 1982
Contém o Plano de Actividades e Orçamento para ano de 1982. Contém ainda troca
de correspondência com o Centro Regional de Segurança Social de Aveiro devido a
irregularidades no orçamento apresentado.
- Conta de gerência e orçamento 1983
Contém Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 1983 devidamente
conferidos pelo Centro Regional de Segurança Social de Aveiro. Contém ainda o
Orçamento Ordinário para o mesmo ano e a Conta de Gerência.
- Conta de gerência e orçamento 1984
Contém o 1.º Orçamento Suplementar para o ano de 1984 devidamente visado e
devolvido pelo Centro Regional de Segurança Social de Aveiro e o Plano de
Actividades e Orçamento para o mesmo ano.
- Conta de gerência e orçamento 1985
Contém o Orçamento Ordinário para o ano de 1985 e troca de correspondência com
o Centro Regional de Segurança Social de Aveiro no sentido de esclarecer a
inclusão de determinada verba no orçamento e os 1.º e 2.º Orçamentos
Suplementares para o mesmo ano, tendo o 2.º sido devolvido em duplicado depois
de devidamente conferido pelo CRSEA.
- Conta de gerência e orçamento 1986
Contém a Conta de Gerência, o Relatório e Contas, uma cópia autenticada da Acta
de 11 de Março de 1987, o Orçamento Ordinário e os 1.º e 2.º Orçamentos
Suplementares do ano de 1986, devidamente conferidos pelo Centro Regional de
Segurança Social de Aveiro e ainda o Plano de Actividades para 1986.
- Conta de gerência e orçamento 1987
Contém a Conta de Gerência, o Orçamento Ordinário e o 1.º Orçamento
Suplementar do ano de 1987, devidamente conferidos pelo Centro Regional de
Segurança Social de Aveiro e ainda o Plano de Actividades para 1987.
- Conta de gerência 1988
Contém a Conta de Gerência e o Palno de Actividades do ano de 1988.

- Conta de gerência 1989
Contém a Conta de Gerência do ano de 1989 devidamente visada e aprovada pelo
Centro Regional de Segurança Social de Aveiro.
- Conta de gerência 1990
Contém a Conta de Gerência do ano de 1990 devidamente visada e aprovada pelo
Centro Regional de Segurança Social de Aveiro.
- Plano de Acção 1991
Contém o Plano de Actividades para o ano de 1991.
- Plano de Acção 1992
Contém o Plano de Acção para o ano de 1992.
- Plano de Acção 1993
Contém o Plano de Acção para o ano de 1993.
- Plano de Acção 1994
Contém o Plano de Acção para o ano de 1994.
SR/Actas das sessões de tomada de posse dos Corpos Gerentes - 19822007
1 liv.
Contém um livro das actas das sessões de tomada de posse dos Corpos Gerentes
da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Livro de registo dos actos de posse dos Corpos Gerentes - 13-12-1982 a 14-012007
Livro de registo das actas das sessões de tomada de posse dos Corpos Gerentes da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
SC/GESTÃO FINANCEIRA
1560181 liv. + 711 mç.
A criação das séries Inventários e balanços, Balancetes, Receita e Diários mensais
com data a partir do ano de 1990 deve-se ao facto de terem sido feitos ajustes em
matérias contabilísticas procedentes da adesão de Portugal à Comunidade Europeia.
Assim, foi emitida a revisão através do Decreto-Lei n.º 410/89, de 21 de
Novembro, de aplicação obrigatória a "(...) entidades que, por legislação específica,
já se encontrem sujeitas à sua adopção (...)" (Artigo 2.º, alínea g).
SR/Inventário e balanços até 1989 - 1843-1989
1 liv., 1 mapa, 1 mç.
Constituída por um livro do balanço das despesas e um mapa do balanço das
dívidas à Santa Casa.
- Balanço 1937 - 02-02-1937 a 30-12-1937
Contém relação de subsídios, donativos e esmolas, subscritores, receitas diversas,
despesas com pessoal, alimentação, combustível, drogas e farmácia, legados e
esmolas, renda de casa, despesas gerais, despesas diversas e energia eléctrica.
- Balanço de dívidas 1843-1844
Balanço das dívidas que a Santa Casa deve e das que a Santa Casa tem a haver.
- Inventário e balanços - 1991
Contém o inventário e balanço do passivo e activo da Santa Casa da Misericórdia de
Aveiro.
SR/Orçamentos - 1942
1 mç.
- Orçamento suplementar - 1942-1943
1 mç.
Orçamento suplementar da receita e despesa da Santa Casa.

SR/Ordens de pagamento - 19402 mç.
Contém ordens de pagamento.
SR/Receita até 1989 - 1812-1989
43 liv. + 252 mç.
Contém documentos de caixa e livros de registo da receita em numerário da Santa
Casa, um livro de registo do rendimento da lotaria. Os documentos de caixa são
copiados nos livros de registo. Esta série contém ainda os livros de registo de
receita em géneros e os livros de registo das esmolas entregues pelos
mamposteiros.
SSR/Esmolas dos Mamposteiros - 1614 - 1652
1 liv.
Contém o registo das esmolas entregues pelos mamposteiros à Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro.
- Livro para se lançarem as esmolas que os Mamposteiros trouxerem anualmente 1614-11-12 - 1652-07-06
Livro de registo das esmolas recolhidas pelos Mamposteiros para a Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro, numerado e rubricado pelo Desembargador Manuel Álvares
de Carvalho.
SSR/Documentos de caixa - 1845
252 mç.
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da receita, organizada por
ano económico. A informação está copiada nos livros com datas equivalentes de
Receita.
- Receita de Agosto de 1845 a Maio de 1847
Recibos de receita.
- Receita de Setembro de 1852 a Julho de 1859
Recibos de receita.
- Receita de Setembro de 1862 a Janeiro de 1863
Recibos de receita.
- Receita de Fevereiro de 1863 a Julho de 1863
Recibos de receita.
- Receita de Setembro de 1864 a Julho de 1865
Recibos de receita.
- Receita de Julho de 1879 a Junho de 1880
Recibos de receita.
- Receita de Julho de 1880 a Junho de 1881
Recibos de receita.
- Receita de Julho de 1882 a Junho de 1883
Recibos de receita.
- Receita de Julho de 1883
Recibos de receita.
- Receita de Julho a Dezembro de 1883
Recibos de receita.
- Receita de Fevereiro e Outubro de 1883/1884
Recibos de receita.
- Receita de Novembro de 1883, Janeiro e Junho de 1884
Recibos de receita.
- Receita de Abril a Junho de 1886
Recibos de receita.
- Receita de Janeiro a Abril de 1888
Recibos de receita.

- Receita de Julho a Dezembro de 1888
Recibos de receita.
- Receita de Outubro de 1888 a Janeiro de 1889
Recibos de receita.
- Receita de Janeiro a Junho de 1889
1889, Maio a Junho 1889
Recibos de receita.
- Receita de Julho 1889 a Junho de 1890
Recibos de receita.
- Receita de Julho 1890 a Abril de 1891
Recibos de receita.
- Receita de Julho a Agosto de 1891
Recibos de receita.
- Receita de Novembro de 1891 a Junho de 1892
Recibo de receita.
- Receita de Julho de 1892 a Junho de 1893
Recibo de receita.
- Receita de Maio e Junho de 1894
Recibo de receita.
- Receita de Julho de 1904 a Setembro de 1904
Recibos de receita.
- Receita de Novembro de 1904 a Junho de 1905
Recibos de receita.
- Receita de Julho de 1905 a Junho de 1906
Recibos de receita.
- Receita de Junho e Julho de 1907
Recibos de receita.
- Receita de Março 1908 a Junho de 1916
Recibos de receita.
- Receita de Março 1917 a Abril de 1917
SSR/Livros de registo - 1759-2000
34 liv.
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da receita.
- Tem este livro que serve de carregar a receita da Santa Casa - 1759-1779
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da receita. A informação está
copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro de receita da Misericórdia de Aveiro - 1779-07-07 a 1798
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da receita. A informação está
copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro de receita desta Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1798-1815
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da receita. A informação está
copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro de registo da receita da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1815-1830
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da receita. A informação está
copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro de registo da receita da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1830-1844
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da receita. A informação está
copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro de receita da Santa Casa - 1903-1904
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da receita. A informação está
copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro de receita da Santa Casa - 1907-1908
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da receita. A informação está
copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro de receita da Santa Casa - 1912-1916

Contém a redacção preparatória dos livros de registo da receita. A informação está
copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro de receita da Santa Casa - 1916-1920
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da receita. A informação está
copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro de receita da Santa Casa - 1923-1925
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da receita. A informação está
copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro de receita da Santa Casa - 1926-1930
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da receita. A informação está
copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro de receita da Santa Casa - 1932-1938
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da receita. A informação está
copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro de receita da Santa Casa - 1939-1941
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da receita. A informação está
copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro do rendimento da exploração da Agro-Pecuária - 1960-1965
Registo de rendimento agro-pecuário.
- Livro de registo dos juros da Santa Casa da Misericórdia - 1791-1811
Registo dos valores recebidos respeitantes ao pagamento de juros. Contém índice
dos nomes dos devedores.
- Livro de registo dos juros da Santa Casa da Misericórdia - 1810-1850
Registo dos valores recebidos respeitantes ao pagamento de juros. Contém índice
dos nomes dos devedores e respectiva naturalidade.
- Livro de registo do dinheiro a juros da Santa Casa da Misericórdia - 1850-1881
Registo dos valores recebidos respeitantes ao pagamento de juros. Contém índice
dos nomes dos devedores e respectiva naturalidade.
- Livro dos rendimentos dos juros, foros e pão de renda e marinhas da Misericórdia
de Aveiro - 1645-1656
Contém o registo dos valores dos rendimentos dos juros de várias propriedades.
Contém recibos de tenças de juros deixados à Santa Casa, de Maria das Neves
Botelho e outros.
- Livro de registo dos juros, foros, pensões, fazendas e marinhas - 1690-1710
Registo dos valores recebidos respeitantes ao pagamento de juros. Contém índice
dos nomes dos devedores, o índex das marinhas, inventário dos bens móveis da
Santa Casa, o índex dos títulos das terras, inventário dos papéis e livros que estão
no cartório desta Santa Casa, inventário dos bens móveis da sacristia e dos da
igreja, inventário dos bens que contém a Casa do Despacho fora do cartório,
inventário dos bens que contém a casa da cera, inventário do que contém a casa da
tumba e inventário dos bens que contém o hospital.
- Lista da cobrança dos rendimentos que se arrecadam pelo São Miguel - 1703
Registo da cobrança feita pela Santa Casa que contém os nomes dos devedores e
respectivos valores pagos.
- Livro de cobrança de foros, juros e pensões que se pagam à Misericórdia - 17101715
Registo dos valores recebidos respeitantes ao pagamento de juros, foros e pensões.
Contém índex dos nomes dos devedores, índex dos almoxarifados, das marinhas,
das marinhas a monte, de algumas declarações que neste livro foram feitas, do
rendimento dos mamposteiros, das escrituras e mais títulos, das capelas e mais
legados, da fazenda livre que esta Santa Casa tem sem obrigação alguma e das
pessoas que a deixaram a ela e índex da fazenda que esta Santa Casa e que não há
notícia de quem a tivesse deixado.
- Livro de registo das terras e lugares em que vivem os caseiros que pagam foros e
juros à Santa Casa - 1715-1783
Este livro contém o registo das terras e lugares em que vivem os caseiros e
respectivas quantias que pagam, bem como as dívidas à Santa Casa. Contém o

índex das terras, o índex das pessoas de Aveiro, o índex das pessoas de Ílhavo,
índex das pessoas de Val de Ílhavo e Alqueidão, índex das pessoas de Arada, índex
das pessoas de Verdemilho, lista de capelas e legados da Santa Casa e cópia do
testamento do capitão José de Almeida Cardoso (1783).
- Livro de registo da receita do trigo - 1772-1795
Contém o registo de pagamentos feitos em trigo de foros vencidos.
- Livro da cobrança dos foros da Misericórdia - 1775-1808
Registo dos valores recebidos respeitantes ao pagamento de juros. Contém índex
dos nomes das pessoas que pagam os foros à Santa Casa e índex das terras.
- Livro de registo dos foros de trigo e milho que recebeu a Misericórdia - 1800-1808
Contém o registo de pagamentos feitos em trigo, de foros vencidos.
- Livro da cobrança dos foros a dinheiro, milho, trigo e centeio - 1809
Registo dos valores recebidos respeitantes ao pagamento de foros. Contém índex
das terras aforadas à Santa Casa da Misericórdia.
- Livro de registo dos foros de trigo e milho que pertencem à Misericórdia - 18091829
Registo dos valores recebidos em milho, trigo e galinhas respeitantes ao
pagamento de foros. Contém índex das terras aforadas à Santa Casa da
Misericórdia.
- Livro da cobrança de foros pagos a dinheiro pertencentes à Misericórdia - 18091884
Registo dos valores em dinheiro respeitantes ao pagamento de foros. Contém índex
das terras aforadas pela Santa Casa da Misericórdia.
- Livro da cobrança dos foros pagos a trigo, milho e dinheiro à Misericórdia - 18091884
Registo dos valores em dinheiro e géneros respeitantes ao pagamento de foros.
Contém índex das terras aforadas pela Santa Casa da Misericórdia.
- Livro da cobrança dos foros de pão, trigo e milho - 1823-1862
Registo dos valores em géneros respeitantes ao pagamento de foros de pão.
Contém índex das terras aforadas pela Santa Casa da Misericórdia.
- Livro de registo de rendas de marinhas, casas e palheiros - 1842-1871
Registo dos valores em dinheiro respeitantes ao pagamento de foros de marinhas,
casas e palheiros.
- Livro do recebimento dos foros em géneros da Misericórdia - 1858-1883
Registo dos valores em dinheiro e géneros respeitantes ao pagamento de foros.
Contém índex das terras aforadas pela Santa Casa da Misericórdia.
- Índex dos livros dos foros e capitais - s/d
Contém o índex dos livros dos foros e capitais pagos à Santa Casa da Misericórdia
de Aveiro.
- Livro das marinhas - 1776 a 1824
Livro do assento das marinhas e do seu rendimento anual que pertencem à Santa
Casa da Misericórdia de Aveiro. Contém dois índices das marinhas no fl. 1 e fl. 5252v.
- Livro de registo de quotas - 15-06-1956 a 27-12-1974
Contém o registo da cobrança de quotas dos sócios/Irmãos da Santa Casa.
- Livro de registo de quotas - 30-10-1979 a 01-09-2000
Contém o registo da cobrança de quotas dos sócios/Irmãos, feita pelo cobrador da
Santa Casa.
SSR/Lotaria - 1817-1822
1 liv.
Contém o registo dos números e prémios da lotaria.
- Livro de registo dos números da lotaria - 1817-1822
Contém as listas dos números da lotaria desde 1817 a 1822, valores de alguns
prémios atribuídos e registo do produto da venda dos bilhetes da lotaria pela Santa
Casa.

SSR/Livros de registo de capitais e fundos públicos - 1868-1942
2 liv.
Contém livros de registo de capitais e fundos públicos pertencentes à Santa Casa.
- Livro de registo das inscrições ou obrigações prediais - 1868-1880
Contém a escrituração e assentamento regular das inscrições ou obrigações
prediais do Crédito Predial e acções do Banco do Brasil, pertencentes à Santa Casa
de Aveiro, em conformidade com a Lei de 22 de Junho de 1866.
- Livro de registo e capitais em dinheiro e fundos públicos - 1883-1942
Livro que contém a escrituração regular de todos os capitais em dinheiro e fundos
públicos ou particulares que a Santa Casa possui. Abriu-se para esse fim conta
corrente especial para cada um dos devedores ou depositários de qualquer quantia
pertencente a esta Santa Casa, e que se encontra convertido ou vai sendo
convertido, em capital produtivo.
SSR/Receita e despesa da Casa de Francisco Tomé Marques Gomes - 18341878
5 liv.
Contém livros de caixa, de recebimento de dívidas activas, de produção ou
rendimento de marinhas e de escrituração da admissão da quinta das Quintãs.
- Livro de caixa da Casa de Francisco Tomé Marques Gomes - 1834-1875
Livro de caixa da Casa de Francisco Tomé Marques Gomes dos fundos recebidos e
dispendidos.
- Livro de recebimento de dívidas activas da Casa de Francisco Tomé Marques
Gomes - 1849-1877
Livro de registo de recebimento de dívidas activas da Casa de Francisco Tomé
Marques Gomes.
- Livro de produção, rendimento e despesa da Casa de Francisco Tomé Marques
Gomes - 1849-1877
Livro de registo de produção, rendimento e despesa da Casa de Francisco Tomé
Marques Gomes.
- Livro de recebimento de dívidas activas da Casa de Francisco Tomé Marques
Gomes - 1851-1878
Livro de registo de recebimento de dívidas activas da Casa de Francisco Tomé
Marques Gomes.
- Livro de escrituração da Casa de Francisco Tomé Marques Gomes - 1853-1878
Livro de registo da escrituração da admissão da quinta das Quintãs em Ílhavo e da
quinta da Forca e Chão em Esgueira, da Casa de Francisco Tomé Marques Gomes.
SR/Despesa até 1989
14 liv. + 394 mç.
Contém documentos de caixa e livros de registo da despesa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro.
SSR/Documentos de caixa - 1618394 mç.
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da despesa, organizada por
ano económico. A informação está copiada nos livros com datas equivalentes de
Despesa.
SSR/Livros de Registo - 1815-1941
14 liv.
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da despesa. A informação
está copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.

- Livro da despesa da Misericórdia de Aveiro - 1815-1844
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da despesa. A informação
está copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro de despesa da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1890-1892
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da despesa. A informação
está copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro de registo despesa da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1889-1890
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da despesa. A informação
está copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro de despesa da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1897-1903
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da despesa. A informação
está copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro de despesa da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1903-1909
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da despesa. A informação
está copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro de despesa da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1909-1914
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da despesa. A informação
está copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro de despesa da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1914-1916
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da despesa. A informação
está copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro de despesa da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1916-1918
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da despesa. A informação
está copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro de despesa da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1922-1924
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da despesa. A informação
está copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro de despesa da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1924-1926
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da despesa. A informação
está copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro de despesa da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1926-1928
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da despesa. A informação
está copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro de despesa da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1928-1931
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da despesa. A informação
está copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro de despesa da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1931-1934
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da despesa. A informação
está copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro da despesa da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1934-1941
Contém a redacção preparatória dos livros de registo da despesa. A informação
está copiada nos livros com datas equivalentes de Receita e Despesa.
- Livro da despesa da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1979-1980
Contém o registo das despesas respeitantes à Instituição.
- Livro da despesa da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1979-1980
Contém o registo das despesas respeitantes à Instituição.
- Livro da despesa da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1983
Contém o registo das despesas respeitantes à Instituição.
SR/Receita e despesa até 1989
107 liv. + 51 mç.
Livros de registo e recibos de receita e despesa.
SSR/Livros de registo - 1593-1989
107 liv.
Contém livros de registo da receita e despesa, copiadas dos livros de registo
preparatório de receita e dos livros de registo preparatório de despesa.

- Livro de registo da receita e despesa - 1593-1594
Este livro de receita e despesa contém o registo da receita, da despesa, das
esmolas a pedir, das ordinárias, das mulheres dos irmãos defuntos que a Santa
Casa tem a obrigação de enterrar, dos (?) que a Misericórdia aceita, dos Pobres que
a Santa Casa vestiu, dos acórdãos que se fazem e da eleição dos novos oficiais.
- Livro de registo da receita e despesa - 02-07-1597 a 02-07-1598
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da mesa e aceitação de presos, registo de receita, registo
de despesa e registo dos vestidos que se deram no ano de 1597; assento de onde
se há-de fazer a casa da Misericórdia; assento da eleição da pessoa que há-de vir
requerer a provisão de quatro mil cruzados e ainda a discriminação de despesas
substanciais com o culto.
- Livro de registo da receita e despesa - 02-08-1598 a ?-06-1599
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, título dos assentos da Mesa e aceitação de presos, título da receita
e título da despesa. O título da vistoria é referido no índice embora não exista.
- Livro de registo da receita e despesa - 06-08-1599 a 02-08-1600
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1600 ao dia 11 de Julho de 1601
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1601 a Julho de 1602
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais
- Livro de registo da receita e despesa - 14-07-1602 a 07-07-1603
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais
- Livro de registo da receita e despesa - 02-07-1603 a 09-08-1604
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - 1604-1605
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1606 a 8 de Julho de 1607
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1609 a Junho de 1610
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1610 a Julho de 1611
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1611 a Julho de 1612
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais. Contém
auto de eleição. Neste livro é feita referência ao pagamento a uma hospitaleira por
serviços prestados.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1612 a Julho de 1613
Livro que contém assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais. Contém
auto de eleição.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1613 a Junho de 1614
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1614 a Julho de 1615
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico

correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - 1616-1617
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - 09-07-1617 a 11-07-1618
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1618 a Julho de 1619
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1619 a Julho de 1620
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - 05-07-1620 a Julho de 1621
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - 05-07-1621 a Julho de 1622
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - 04 de Julho de 1622 a Julho de 1623
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1623 a Julho de 1624
Livro que contém assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais. O
pergaminho é um fragmento que contém texto visigótico.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1623 a Julho de 1624
Livro que a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico correspondente,
assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1625 a Julho de 1626
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1626 a Junho de 1627
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1626 a Julho de 1629
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Junho de 1629 a Julho de 1630
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1632 a Julho de 1633
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1635 a Julho de 1636
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1636 a Julho de 1637
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1637 a Julho de 1638
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1638 a Julho de 1639
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico

correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - 02-07-1639 a 02-07-1640
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1640 a Julho de 1641
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - 08-07-0642 a 15-07-1643
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1644 a Julho(?) de 1645
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1646 a Junho de 1647
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1647 a Julho de 1648
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais. É
provedor Francisco de Oliveira e escrivão, o beneficiário Tomé Migalhas.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1648 a Julho de 1649
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1649 a Julho de 1650
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1650 a Julho de 1651
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1651 a Julho de 1652
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1652 a Junho de 1653
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1653 a Junho de 1654
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1655 a Julho de 1656
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1656 a Julho de 1657
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo da receita e despesa - Julho de 1661 a Julho de 1662
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1662 a Julho de 1663
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1663 a Julho de 1664
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1664 a Julho de 1665
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1665 a Julho de 1666

Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1666 a Julho de 1667
Livro que contém assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1667 a Julho de 1668
Livro que contém assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1668 a Julho de 1669
Livro que contém assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1669 a Julho de 1675
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1675 a [Julho] de 1676
Livro que contém assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1676 a Julho de 1679
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1679 a Julho de 1681
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1648 a Julho de 1649
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1682 a Julho de 1683
Livro que contém assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1684 a Julho de 1685
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1685 a Julho de 1686
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1686 a Julho de 1687
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1692 a Julho de 1693
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1693 a Julho de 1694
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1694 a Julho de 1695
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1696 a Julho de 1697
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1697 a Julho de 1698
Livro que contém a relação dos nomes do provedor, escrivão e tesoureiro para o
ano económico correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa
mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1698 a Julho de 1699
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1701 a Julho de 1702
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais. Dos
últimos fólios manuscritos consta um texto de esclarecimento de contas dado pelo
escrivão.

- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1702 a Julho de 1703
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais. Contém
ainda advertência e memorial das missas em dívida.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1707 a Julho de 1708
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1709 a Julho de 1710
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1710 a Julho de 1711
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1711 a Julho de 1712
Livro que contém assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1712 a Julho de 1713
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais. Contém
um documento avulso de pedido de esmola.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1714 a Julho de 1715
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1715 a Julho de 1717
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1717 a Julho de 1719
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1719 a Julho de 1720
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1722 a Julho de 1723
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1723 a Julho de 1724
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1724 a Julho de 1725
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1725 a Julho de 1751
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - 1733-1735
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais. Contém
obrigações a cumprir pelos provedores e inventário de todos os papéis, livros e
móveis da Santa Casa cuja informação retroage a 1498.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1735 a Julho de 1740
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1740 a Julho de 1750
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1751 a Julho de 1760
Livro que contém anotações várias retiradas de outros livros de receita e despesa,
bem como de livros de actas. Contém igualmente uma relação dos nomes dos

irmãos para o ano económico correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita
e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1776 a Julho de 1815
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Julho de 1849 a Junho de 1875
Livro que contém títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - 30 de Junho de 1873 a 30 de Junho de
1895
Livro que contém o registo da receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - 1 de Junho de 1885 a 31 de Janeiro de
1892
Livro que contém o registo da receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - 31 de Janeiro de 1892 a 31 de Dezembro
de 1901
Livro registo da receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - 1 de Julho de 1895 a 30 de Junho de 1907
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - 1901 a 30 de Junho de 1910
Livro que contém títulos da receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - 1907 a 1916
Livro que contém a registo da receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - 1909 a 31 de Janeiro de 1920
Livro que contém o registo da receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - 1916 a 8 de Março de 1928
Livro que contém o registo da receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - 1919 a 31 de Janeiro de 1932
Livro que contém o registo da receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - 10 de Março de 1928 a Dezembro de 1941
Livro que contém o registo da receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - 1931 a 31 de Dezembro de 1941
Livro que contém o registo da receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Janeiro de 1942 a Janeiro de 1944
Livro que contém o registo da receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Janeiro de 1942 a Março de 1945
Livro que contém o registo da receita e despesa mensais.
- Livro de registo de receita e despesa - Março de 1945 a Agosto de 1947
Livro que contém o registo da receita e despesa mensais.
- Livro do caixa - 01-09-1947 a 30-12-1950
Livro que contém o registo da receita e despesa mensais.
- Livro do caixa - 01-01-1951 a 31-06-1954
Livro que contém o registo da receita e despesa mensais.
- Livro do caixa - 23-07-1954 a 11-06-1957
Livro que contém o registo da receita e despesa mensais. Termo de abertura: "Háde servir este livro para nele se registarem todo o movimento de numerário
verificado nos serviços administrativos e hospitalares da Santa Casa da Misericórdia
de Aveiro, ao qual será dado o nome de Caixa".
- Livro do caixa - 19-06-1957 a 31-03-1959
Livro que contém o registo da receita e despesa mensais. Termo de abertura: "Háde servir este livro para nele se registarem todo o movimento de numerário
verificado nos serviços administrativos e hospitalares da Santa Casa da Misericórdia
de Aveiro, ao qual será dado o nome de Caixa".
- Livro do caixa - 26-09-1961 a 04-06-1963
Livro que contém o registo da receita e despesa mensais. Termo de abertura: "Háde servir este livro para nele se registarem todo o movimento de numerário
verificado nos serviços administrativos e hospitalares da Santa Casa da Misericórdia

de Aveiro, ao qual será dado o nome de Caixa".
- Livro do caixa - 8-05-1963 a 06-08-1964
Livro que contém o registo da receita e despesa mensais. Termo de abertura: "Háde servir este livro para nele se registarem todo o movimento de numerário
verificado nos serviços administrativos e hospitalares da Santa Casa da Misericórdia
de Aveiro, ao qual será dado o nome de Caixa".
- Livro do caixa - 25-08-1965 a 31-12-1965
Livro que contém o registo da receita e despesa mensais.
- Livro de registo de operações de tesouraria - 31-01-1985 a 23-12-1985
Livro que contém o registo das operações de tesouraria com entidades públicas
(Imposto de Selo, Fundo de Desemprego, Centro Regional de Segurança Social,
Tesoureiro da Fazenda Pública).
- Livro do caixa - 02-01-1984 a 31-12-1986
Livro que contém o registo da receita e despesa diária.
- Livro do caixa - 02-01-1987 a 29-12-1989
Livro que contém o registo da receita e despesa diária.
SR/Receita e despesa das obras da Casa Nova - 1599 - 1655
9 liv.
Contém livros de registo da receita e despesa das obras da casa nova da
Misericórdia de Aveiro, que iniciaram em 1599 e foram dadas por terminadas em
1655.
- Livro do dinheiro e gastos da obra Casa Nova da Misericórdia - 1599-1601
Livro que regista as despesas com as obras da Casa Nova da Santa Casa.
- Livro do dinheiro e gastos da obra Casa Nova da Misericórdia - 1602-1605
Livro que regista as despesas com as obras da Casa Nova da Santa Casa.
- Livro do dinheiro e gastos da obra da Casa Nova da Misericórdia - 1605-1607
Livro que regista as despesas com as obras da Casa Nova da Santa Casa. Foi
provedor Francisco César e escrivão Francisco Cardoso de Albergaria.
- Livro do dinheiro e gastos da obra da Casa Nova da Misericórdia - 1606-1607
Livro que regista as despesas com as obras da Casa Nova da Santa Casa.
- Livro do dinheiro e gastos da obra da Casa Nova da Misericórdia - 1608-1609
Livro que regista as despesas com as obras da Casa Nova da Santa Casa.
- Livro do dinheiro e gastos da obra da Casa Nova da Misericórdia - 1609-1610
Livro que regista as despesas com as obras da Casa Nova da Santa Casa.
- Livro do dinheiro e gastos da obra da Casa Nova da Misericórdia - 1611-1612
Livro que regista as despesas com as obras da Casa Nova da Santa Casa.
- Livro do dinheiro e gastos da obra da Casa Nova da Misericórdia - 1617-1622
Livro que regista as despesas com as obras da Casa Nova da Santa Casa.
- Livro do dinheiro e gastos da obra da Casa Nova da Misericórdia - 1652-1655
Livro que regista as despesas com as obras da Casa Nova da Santa Casa.
SR/Dívidas - 1560 - 1890
2 liv. + 1 pt.
Contém registo de dívidas para com a Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Livro das dívidas - 1560-1599
Contém um índice alfabético com os nomes dos devedores e a seguir, contém o
registo das datas e quantias pagas.
- Livro das dívidas activas - 06-03-1946 a 03-05-1960
Contém a relação de dívidas e devedores à Santa casa da Misericórdia de Aveiro.
- Relação de dívidas activas - 30-06-1887 a 30-06-1891
Contém mapas com a relação de todas as dívidas activas à Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro.
SR/Despesas das obras do Hospital Novo - 1814-1820

4 mç.
Contém registo das despesas com as obras do Hospital da Santa Casa.
- Folha dos materiais comprados para as obras - 1814-03-14 a 1819-01-31
Registo dos materiais comprados e das jornas para as obras do Hospital da Santa
Casa desta cidade e pagos pelo Reverendo Tesoureiro dela.
- Recibos das obras do Hospital - 1814-04-07 a 1815-09-21
Recibos vários das obras do Hospital; rol da pedra para a obra do Hospital com
referência ao uso da cantaria de Ançã; relação da madeira comprada.
- Rol da madeira, pregos e cavilhas - 1815-09-03 a 1820
Registos vários dos diversos materiais e respectivas despesas necessárias à
construção do Novo Hospital da Santa Casa da Misericórdia (madeira, pregos e
outros).
- Folha dos mestres e oficiais e trabalhadores - 1814-03-27 a 1816-08-06
Registo dos mestres e oficiais e trabalhadores que trabalharam na obra do Hospital
Novo da Santa Casa da Misericórdia.
SR/Receita e despesa de legados - 1603-1893
6 liv.
Contém livros de registo de despesa e receita de legados, nomeadamente de
Fernão Lopes de Pontes e Inácio da Silva Medela.
- Livro de receita e despesa do legado de Fernão Lopes de Pontes - 1603-08-17 1609-01-27
Livro de receita e despesa do legado deixado por Fernão Lopes de Pontes e de
registo de actas das reuniões da Mesa relativas a quitações feitas com as orfãs
escolhidas para usufruir do dote deixado pelo benfeitor.
- Instituição, aceitação, clarezas e mais notícias do legado pio e perpétuo que
instituiu Inácio da Silva Medela - 1741-12-25 a 1762-07-01
Forma da instituição do legado. Receita e despesa do legado até 1 de Julho de
1762, que rende em cada ano 400 mil réis, dos quais 250 é despesa, 100 para
administração do legado em cada ano e 50 para obras ou necessidades do hospital.
Inácio da Silva Medela, morador na cidade do Rio de Janeiro, província de Santa
Cruz do Brasil, natural da vila de Barcelos.
- Livro de registo dos dotes instituídos por Ignácio da Silva Medela - 1867-04-30 a
1893-05-14
Relação dos dotes de casamento atribuídos a donzelas pobres no valor de 250.000
reis, instituído pelo benfeitor da Santa Casa, Inácio da Silva Medela.
- Livro de registo das escrituras de dinheiro a juro aplicadas para o cumprimento do
Legado dos Medela - 1833-1843
Registo dos valores recebidos respeitantes ao pagamento de juros. Contém índice
dos nomes dos devedores e respectiva naturalidade.
- Livro de registo das escrituras de dinheiro a juro aplicado para o cumprimento do
Legado dos Medela - 1850-1884
Registo dos valores recebidos respeitantes ao pagamento de juros. Contém índice
dos nomes dos devedores e respectiva naturalidade.
- Livro de registo de das escrituras de dinheiro a juro aplicadas para o cumprimento
do legado dos Medela - 1825-1833
Registo dos valores recebidos respeitantes ao pagamento de juros. Contém índice
dos nomes dos devedores e respectiva naturalidade. Contém provisão régia ao
Provedor da Comarca para que a Santa Casa respeite o determinado pelo legado do
Medela.
SR/Balancetes até 1989
- Balancetes de caixa do dia – 1961 a 1965
Balancetes de caixa do dia.

- Balancete anual - 01-12-1989 a 31-12-1989
Contém o balancete anual.
SR/Balancetes de 1990
3 mçs.
- Balancete anual - 01-12-1989 a 01-01-1991
Contém o balancete anual.
- Balancete diário e do razão - 01-12-1990 a 31-12-1990
Contém balancetes de caixa do dia e balancetes do razão geral.
- Balancete mensal - 01-02-1990 a 31-12-1990
Contém o balancete mensal - diário do caixa, diário de operações diversas e de
razão geral.
SC/GESTÃO PATRIMONIAL 151322 liv. + 8 mç. + 801 pt.
Secção constituída pelas séries Autos de arrematação; Contencioso; Foros;
Inventários, Tombos e cadastros; Legados, capelas, doações e obrigações;
Sentenças; Escrituras; Penhoras; Compra e venda; Demandas; Dívidas; Dinheiro a
juro; Reconhecimento, medição e demarcação de propriedades e Testamentos.
SR/Autos de arrematação - 1599-1891
10 pt. + 1 liv.
Constituída por cartas de arrematação de bens e terras a favor da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro e livro de autos de arrematação e adjudicação.
- Livro de registo de autos de arrematação da Santa Casa da Misericórdia - 188705-02 a 1891-05-17
Livro de registo de autos/contratos de arrematação e de adjudicação, que na sua
maioria são sobre o fornecimento de géneros para consumo do hospital, mas
também sobre algumas obras dos edifícios da Irmandade. Contém uma referência
ao Alvará de nomeação da Comissão Administrativa da Irmandade, por parte do
Governador Civil do distrito de 7 de Maio de 1887, nos primeiros autos.
SR/Contencioso - 1842
1 mç.
Consulta à Associação dos Advogados de Lisboa.
- Consulta n.º 186 - 1842-06-08
Consulta à Associação dos Advogados de Lisboa sobre o libelo entre a Misericórdia e
os herdeiros de António de Melo Correia e de D. Ana Miquelina de Almeida.
SR/Foros - 1616-1906
151 pt.
Constituída por documentos avulso de aforamentos, emprazamentos, foros de
desistência e foros em dívida de propriedades da Santa Casa.
SR/Inventários, tombos e cadastros - 153316 liv. + 2 mç. + 3 pt.
Esta série é constituída por livros de inventário, um mapa de registo de bens
móveis e imóveis, tombos e registo de cadastro de bens, foros e fazendas e ainda
por alguns inventários privados.
SSR/Inventários - 1616 2 liv. + 3 mç.
Contém inventários dos bens da Santa Casa.

- Livro de inventário de tudo o que há nesta Santa Casa da Misericórdia e assim dos
papéis e livros do cartório - 1616, Março - 1662
Inventário dos vários bens da Santa Casa desde o ano de 1616 até 1662 feita pelos
vários mordomos e escrivães da Misericórdia.
- Mapa geral - 1775-09-09
Mapa feito pelo escrivão João Rangel Varela de Quadros a pedido do provedor Dom
António Freire Gameiro de Sousa, primeiro Bispo de Aveiro, por carta de 5 de
Agosto de 1755, com informações várias sobre a Misericórdia: o fundo do
rendimento anual, as dívidas activas e passivas da Santa Casa para a satisfação de
vários legados, as obrigações e despesas, o dinheiro que tem a juro, litígios,
dependências na cidade do Porto e na cidade de Lisboa, peças de prata e
ornamentos da igreja para os altares.
- Inventário dos objectos da igreja e hospital da Santa Casa da Misericórdia - 185106-30
Inventário dos objectos da igreja e hospital da Santa Casa da Misericórdia. É de
salientar o registo de "um crucifixo em marfim com sua cruz e pianha de pau preto,
com os cravos dístico e resplendor de prata, cuja imagem é a que costuma ir na
procissão de 5ª feira santa".
- Inventário - 1979
Inventário do material existente nas antigas instalações da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro, com as seguintes categorias: quadros, móveis similares
existentes, apresentando setenta números na totalidade.
- Inventário - 1883-1885
Maço 1: inventário de vários objectos do Hospital da Santa Casa (móveis, roupa e
louça da cozinha), caracterizados pela designação, quantidade, bom estado e mau
estado. Maço 2: inventário dos vários objectos do Hospital, das várias dependências
do seu edifício e outras categorias, caracterizados pela designação, quantidade e
estado de conservação (enfermaria do S. Francisco, enfermaria de S. José,
enfermaria do Senhor, salão, quarto de casa de precisões, escritório, salão inferior,
enfermaria Santa Ana, enfermaria Santa Joana, enfermaria Santa Teresa,
arrecadação, roupa na lavadeira, salão superior, casa de precisões, cozinha, em
serviço de enfermeira, casa da fábrica, quarto particular, Hospital, casa dos
balandrais, roupas para ser entregue na arrecadação do Hospital), e também da
igreja, da sacristia e da Sala do Despacho. Folha avulsa de uma relação de lençóis,
fronhas e cortinas feita pelo enfermeiro António Joaquim de Sousa.
SSR/Tombos e cadastros - 153312 liv. + 1 mç.
Contém livros de registo de herdades, rendas, foros e outros bens da Santa Casa.
- Tombo das herdades, rendas e ornamentos da Santa Casa - 1533 a 1639-06-19
Livro do tombo das herdades e rendas da Misericórdia cujos registo. No fl. 190v, é
feito o registo de umas verbas de alguns testamentos que deixam à Misericórdia
algumas propriedades duvidosas, respeitantes a António A.º o Maire (?) relativos a
Jorge Dias, alfaiate e sua mulher, a cuja averiguação a Misericórdia procedeu,
começando a 20 de Agosto de 1581.
- Primeiro livro do tombo da fazenda e raiz e foros da Santa Casa - 1614-11-10 a
1652-03-30
Livro do tombo da fazenda de raiz e dos foros da Santa Casa feito pelo
Desembargador Manuel Álvares de Carvalho, incumbido por provisão régia.
Apresenta no fl. 3-4v um índex da fazenda, foros e juro da Santa Casa e
testamentos que têm de ser cumpridos (o primeiro número corresponde ao que se
paga, o segundo corresponde ao número em que cada um está registado). No fl. 5
é referenciada a reforma feita pelo referido Desembargador em 1614, em que é
dito que a Santa Casa tem vinte mil reis de juro assentados nas três casas de
Lisboa, como consta do padrão que está no cartório de lá, os quais a partir de 1614
em diante pertencem à Misericórdia, por razão da imposição que se fez com os

herdeiros de Fernão Lopes de Pontes, cuja escritura está no cartório, feita nas
notas do tabelião Belchior Correia, com a obrigação de se pagarem deles dois mil
cento e sessenta reis em cada um ano ao Mosteiro de S. Domingos, pela esmola de
trinta e seis missas, que se hão-de dizer pela alma do dito Fernão Lopes de Pontes.
Contém o traslado da verba do testamento de André Dias Cardoso (fl. 133-135v), o
traslado da verba do testamento de Miguel Pires Pericão (fl. 136), o traslado da
verba do testamento de Pedro Álvares e de sua mulher Maria Jorge, (fl. 137-137v).
- Segundo livro dos bens de raiz da Santa Casa - 1617 a 1635-06-05
Livro dos bens de raiz da Santa Casa da Misericórdia. Contém sumário no fl. 1 a 2v,
sobre prazos, concertos, traslados de procurações, contratos, prazos de três vidas,
outorga e consentimento, compras, outorga do contrato, aforamentos, obrigação,
outorga e consentimento, subrogação, instituição de capela, arrendamento,
obrigação, doação, certidão de verba de testamentos, traslado de testamento.
Contém informação que retroage a 1614.
- Livro dos bens da Santa Casa da Misericórdia - 1655 a 1701-11-01
Livro dos bens da Santa Casa da Misericórdia, dos foros de pão e em dinheiro,
rendimentos dados à razão de juro, altura em que estes devem ser cobrados, e
propriedades que se deixaram à Santa Casa com obrigações. No fl. 110 a 111 é
indicado que a informação dada sobre as várias propriedades e obrigações são
baseadas em escrituras, testamentos e doações que se encontram no cartório,
referindo as que não se encontraram no mesmo.
- Tombo dos bens da Santa Casa - 1728
Livro do tombo dos bens, propriedades e foros pertencentes da Santa Casa da
Misericórdia da vila de Aveiro coordenado pelo bacharel Faustino de Bastos
Monteiro e pelo escrivão, em cumprimento da provisão régia de 1725. Contém
alguns documentos trasladados que datam de 1725.
- Relação de todos os bens de raiz e propriedades da Santa Casa - 1768-07-04 a
1857
Relação de todos os bens de raiz e propriedades que possui a Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro (títulos, aquisições, aplicações, encargos e obrigações deles).
Apresenta o registo de uma notícia, na qual se diz: Tem esta Santa Casa da
Misericórdia desta cidade de Aveiro, não só um prazo no Alboi que consta de vários
foros de casas, mas também várias capelas e legados que lhe deixaram vários
testadores e doadores em seus testamentos e doações e ainda por contratos que
per si, e por outrem algumas pessoas fizeram com os provedores e deputados da
Mesa, em que com eles ajustaram e instituíram várias capelas para o que deram
dinheiros de que se fizeram escrituras de sua contracção e pelos testamentos,
doações e contratos vieram os bens e dinheiros a esta Santa Casa, e assim seguese a carta de aviso, e depois as capelas e legados separadamente sobre si e mais
abaixo os rendimentos com especificação e clareza dos títulos, folhas e números
por onde a ela vieram. Apresenta registos vários sobre o prazo de Alboi, o legado
do cónego António Tavares, o legado de Dona Brites de Lara e Meneses, viúva de
Dom Pedro de Médicis, o legado de Fernão Lopes de Pontes, o legado de Isabel de
Couros, a capela de Isabel da Luz de Figueiredo, a capela de António Saraiva
Picado, o legado do Capelão Manuel André de Figueiredo, o legado de Catarina
André, o legado de Damázia Solteira, o legado de André Dias Caldeira, o legado de
Dona Catarina Rangel, o legado do Doutor João Velho Barreto, o legado de cujo
nome do legatário não se sabe, o legado do Padre Manuel Migueis Leitão, o legado
de Leonor Anes, a gaga, o legado de Simão da Costa, o legado do padre Manuel
João, capelão que foi da Santa Casa e de sua mãe Luzia André, o legado de
Margarida Caria, o legado da Capela de Santo Ildefonso, o legado do Padre Manuel
da Cunha, o legado do padre António Ribeiro Abade, o legado do André Dias
Cardoso, o legado de António Vaz e de sua mulher Maria André, o legado de Maria
Fernandes, hospitaleira, o legado de Isabel Pereira, o legado de Luísa Couceira
Migalhas, o legado de Maria Soares, o legado de Maria de Araújo, o legado de
Bento Rodrigues de Figueiredo, o legado do Padre Domingos Jorge Castanho, o
legado de Maria Madalena, o legado de Luís de Matos, o legado de Isabel da Mota,

o legado de Manuel Jorge e sua mulher, o legado de Antónia Miguéis, o legado de
Antónia Pereira de Carvalho, o legado de Maria da Cruz, o legado de Antónia
Gaspar, o legado do Reverendo Pedro Pais, Prior de Recardães, o legado de Pedro
Álvares e de sua mulher Maria Jorge, o legado de Roque de Oliveira, a capela de
Sebastiana das Neves, a capela de Manuel Ferreira Marques da Agrela do Porto, a
capela de Maria Francisca, pequena, a capela de Isabel Manuel de Alqueidão, a
capela do padre José Viegas, o legado de Isabel Monteira, o legado de Luís Dias
Henriques, o legado de Bento Ribeiro de Lemos, o legado de Luísa Correia,g mulher
que foi de Manuel dos Santos, o legado de António Afonso, o legado de uma pessoa
particular, o legado de João de Moura, o legado de Dona Maria Rangel, o legado de
Inácio da Silva Medela, o legado de Domingos do Rosário Varela, o legado de Inácio
dos Reis Teixeira, a capela de João Coelho Bitarães, a capela de Domingos Coelho
Leite, a capela de António dos Santos Maia, o legado do padre João de Azevedo, o
legado instituído pelas freiras de Sá, o legado de Gregório Rodrigues da Silva.
Contém um registo dos títulos dos bens e propriedades que a Santa Casa da
Misericórdia possui e que tem neles ambos os domínios. Apresenta um índex dos
domínios da Santa Casa e de outros assuntos: as propriedades que a Santa Casa
tem em ambos os domínios consolidados, os foros a dinheiro em que somente tem
um domínio, os foros a trigo, os foros a centeio, os foros de milho, os foros a
galinhas, os juros e pessoas que o pagam, a despesa que a Santa Casa faz em cada
um ano, a conta geral, atestação da Mesa, notícia para a detenção. Nesta notícia é
feita referência ao Alvará de 18 de Julho de 1585 que concede à Misericórdia de
Aveiro os privilégios que havia concedido à Misericórdia de Coimbra, que por sua
vez recebeu os privilégios da Misericórdia de Lisboa a 12 de Setembro e a 12 de
Outubro.
- Bens que a Santa Casa da Misericórdia tem adquirido - 1818-01-20 a 1858-10-15
Registo de bens da Santa Casa feito pelo escrivão da Misericórdia, Miguel Joaquim
Pereira da Silva em 1818, cujos bens foram adquiridos após a elaboração de um
tombo da Santa Casa, não se incluindo nele. Contém informação que retroage a
1740.
- Relação de todos os bens, foros e fundos da Santa Casa da Misericórdia - 182207-16
Relação de todos os bens, foros e fundos da Misericórdia de Aveiro, feitos a pedido
do juízo das capelas da Coroa, por ordem de Julho de 1822.
- Relação dos bens da Santa Casa da Misericórdia - 1822-12-20
Relação dos bens da Santa Casa da Misericórdia. Apresenta um termo de
declaração dos louvados da medição e confrontação dos bens declarados no fl. 7 a
28.
- Inventário dos bens e foros pertencentes à Santa Casa da Misericórdia - 1866-0821 a 1935-06-25
Inventário dos bens e foros pertencentes à Santa Casa da Misericórdia de Aveiro:
edifícios e seus anexos, propriedades custeadas por conta da casa, foros a dinheiro
e gerais, propriedades arrendadas, bens a que esta corporação tem direito. Contém
anotações sobre um outro inventário adicional de 15 de Junho de 1880 assinado
pelo Administrador do Concelho e pelo Provedor, o qual foi remetido a 15 de
Janeiro de 1881 pelo Delegado do Tesouro para a Direcção-geral dos Próprios
Nacionais, para cumprimento de um ofício da direcção de 10 de Junho de 1880.
- Propriedades arrendadas - 1885-07-01a 1913-07-25
Livro de registo das propriedades arrendadas pela Santa Casa da Misericórdia de
Aveiro.
- Cadastro patrimonial - 1976-05-17 a 1980-08-28
Documentação sobre o cadastro patrimonial e relatórios de obras (obras da Casa
dos Despacho). Contém correspondência recebida e cópia de correspondência
expedida.
- Livro para registo do património - 1985-12-31
Livro de registo do património da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro: 1.ª parte:
inventário dos bens móveis (231 registos mais 666 do inventário de 1985). 2.ª

parte: propriedade imobiliária (6 registos). 3.ª parte: foros, censos e pensões (0
registos). Nos fl.16 e 17 encontramos a única data existente no livro: inventário em
31-12-85.
- Cadastro patrimonial - 1964 a 1971-03-24
Contém o cadastro patrimonial da Santa Casa. Contém correspondência recebida e
cópia de correspondência expedida.
SSR/Inventários privados - 1689-1772
1 cx.
Inventários de bens de entidades privadas.
- Inventários privados - 1689-1943
Inventário de bens de Maria dos Santos, mulher de Manuel Neto, e dos filhos Frei
Luís e Maria Neto, casada com João Moura (6 de Janeiro de 1689). Cópia do
inventário, por falecimento, dos bens de Conceição Maria, esposa de António
Simões de Figueiredo e Cunha (21 de Junho de 1760). Inventário de bens por
morte de António Veríssimo da Costa Monteiro Rangel de Quadros, casado que foi
com Inês Margarida Inácia Coronel de Vasconcelos (1765-1772). Relação de roupas
e outros artigos pertencentes a Joana Martins Arroja e declaração de uma sobrinha
de Joana Arroja, Leonilde Fernandes (1936-1943).
SR/Legados, capelas, doações e obrigações - 16465 liv. e 2 mç.
Contém livros de registo de legados, capelas, doações
documentação relativa a uma herança particular.

e

obrigações

e

- Livro das obrigações que o cónego António de Tavares deixou a esta Santa Casa 1646-1653
Livro com as obrigações que o cónego António Tavares deixou à Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro para que se cumprisse o testamento. Em testamento é
deixado o valor de juro anual dos cinquenta mil réis que o Cónego deixou no
almoxarifado da vila de Aveiro.
- Livro das obrigações das capelas - 1691-1724
Livro que contém a relação dos nomes dos irmãos para o ano económico
correspondente, assentos da Mesa e títulos de receita e despesa mensais. Contém
obrigações a cumprir pelos provedores e inventário de todos os papéis, livros e
móveis da Santa Casa cuja data retroage a 1498.
- Livro de registo das capelas instituídas e legados deixados à Santa Casa da
Misericórdia 1748-1801
Livro das capelas e legados deixados nesta Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
Foi iniciado no ano de 1748 e terminado em 1801 e contém informação que
retroage a 1743. Contém declaração dos bens, rendas e obrigações. Inclui: "Índex
das capelas que neste livro se contém, obrigações e bens das mesmas; "index dos
legados, bens e obrigações deles"; "alfabeto das pessoas, das pessoas que têm os
bens das capelas e legados escritos neste livro e do que pagam e partes onde
existem pelas letras do A, B, C".
- Livro de registo dos benfeitores da Misericórdia - 1858-01-02 a 1894-12
Catálogo dos benfeitores e respectivos legados deixados à Santa Casa.
- Livro de registo de legados e doações feitas à Santa Casa
Livro de registo de legados e doações feitas à Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
O termo de abertura foi feito a 2 de Janeiro de 1990 e assinado pelo Provedor
Carlos Vicente Ferreira.
SR/Sentenças - 1592-1867
94 pt.
Contém traslados de sentenças em que a Santa Casa é uma das implicadas.

SR/Escrituras - 1513 a 1930
20 pt.
Contém escrituras em que são intervenientes entre os diferentes outorgantes, a
Santa Casa e proprietários de bens posteriormente deixados à Misericórdia de
Aveiro. As escrituras são na sua maioria de fiança, senso, obrigação, composição e
distrate, troca ou substituição de hipoteca.
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SR/Penhoras - 1700-1834
31 pt.
Contém escrituras de penhora de bens em que são outorgantes a Santa Casa e os
devedores.
SR/Compra e venda - 1528-1902
54 pt.
Contém escrituras de compra e venda em que a Santa Casa é um dos outorgantes.
SR/Demandas - 1718-1854
28 pt.
Contém processos judiciais - demandas - de causas que envolviam a Santa Casa na
cobrança e gestão de bens.
SR/Dívidas - 1830-1854
4 pt.
Contém documentos relativos a dívidas para com a Santa Casa.
SR/Dinheiro a juro - 1680-1852
30 pt.
Contém escrituras de dinheiro a juro em que são intervenientes entre os diferentes
outorgantes, a Santa Casa e proprietários de bens posteriormente deixados à
Misericórdia de Aveiro.
SR/Reconhecimento, medição e demarcação de propriedades - 1530-1776
375 pt.
Série constituída por documentação produzida no âmbito da provisão de D. João V,
datada de 25 de Janeiro de 1725, através da qual é incumbido o bacharel Faustino
de Bastos Monteiro, de fazer tombo de todas as terras, foros, bens e propriedades
da Santa Casa. Esta provisão surgiu no seguimento de uma petição feita pela
Misericórdia, a qual pretendia que as suas propriedades fossem devidamente
tombadas. Para a concretização deste propósito foram constituídos processos
individuais, cuja informação está trasladada no Tombo dos bens da Santa Casa de
1725.
Os processos constituídos, na sua maioria, têm a designação do nome do benfeitor.
Contêm uma memória histórica ou sumário dos documentos que justificam a posse
das propriedades, um historial dos proprietários ou foreiros até à data da execução
do tombo, termos de posse, certidões, sentenças de encabeçamento, traslados de
verbas de testamentos e o reconhecimento, medição e demarcação das
propriedades legadas ou adquiridas. Posteriormente, em 1775, foram anexadas a
estes processos, certidões de missas e de bens deixados pelos benfeitores,
passadas pelo escrivão da Provedoria de Aveiro, Luís Pedro Nolasco, por provisão
do Desembargo do Paço.
- Propriedades do legado de João Martins desta vila do Prazo do Alboi - [c. 1725]
Documento que regista informação obtida por tradição memorial dos
arrendamentos das casas do Alboi e pelo rascunho dessa memória histórica. Tem o
registo do livro e respectivo fólio no qual está tombada a mesma informação.
- Propriedades do legado de Margarida Caria - 1656-[c.1725]

Processo constituído com a designação de Legado de Margarida Caria. Contém o
sumário dos bens e obrigações deixadas à Santa Casa, com a listagem dos
documentos a ele anexados como prova de propriedade, escritura de doação e
verba de testamento, um documento com o reconhecimento e clareza de
propriedade e um sumário da gestão do legado.
- Propriedades do legado de Pedro Álvares e de sua mulher Maria Jorge - 15801776
Processo constituído com a designação de Legado de Pedro Álvares e de sua mulher
Maria Jorge. Contém um sumário dos bens e obrigações deixados à Santa Casa,
com a listagem dos documentos a ele anexados como prova de propriedade, um
rascunho deste documento, um sumário da gestão do legado, um testamento e
uma certidão de missas e bens.
- Propriedades do legado de Manuel Privado - 1578 - [c.1725]
Processo constituído com a designação de Legado de Manuel Privado. Contém um
sumário das obrigações deixados à Santa Casa, uma listagem dos documentos de
prova anexos, um rascunho deste documento, um sumário da gestão do legado,
autos da conta do testamento do instituidor e traslado do testamento, uma
escritura de obrigação, desistência de uma demanda, a aceitação do legado e
obrigações deixadas ao Mosteiro de S. Domingos, uma quitação da sobrinha do
instituidor, uma quitação e uma sentença.
- Propriedades do legado de André Dias Caldeira - [c. 1725] - 1776
Processo constituído com a designação de Legado de André Dias Caldeira. Contém
um sumário dos bens e obrigações deixados à Santa Casa, com a listagem dos
documentos a ele anexados como prova de propriedade, um rascunho deste
documento, um documento de reconhecimento de propriedade, uma certidão de
missas e de bens e um sumário da gestão do legado.
- Propriedades do legado de Manuel Jorge e de sua mulher - 1536-[c.1725]
Processo constituído com a designação de Legado de Manuel Jorge e sua mulher.
Contém um sumário dos bens e obrigações deixados à Santa Casa, um rascunho
deste documento, um documento de doação, um sumário da gestão do legado e
um documento com reconhecimento, medição e demarcação de uma propriedade.
- Propriedades do legado de Miguel Pires Pericão - 1603-1776
Processo constituído com a designação de Legado de Miguel Pires Pericão. Contém
um sumário dos bens e obrigações deixados à Santa Casa, com a listagem dos
documentos a ele anexados como prova de propriedade, um rascunho deste
documento, uma certidão dos bens deixados em testamento, uma certidão de
missas e bens e um sumário da gestão do legado.
- Propriedades do legado de Bento Rodrigues de Figueiredo - 1603 - [c. 1725]
Processo constituído com a designação de Legado de Bento Rodrigues de
Figueiredo. Contém um sumário dos bens e obrigações deixados à Santa Casa, um
rascunho deste documento, um sumário da gestão do legado, reconhecimento de
sete propriedades, uma certidão de bens, uma carta de venda a retro, uma
escritura de declaração de contrato e obrigação e duas escrituras de enfiteuse
perpétua.
- Propriedades do legado do Padre Manuel da Cunha - 1570-1776
Processo constituído com a designação de Legado do Padre Manuel da Cunha.
Contém um sumário dos bens e obrigações deixadas à Santa Casa, com a listagem
dos documentos a ele anexados como prova de propriedade, um rascunho deste
documento, um documento de doação, uma carta de venda, uma escritura de
venda, uma sentença, uma certidão de missas e dos bens deixados, dois
documentos com o reconhecimento de duas propriedades e um sumário da gestão
do legado.
- Propriedades do legado de Luísa Couceira - 1725
Contém um documento com o reconhecimento, medição e demarcação de uma
morada de casas na Rua de S. Martinho, legada por Luísa Couceira, e arrendadas a
Manuel João Galego e sua mulher Esperança da Cruz.
- Propriedades do legado de André Dias Cardoso - 1619 - [c. 1725]

Processo constituído com a designação de Legado de André Dias Cardoso. Contém
um sumário dos bens e obrigações deixados à Santa Casa, com a listagem dos
documentos a ele anexados como prova de propriedade, um rascunho deste
documento, duas escrituras de aforamento e documentos de reconhecimento e
demarcação de propriedades.
- Propriedades da capela de Isabel Pereira - 1618-1776
Processo constituído com a designação de Capela de Isabel Pereira. Contém um
sumário dos bens e obrigações deixados à Santa Casa, com a listagem dos
documentos a ele anexados como prova de propriedade, um rascunho deste
documento, o reconhecimento e demarcação das propriedades, uma doação e auto
de posse, uma sentença, um distrate de uma doação e uma certidão de missas e
dos bens deixados.
- Propriedades do legado do Padre Sebastião Dias - 1535 - [1725]
Processo constituído com a designação de Legado do Padre Sebastião Dias. Contém
um sumário dos bens deixados à Santa Casa, um sumário da gestão do legado e
uma escritura de compra.
- Propriedades do legado de Roque de Oliveira - 1622-1776
Processo constituído com a designação de Legado de Roque de Oliveira. Contém um
sumário dos bens e obrigações deixados à Santa Casa, com a listagem dos
documentos a ele anexados como prova de propriedade, um rascunho deste
documento, um sumário da gestão do legado, uma certidão de bens deixados em
testamento, um documento com reconhecimento, medição e demarcação de uma
propriedade e uma certidão de missas e bens.
- Propriedades do legado de Catarina Rodrigues Tornes - 1629-1776
Processo constituído com a designação de Legado de Catarina Rodrigues Tornes.
Contém um sumário dos bens e obrigações deixados à Santa Casa, com a listagem
dos documentos a ele anexados como prova de propriedade, um rascunho deste
documento, um documento de reconhecimento de propriedade, um sumário da
gestão do legado, duas cartas de sentença e uma certidão de missas e de bens.
- Propriedades do legado de Maria Fernandes, a Hospitaleira - 1654-1776
Processo constituído com a designação de Legado de Maria Fernandes, a
Hospitaleira. Contém um sumário dos bens e obrigações deixados à Santa Casa,
um rascunho deste documento, uma escritura de doação e quatro autos de posse,
uma escritura de aforamento, uma certidão de missas e bens deixados à Santa
Casa e um documento com o reconhecimento de uma propriedade.
- Propriedades do legado de Maria Soares - 1633-1776
Processo constituído com a designação de Legado de Maria Soares. Contém um
sumário dos bens e obrigações deixados à Santa Casa, com a listagem dos
documentos a ele anexados como prova de propriedade, um rascunho deste
documento, um sumário da gestão do legado, uma certidão do testamento, uma
certidão de uma escritura de venda e auto de posse, quatro escrituras de venda,
uma certidão de inventário de bens, uma carta de venda, uma escritura de
partilhas e uma certidão de missas e bens.
- Propriedades do legado de Luísa Couceira Migalhas - 1725
Processo constituído por um sumário de bens do legado de Luísa Couceira Migalhas
e por documentos de reconhecimento, medição e demarcação das seguintes
propriedades: uma morada de casas no Rua da Santinha arrendadas a Maria Ana
de Anhaya, uma morada de casas na Rua da Vila Nova arrendadas a Caetano José
Rodrigues Leitão, uma propriedade junto a S. Roque arrendada a Francisco de
Albuquerque Brito, uma propriedade chamada de Dianteiro situada no termo da vila
e arrendada a Domingos Manuel Borralho, da Marinha da Ramelha e uma
propriedade arrendada a Maria Simões em Aveiro e Arnelas.
- Propriedades do legado do Padre António Ribeiro Abade - 1617 - [c.1725]
Processo constituído com a designação de Legado do Padre António Ribeiro Abade.
Contém um sumário dos bens e obrigações deixados à Santa Casa, com a listagem
dos documentos a ele anexados como prova de propriedade, um rascunho deste
documento, uma certidão do testamento do benfeitor com três autos de posse da

Santa Casa a ela anexados, duas escrituras de emprazamento, duas escritura de
aforamento e uma escritura de aforamento em enfiteuse perpétua, sete escrituras
de venda, um auto de doação, o testamento de Maria de Couros e de sua filha Ana
de Couros, uma escritura de compra, uma declaração de venda, um documento de
demarcação e partilha, três documentos de reconhecimento, medição e demarcação
de propriedades e um sumário da gestão do legado.
- Propriedades do legado de Francisca Ribeira Cardosa - 1640 - 1775
Processo constituído com a designação de Legado de Francisca Ribeira Cardosa.
Contém um sumário dos bens e obrigações deixados à Santa Casa com a listagem
dos documentos a ele anexados como prova de propriedade, um rascunho deste
documento, um testamento, uma certidão de missas e bens e um sumário da
gestão do legado.
- Propriedades do legado de Francisca Barreta - 1653 - [c. 1725]
Processo constituído com a designação de Legado de Francisca Barreta. Contém um
sumário dos bens e obrigações deixados à Santa Casa, com a listagem dos
documentos a ele anexados como prova de propriedade, um rascunho deste
documento, um testamento nuncupativo e um sumário da gestão do legado.
- Propriedades do legado de Antónia Miguéis - 1626 - 1776
Processo constituído com a designação de Legado de Antónia Miguéis. Contém o
sumário dos documentos que justificam a posse das propriedades deixadas, o
rascunho deste documento, um sumário da gestão do legado, o reconhecimento e
demarcação de uma propriedade, duas escrituras de venda, uma escritura de
doação, uma escritura de obrigação e uma certidão de missas.
- Propriedades do legado do Padre Manuel João e de sua mãe Luzia André - 16561725
Processo constituído com a designação de Legado do padre Manuel João e de sua
mãe Luzia André. Contém um sumário dos bens e obrigações deixadas à Santa
Casa, com a listagem dos documentos a ele anexados como prova de propriedade,
um rascunho deste documento, um libelo, um documento de doação e auto de
posse, dois documentos com reconhecimento, medição e demarcação de
propriedades e um sumário com a gestão do legado.
- Propriedades do legado de Antónia Gaspar e de Lázaro Pereira - 1662 - [c.1725]
Processo constituído com a designação de Legado de Antónia Gaspar. Contém um
sumário dos bens legados, um sumário dos documentos que justificam a posse das
propriedades deixadas em testamento, um rascunho deste documento com a lista
dos documentos a ele anexados, um sumário da gestão do legado, um pedido e
traslado do testamento de Antónia Gaspar, um codicilo do testamento de Lázaro
Pereira e Antónia Gaspar e uma sentença de partilha e entrega de bens.
- Propriedades do legado de Isabel da Mota - 1725
Processo constituído por um sumário de bens e respectiva gestão, do legado de
Isabel da Mota à Santa Casa, que institui a obrigação de rezar 15 missas anuais
para sempre. Contém ainda, um documento com o reconhecimento, medição e
demarcação da propriedade Quintas Novas, no termo de Arada.
- Propriedades do legado de Maria Madalena - 1644-[c.1725]
Processo constituído com a designação de Legado de Maria Madalena. Contém um
sumário dos bens e obrigações deixados à Santa Casa, um rascunho deste
documento, um sumário da gestão do legado, uma certidão de escritura de
aforamento, uma escritura de aforamento perpétuo, uma certidão da verba do
testamento e dois documentos com o reconhecimento, medição e demarcação de
propriedades.
- Propriedades do legado de Ascenso Vieira de Salgueiro - 1670 - [c. 1725]
Processo constituído com a designação de Legado de Ascenso Vieira de Salgueiro.
Contém um sumário dos bens e obrigações deixados à Santa Casa, com a listagem
dos documentos a ele anexados como prova de propriedade, um rascunho deste
documento, um sumário da gestão do legado e uma escritura de dinheiro a juro.
- Propriedades do legado de João Velho Barreto - 1676 - [c. 1725]
Processo constituído com a designação de Legado de João Velho Barreto, chanceler-

mor do reino. Contém o sumário dos documentos que justificam a posse das
propriedades deixadas, o rascunho deste documento, o reconhecimento e
demarcação de uma propriedade, uma certidão de sentença de justificação, na qual
está traslado o testamento do benfeitor, e um sumário da gestão do legado.
- Propriedades do legado de Isabel Monteira - 1684 - [c. 1725]
Processo constituído com a designação de Legado de Isabel Monteira. Contém um
sumário dos documentos que justificam os bens deixados à Santa Casa, dois
rascunhos deste documento e anexa o testamento, a sua aprovação e abertura.
Isabel Monteira, solteira, natural do lugar de Ester do bispado de Lamego foi
assistente no Hospital da Santa Casa, onde faleceu.
- Propriedades do legado de Luís Dias Henriques - 1694 - [c. 1725]
Processo constituído com a designação de Legado de Luís Dias Henriques. Contém
o sumário dos documentos que justificam a posse das propriedades deixadas, o
rascunho deste documento, o reconhecimento e demarcação de uma propriedade e
o traslado da cédula do testamento do benfeitor.
- Propriedades do legado do Reverendo Pedro de Faria Madaíl, Prior d' Arcos 1711- [c.1725]
Processo constituído com a designação de Legado do Reverendo Prior d'Arcos Pedro
de Faria Madaíl. Contém um sumário dos bens e obrigações deixados à Santa Casa,
com a listagem dos documentos a ele anexados como prova de propriedade, um
rascunho deste documento, um sumário da gestão do legado e o testamento.
- Propriedades do legado de Fernão Gonçalves e de sua mulher Maria Miguéis 1573 - [c. 1725]
Processo constituído com a designação de Legado de Fernão Gonçalves e de sua
mulher Maria Miguéis. Contém um sumário dos bens e obrigações deixados à Santa
Casa, com a listagem dos documentos a ele anexados como prova de propriedade,
um rascunho deste documento, um testamento, uma carta de arrematação e um
contrato de emprazamento.
- Propriedades do legado de Maria Francisca, a Pequena - 1675-[c.1725]
Processo constituído com a designação de Legado de Maria Francisca, a Pequena.
Contém um sumário dos bens e obrigações deixados à Santa Casa, com a listagem
dos documentos a ele anexados como prova de propriedade, um rascunho deste
documento, um sumário da gestão do legado, um contrato de obrigação de missas
quotidianas, um instrumento de procuração e uma certidão do testamento.
- Propriedades do legado de Isabel da Luz e Figueiredo - 1607-1728
Contém documentação relativa ao reconhecimento, medição e demarcação de
propriedades pertencentes a Isabel da Luz e Figueiredo, deixadas em testamento à
Santa Casa. Anexa escrituras de aforamento, escrituras de venda e de compra e de
dinheiro dado à razão de juro que fazem prova de propriedade. Contém ainda um
sumário da capela da benemérita.
- Testamento de Maria Gonçalves - 1530
Testamento de Maria Gonçalves pelo qual deixa à Santa Casa uma terra em Lavre,
sem nenhum encargo. Pode ler-se a nota "Não há clareza nem memória desta
propriedade", feita no âmbito da provisão de 1725.
- Testamento de Maria Dias - 1567
Testamento de Maria Dias, mulher de Luís Álvares, pelo qual deixa à Santa Casa
uma vinha. Pode ler-se a nota "Não possui a casa esta vinha, nem há memória ou
clareza nos livros", feita no âmbito da provisão de 1725.
- Testamento de André Fernandes - 1622
- Propriedades do legado Fernão Lopes de Pontes - 1601-1726
Processo de Fernão Lopes de Pontes constituído pelo seu testamento, pelo traslado
de um padrão de juro e por um sumário da gestão do legado deixado à Santa Casa.
- Propriedades do legado de Luís de Matos - 1725
Processo constituído por um sumário de bens do legado de Luís de Matos à Santa
Casa, e por um documento com o reconhecimento, medição e demarcação da
propriedade legada. O benfeitor deixa umas casas em frente ao Hospital de N. Sra.
da Graça com a obrigação de mandar dizer 15 missas anuais no primeiro sábado de

cada mês, três das quais no Natal.
- Propriedades do legado de Leonor Anes - 1725
Documento com o reconhecimento, medição e demarcação de uma leira de vinha
na Fonte da Pega, legada por Leonor Anes à Santa Casa, arrendada a Tomás
Rodrigues, marnoto, e sua mulher Joana Miguéis.
- Propriedades do legado de António Pereira de Carvalho - 1725
Processo das propriedades de Antónia Pereira de Carvalho constituído por um
sumário da gestão do legado e pelo reconhecimento de várias propriedades.
- Propriedades do legado de António Saraiva - 1725
Processo constituído pela documentação referente ao reconhecimento e
demarcação de treze propriedades deixadas por António Saraiva à Santa Casa, e
das quais esta recebia foro e por um sumário da gestão do legado.
- Propriedades do legado de António Tavares - 1726-10-09
Processo constituído pelo traslado da verba do testamento do Cónego António
Tavares relativa aos bens legados à Santa Casa. O legador deixa à Santa Casa 150
mil réis de juro (recebidos em satisfação e paga das custas da condenação do fisco
real, na sentença que o liberta da prisão de nove anos imposta por El Rei de
Castela), dinheiro que deve ser aplicado conforme disposições testamentárias.
- Propriedades do legado de António Vaz - 1725-02-06 a 1725-02-16
Processo constituído por um sumário da gestão do legado e pelo reconhecimento,
demarcação e medição das propriedades situadas em Vilar e no Corgo, em Aveiro,
deixadas por António Vaz à Santa Casa.
- Propriedades do legado de Catarina André - 1725-04-26
Processo constituído por um sumário da gestão do legado e pelo reconhecimento,
demarcação e medição da propriedade chamada Chão dos Lameiros no sítio do
caseiro, no limite da vila de Aveiro, deixadas por Catarina André, mulher de
Gonçalves Fernandes, à Santa Casa.
- Propriedades do Padre Francisco Pereira de Mello - 1725-02-04
Processo constituído pelo reconhecimento, demarcação e medição de um quintal na
Rua do Poso, em Mira, propriedade do padre Francisco Pereira de Mello, aforada à
Santa Casa.
- Propriedades do Padre Domingos Jorge Castanho - 1725-06-7
Processo constituído por um sumário de bens da doação do Padre Domingos Jorge
Castanho à Santa Casa, por dois documentos com o reconhecimento, medição e
demarcação da propriedade de uma vinha e ribeiro na Fonte da Pêga e de uma
marinha na Cal de Espinheiro.
- Propriedades do legado de Isabel de Couros - [c. 1725]
Processo constituído pela documentação referente ao reconhecimento de
propriedades deixadas à Santa Casa por Isabel de Couros. Contém um sumário da
gestão do legado.
- Propriedades de Manuel André de Figueiredo - 1725-02-16
Processo constituído pelo reconhecimento, demarcação e medição de uma morada
de casas na Rua Direita, em Aveiro, propriedade de Manuel André de Figueiredo,
aforada Manuel Pacheco Armador por 2500 réis em dinheiro.
- Propriedades do Padre Manuel Miguéis Leitão - 1725
Processo constituído por um sumário com a gestão do legado e pela documentação
relativa ao reconhecimento, medição e demarcação das propriedades do padre
Manuel Miguéis Leitão deixadas à Santa Casa.
- Propriedades do legado de Maria Araújo - 1725
Processo constituído um sumário da gestão do legado de Maria Araújo e por um
documento com o reconhecimento de uma propriedade.
- Propriedades de Maria da Cruz - 1725-05-19
Processo constituído por um documento de medição de uma leira de marinha
deixada à Santa Casa por Maria da Cruz, sem qualquer obrigação. A Santa Casa
recebe de foro 480 réis, pagos por Manuel Freire, da Lavadeira.
- Propriedades do legado de Maria Rangel - 1725
Processo composto por um sumário da gestão do legado de Maria Rangel e um

documento com o reconhecimento, medição e demarcação de uma propriedade.
- Propriedades de Miguel Dias, o Gordo - 1725-02-06
Processo constituído por um sumário da gestão do legado e um documento com o
reconhecimento, medição e demarcação de uma propriedade em Aveiro
pertencente a Miguel Dias, o Gordo, pela qual Baltasar Vieira paga de foro à Santa
Casa, 300 réis em dinheiro.
- Propriedades do Reverendo Pedro Pais, Prior de Recardães - 1725
Processo constituído pela documentação relativa ao reconhecimento, medição e
demarcação das propriedades deixadas à Santa Casa. Contém um sumário da
gestão do legado.
- Propriedades de Simão da Costa - 1725-1727
Processo constituído por documentos com o reconhecimento, medição e
demarcação de propriedades deixadas por Simão da Costa, cirurgião, à Santa Casa.
- Propriedades da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1725-1727
Processo constituído pelo reconhecimento, medição e demarcação de propriedades
compradas pela Santa Casa.
- Propriedades do legado de Leonor Anes - [1725]
Processo constituído pelo sumário da gestão do legado de Leonor Anes. Deixa em
testamento de 1563, um chão na Fonte da Pega, com o obrigação de levar o seu
corpo à sepultura. A Santa Casa em 1725, ainda recebe de foro deste chão 252
réis, pagos por Tomás Rodrigues, marnoto.
- Propriedades do legado de Damásia Solteira - [1725]
Processo constituído pelo sumário da gestão do legado de Damásia Solteira. Deixa
em 1652 à Santa Casa as casas em que vivia na Rua do Paço, sem qualquer
obrigação, pelo que a Santa Casa lhe fez o funeral. A partir de 1653 as casas foram
aforadas e em 1725 foram arreamatadas ao Padre Francisco Pereira de Melo.
- Propriedades do legado de Catarina Rangel - [1725]
Processo constituído pelo sumário da gestão do legado de Catarina Rangel. Deixa
em 1637, segundo a verba do testamento tirada em pública forma, 12 mil réis de
esmola para tratamento dos pobres no hospital e um foro de 20 alqueires de trigo,
de um chão junto à Ermida de N. Sra. da Piedade, sem obrigação. A Santa Casa em
1725, ainda recebe o foro, pago pelo Licenciado Henrique de Oliveira Pinheiro.
- Propriedades do legado de Arcangela de Almeida - [1725]
Processo constituído pelo sumário da gestão do legado de Arcangela de Almeida.
Deixa umas terras em Venda de Famel e no termo de Cantanhede com a obrigação
de a Santa Casa lhe fazer o funeral. A Mesa, em 1672, decide vender as
propriedades.
- Propriedades do legado de António André e sua mulher - [1725]
Processo constituído pelo sumário da gestão do legado de António André e sua
mulher. Deixam em testamento de 5 de Julho de 1609, a Santa Casa por herdeira.
Em 1725 continua a ser pago o foro de um chão e das casas onde os testadores
viveram.
- Propriedades do legado de Isabel Manuel - [1725]
Processo constituído pelo sumário da gestão do legado de Isabel Manuel, de
Alqueidão. Deixa à Santa Casa 600 mil réis com a obrigação de se lhe mandar dizer
missa quotidiana para sempre. Foi feito empréstimo a juro do dito dinheiro e no
ano de 1723 foi reduzida a missa quotidiana, a 185 missas por oitenta réis de
esmola, cada.
- Propriedades do legado de Inês da Veiga - [1725]
Processo constituído pelo sumário da gestão do legado de Inês da Veiga, de
Alenquer. Estã registado as obrigações impostas foram satisfeitas.
- Propriedades do legado de Filipa de Padilla - [1725]
Processo constituído pelo sumário da gestão do legado de Filipa de Padilla. Deixa à
Santa Casa 14 alqueires de trigo de foro de um chão em Vale de Ílhavo, com a
obrigação de mandar rezar cinco missas.
- Propriedades do legado de Bento Ribeiro de Lemos - [1725]
Processo constituído pelo sumário da gestão do legado de Bento Ribeiro de Lemos,

natural de Aveiro e assistente em Camamu, distrito da Baía no Brasil. Deixa à
Santa Casa 400 mil réis com a obrigação de mandar rezar duas missas semanais,
para sempre. A Santa Casa emprestou o valor deixado, cobrando o respectivo juro.
- Propriedades do legado de António Afonso Maire - [1725]
Processo constituído pelo sumário da gestão do legado de António Afonso Maire. A
Santa Casa tomou posse a 16 de Julho de 1622 de duas casas deixadas pelo
benfeitor, e pelas quais recebe de foro. Em 1725 paga o foro Bernardo Pereira de
Vasconcelos.
- Propriedades do legado de José Viegas - [1725]
Processo constituído pelo sumário da gestão do legado de José Viegas. Deixa à
Santa Casa 30 mil réis com a obrigação de mandar rezar duas missas cantadas com
diácono e subdiácono no Altar do Ecce Homo. A Santa Casa emprestou o valor
deixado, cobrando o respectivo juro.
- Propriedades do legado de Luísa Correia - [1725]
Processo constituído pelo sumário da gestão do legado de Luísa Correia. Deixa 20
mil réis à Santa Casa com a obrigação de se mandar dizer 12 missas para sempre.
A Santa Casa emprestou o valor deixado, cobrando o respectivo juro.
- Propriedades do legado de Manuel Ferreira Marques - [1725]
Processo constituído pelo sumário da gestão do legado de Manuel Ferreira Marques,
de Agrela no Porto. Deixa 600 mil réis e vários ornamentos à Santa Casa, com a
obrigação de mandar dizer uma missa quotidiana para sempre. A Santa Casa
emprestou o valor deixado, cobrando o respectivo juro e por não ter recuperado o
algum do valor emprestado, a capela foi reduzida a 145 missas.
- Propriedades do legado de Maria Martins - [1725]
Processo constituído pelo sumário da gestão do legado de Maria Martins. Do
sumário consta a informação de que a benfeitora deixa a cabanaria que havia
aforado à Santa Casa, com a obrigação de mandar rezar uma missa em dia de
Todos os Santos.
- Propriedades do legado de Sebastiana das Neves - [1725]
Processo constituído pelo sumário da gestão do legado de Sebastiana das Neves.
Deixa 520 mil réis à Santa Casa com a obrigação de se mandar dizer uma missa
quotidiana para sempre, com a particularidade de que, caso se perdesse o valor ou
não rendesse o suficiente, a Santa casa teria que continuar a rezar as missas
conforme determinado.
- Propriedades do legado de Sebastião Alves - [1725]
Processo constituído pelo sumário da gestão do legado de Sebastião Alves e de sua
mulher, Maria Anes. Deixaram, em 1550, à Santa Casa uma herança da qual não
há registo no cartório.
- Propriedades do legado de Sebastião Brás - [1725]
Processo constituído pelo sumário da gestão do legado de Sebastião Brás. Deixou à
Santa Casa uma horta junto ao caminho que vai para N. Sra. da Guia, com a
obrigação de ser enterrado na Igreja da Misericórdia e de se mandar dizer anual.
Em 1725 a horta está aforada a João de Magalhães.
- Propriedades do legado de pessoa particular - [1725]
Processo constituído pelo sumário da gestão do legado de pessoa particular. Deixou
100 mil réis à Santa Casa com a obrigação de se mandar dizer a 54 missas para
sempre. Em 1723 as missas foram reduzidas para 40.
- Propriedades do legado de Maria da Cruz - [1725]
Processo constituído pelo sumário da gestão do legado de Maria da Cruz. Deixa em
13 de Junho de 1638 à Santa Casa três alqueires de trigo enfitêutico com a
obrigação de mandar rezar três ofícios com sermão.
SR/Testamentos - 1833-1883
3 pt.
Contém um testamento de Francisco Mário, datado de 30 de Abril de 1853; um
requerimento da Misericórdia de 22 de Outubro de 1833 do testamento de Miguel
Joaquim Pereira da Silva, com data de 17 de Fevereiro de 1829, e respectivo

traslado datado de 22 de Outubro de 1833; um requerimento de 3 de Agosto
1883, feito pelo procurador da Santa Casa da certidão do testamento de Maria
Piedade, falecida em Julho de 1877 e respectivo traslado; um processo
testamento do Abade de Avelãs de Cima, António Cortez Pinto Correia
Vasconcelos.

de
da
do
de

SC/GESTÃO DE PESSOAL - 161413 liv. + 8 mç. + 9 f.
Secção constituída pelas séries: propostas de admissão a irmãos, registo de
irmãos, serviços particulares - mamposteiros.
SR/Propostas de admissão a irmãos - 19002 mç. + 4 f.
Contém fichas de propostas para associados.
- Proposta de sócios - 1952-12-12 a 1955-03-17
Fichas de propostas para associados ordinários ou associados beneméritos.
- Proposta de sócios - 1949-11-07 a 1950-03-17
Fichas de propostas para associados ordinários ou associados beneméritos da Santa
Casa.
- Propostas de sócios - 1900-04-20 a 1901-06-18
Requerimentos para admissão a irmão.
SR/Registo de irmãos - 161411 liv. + 4 mç. + 5 f.
Contém livros de registo de pedidos de admissão e matrícula, renúncia, registo de
moradas e termos de juramento de sócios da Santa Casa.
- Livro dos assentos dos irmãos desta Santa Casa da Misericórdia - 1614-11-04 (?)
a 1739-07-04
Assento dos irmãos da Misericórdia de maior e de menor condição. Apresenta ainda
os termos de eleição e de aceitação dos irmãos e listas dos 24 irmãos privilegiados.
Contém o traslado de uma provisão de D. Filipe de 29 de Outubro de 1614 e um rol
das ordinárias do ano de 1656.
- Livro de matrícula da Irmandade - 1879-04-28 a 1887-06-02
Livro de inscrição e registo de irmãos falecidos e vivos. Contém a relação de todos
os irmãos da Santa Casa da Misericórdia já falecidos e de todos os irmãos vivos,
cuja inscrição se encontra no antigo livro. Contém os estatutos para a Irmandade
da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, sua organização e fins, aprovados por
alvará do Governo Civil datado de 2 de Junho de 1879. Contém ainda a relação de
todos os irmãos da Santa Casa da Misericórdia, mandada organizar em sessão de
8-05-1887 e, os termos de admissão de irmãos e de juramento.
- Relação dos irmãos da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Aveiro - S/d
Relação dos irmãos da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Aveiro, com
quatrocentos registos.
- Livro de registo dos irmãos vivos da Santa Casa - 1888-07-21
Livro com a relação autêntica de todos os irmãos vivos da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro organizada em vista das investigações administrativas a que
o Governo Civil mandou proceder pelo Comissariado de Polícia Civil, devido à
reclamação dos irmãos. Apresenta 378 registos de irmãos por ordem alfabética,
com o seu respectivo nome e profissão.
- Livro de matrícula geral dos irmãos - 1888-08-05 a 1888-10-16
Livro de matrículas geral de irmãos que se inicia com a inscrição feita pela cópia da
relação autêntica de todos os irmãos vivos enviada pelo Governo Civil de Aveiro à
Mesa Administrativa da Santa Casa, o qual mandou proceder pelo Comissariado de
Polícia Civil, a reclamação dos irmãos. Contém as actas das sessões dos juramentos
dos irmãos admitidos na forma dos Estatutos, de acordo com o seu artigo 10º.

- Livro para a inscrição dos irmãos - 1890-06-20 a 1942-12-13
Livro de inscrição dos irmãos onde se regista com o nº de ordem, o nome de
irmãos, a naturalidade, a idade, a profissão, as datas de admissão e de juramento
e observações (falecido). Contém informação que retroage a 1883.
- Livro de registos de irmãos - 1959-01-03 a 1975-02-06
Registos dos irmãos da Santa Casa da Misericórdia, com o respectivo nome,
naturalidade, idade, profissão, data de admissão, estado, cota, residência e filiação.
- Registo de sócios - 1980-01-16 a 1983-09-15
Livro de inscrição de irmãos - sócios onde se regista o nº de ordem, a data de
admissão (dia, mês, ano), o nome do irmão - associado, o estado civil, a idade, o
domicílio, o emprego ou profissão e observações (dinheiro). Contém registos de
irmãos-sócios do nº 1 ao nº 1592.
- Registo de sócios nº 2 - 1983-09-19 a 1988-11-09
Livro de inscrição de irmãos - sócios onde se regista o nº de ordem, a data de
admissão (dia, mês, ano), o nome do irmão - associado, o estado civil, a idade, o
domicílio, o emprego ou profissão e observações (dinheiro). Contém registos de
irmãos-sócios do nº 1593 ao nº 3184.
- Registo de sócios nº 3 - 1988-11-09 a 1998-02-05
Livro de inscrição de irmãos - sócios onde se regista o nº de ordem, a data de
admissão (dia, mês, ano), o nome do irmão - associado, o estado civil, a idade, o
domicílio, o emprego ou profissão e observações. Contém registos de irmãos-sócios
do nº 3184 ao nº 4811.
- Registo de sócios - S/d
Registo de sócios, com o respectivo número, nome, morada, quota, observações.
- Listagem das moradas dos sócios da Santa Casa da Misericórdia - 1982-07-15 a
1984-01-05
Listagem das moradas dos sócios da Santa Casa da Misericórdia para se fazerem
matrizes (placas) das respectivas moradas (1835 registos).
- Relação dos associados que deixaram de efectuar o pagamento das quotas 1961-11-30
Relação dos associados da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro que deixaram de
efectuar o pagamento das quotas e respectivas senhas mensais de quotas.
- Livro para o registo dos termos de declaração dos novos irmãos - 1915-1-10 a
1916-12-24
Livro de registo de termos de declaração de novos irmãos de acordo com o artigo
11º dos novos Estatutos da Irmandade de 1912, publicados em 1914. Apresenta
três termos de declaração cujas datas são: 17 de Janeiro de 1915, 20 de Junho de
1915 e 24 de Dezembro de 1916.
- Livro de registo dos termos de juramento dos irmãos - 1890-06-10 a 1905-05-07
Livro de registo dos termos de juramento dos irmãos da Santa Casa da Misericórdia
de Aveiro. Anexa quatro documentos avulsos: pedido de admissão a irmãos da
freguesia de Vera Cruz, registo de seis legados (de Ricardo José da Rocha, de
Joaquim Leite de Faria, de José Gonçalves Neto, Major de Arada, de António da
Costa Paiva, Barão de Castelo de Paiva, de José Simões de Paiva, de D. Maria Rosa
de Sousa Tinoco), pedido de admissão de Luis Ferreira de Andrade a irmão da
Santa Casa de 21 de Maio de 1905 e uma folha avulsa com registo de cinco irmãos,
respectiva idade e profissão.
SR/Serviços particulares – Mamposteiros - 1614-1723
2 liv. + 2 mç.
Contém livros de registo das esmolas e dos rendimentos dos Mamposteiros
nomeados que tiram nas ermidas e igrejas e termos de eleição de Mamposteiros.
- Livro dos assentos dos Mamposteiros que se elegem para tirar as esmolas - 161411-02 a 1688-08-20
Assentos das esmolas e rendimentos que os Mamposteiros trazem para a
Misericórdia, apresentando no final um índex dos Mamposteiros, igrejas e ermidas

em que são colocados. Contém termos de eleição de alguns Mamposteiros.
- Livro dos assentos dos Mamposteiros que forem eleitos - 1614-11-05 a 1687-0914
Assentos das esmolas e rendimentos que os Mamposteiros trazem para a
Misericórdia. Apresenta um repertório dos nomes, lugares e igrejas onde se pedem
esmolas para esta confraria por ordem alfabética. Forma do juramento e forma do
privilégio que se dava a cada um dos Mamposteiros da Misericórdia, forma dos
escritos que levava cada Mamposteiro e forma do precatório que se manda publicar
a qualquer vigário ou pessoa que não quisesse obedecer aos mandados do
Provedor. Contém termos de eleição de alguns Mamposteiros.
- Carta de privilégios de nomeação do Mamposteiros da Ermida de Nossa Senhora
da Piedade - 1632-11-06
Nomeação do Mamposteiro da Ermida de Nossa Senhora da Piedade sita no lugar
da Piedade da Freguesia de Nossa Senhora de Espinhel. Contém traslado dos
privilégios gerais concedidos aos mamposteiros de 1502 e uma mercê régia datada
de 1512.
- Carta de privilégios concedidos a Manuel Valente - 1723-12-22
Carta de privilégios concedidos a Manuel Valente da rua e freguesia de S. Martinho
de Salreu. Apresenta vestígios de selo.
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Contém correspondência enviada à Misericórdia de Aveiro de várias proveniências.
- 25 de Setembro de 1585
Carta proveniente de Lisboa com certidão da Misericórdia de Lisboa em como não
se dá conta das justiças dos testamentos em que é deixada por herdeira.
- 28 de Agosto de 1603
Carta enviada por André da Silva a respeito de uma quitação a favor de António
Ramos.
- 23 de Janeiro de 1604
Carta enviada pela Misericórdia de Lisboa a respeito de mercês a receber por essa
Santa Casa.
- 25 de Junho de 1604
Carta de D. Filipe II, o qual autoriza os provedores das Comarcas a verificar as
contas das Misericórdias.
- 23 de Outubro de 1619
Carta com pedido feito pela Misericórdia de Aveiro ao arcediago e cónego de
Coimbra, Bento de Almeida, o qual dá deferimento, ordenando que os párocos de
algumas freguesias não obriguem os mamposteiros a fazer peditórios para outras
obras, que não a obra pia dos pedidos de esmola para os pobres.
- 14 de Outubro de 1626
Carta assinada pelo provedor e irmãos da Santa Casa a requerer que a
excomunhão que lhes havia sido dada, de proibição do empréstimo dos ornamentos
da Misericórdia, nomeadamente do pano da tumba novo, não se estendesse aos
irmãos da Santa Casa, o que traria prejuízos à Misericórdia no recebimento de
esmolas. É dado despacho favorável ao seu pedido.

- 22 de Agosto de 1628
Carta com requerimento feito pela Santa Casa, a qual solicita o traslado de uma
carta que o Conde Governador havia escrito à Misericórdia permitindo a libertação
da presa Maria Martins da cadeia de Aveiro. O traslado da carta é passado pelo
tabelião Jerónimo Cardoso.
- 29 de Agosto de 1637
Carta proveniente da Santa Casa de Lisboa à qual estariam anexados outros
documentos não especificados.
- 9 de Maio de 1666
Carta proveniente da Mamarrosa em que é pedido pelo capelão à Misericórdia de
Aveiro, que se cumpra a obrigação de rezar missa por alma de Lázaro Pereira.
- 29 de Setembro de 1678
Carta enviada pela Misericórdia de Santa Comba Dão relativa à obrigação de Pedro
Ferreira Pessoa, da vila de Treixedo, de fazer reduzir a pública forma a última
vontade de sua mulher Lúcia Couceira Migalhas.
- 20 de Julho de 1682
Carta enviada pela Santa Casa da Misericórdia de Guimarães com uma petição para
aceitar um morador da vila de Arada como Irmão.
- 15 de Outubro de 1683
Carta enviada da Misericórdia de Lisboa com informação respeitante à pureza de
sangue dos pais e avós de D. Leonor Pacheco, mulher de António de Noronha, para
efeitos da sua admissão a Irmão.
- 11 de Janeiro de 1686
Carta enviada pelo Bispo Conde de Lisboa a pedir desculpa em seu nome, pelas
palavras indignas que proferiu contra a Santa Casa o padre Manuel Dias, de
Arouca.
- 27 de Março de 1686
Carta substatória dada por D. Pedro II e paga em 27 de Março de 1686.
- 2 de Janeiro de 1695
Carta de D. Pedro II, o qual pede ajuda à Misericórdia para libertar os cativos em
Argel. Apresenta selo de chapa régio e encontra-se assinada pelo rei.
- 8 de Novembro de 1697
Carta com alvará de procuração passado pelo cabido da Sé de Lisboa a 8 de
Novembro de 1697, a dar poder a João Albeche, prioste da Mesa Capitular, para
cobrar à Misericórdia de Aveiro dez mil réis anuais que deixou António Tavares de
Távora, anterior cónego da Sé de Lisboa. Apresenta registos feitos posteriormente
relativos ao estabelecimento de novos procuradores e relativos aos pagamentos
feitos pela Santa Casa. Contém selo de chapa.
- 18 de Fevereiro de 1700
Carta com alvará de procuração dado pelo Deão e Cabido de Lisboa a Francisco
André para cobrar da Misericórdia de Aveiro os juros que lhes devem, de acordo
com as disposições testamentárias deixadas pelo cónego António Tavares de
Távora. Apresenta um registo relativo ao pagamento feito pela Santa Casa. Contém
selo de chapa.
- 1 de Março de 1701
Carta recebida a propósito dos privilégios dos Irmãos de menor condição.
- 5 de Dezembro de 1702
Carta de D. Pedro II dirigida ao provedor da Comarca de Esgueira, escrita a 5 de
Dezembro de 1702, em resposta à carta enviada pela Misericórdia de Aveiro a 10
de Fevereiro de 1702, trasladada neste documento. A Santa Casa dá conta de não
ter sido possível fazer a cobrança dos juros pelas vias ordinárias, pelo que o rei
ordena que a cobrança seja feita com toda a brevidade, sendo dado despacho pelo
Desembargo do Paço a 28 de Abril de 1702. A carta apresenta vestígios de selo.
- 28 de Outubro de 1703
Carta a respeito da consignação dos bens de Manuel Simões.
- 16 de Julho 1706
Carta proveniente da Misericórdia de Lisboa que trata da penhora e execução dos

rendimentos existentes em duas vilas, para pagamento de uma sentença
executória contra Cristovão de Almada. Contém informação que retroage a 1703.
- 11 de Julho de 1706
Carta da Misericórdia de Cascais enviada à Misericórdia de Aveiro pedindo
informações relativas à limpeza de sangue de judeu e à cor de pele de João da
Silva Feiteiro, natural de Aveiro, o qual havia feito petição para ser admitido como
Irmão da Santa Casa de Cascais.
- 13 de Janeiro de 1708
Carta enviada pela Misericórdia de Lisboa a respeito do dinheiro que deve Cristóvão
de Almada.
- 12 de Junho de 1713
Carta remetida por José da Lima Rocha, da cidade do Porto, à Santa Casa, a
propósito de duas missas semanais por alma de Domingos Francisco de Almeida,
pela quantia de seiscentos mil réis. Contém informação que retroage a 1699.
- 29 de Outubro de 1745
Carta de fr. Boaventura de Sequeira do Convento de Santo António sobre as
competências daquele convento na nomeação dos capelães do coro instituído por
testamento de Isabel de Luz e Figueiredo.
- 7 de Junho de 1746
Carta enviada pela Santa Casa da Misericórdia de Coimbra a propósito dos
procedimentos tomados para averiguar dos testamentos deixados a esta Santa
Casa.
- 16 de Setembro de 1757
Carta dirigida a Mateus da Silveira Cardoso, Irmão da Santa Casa de Aveiro,
remetida por Francisco de Castro Jácome.
- 9 de Abril de 1778
Carta do Visconde de Vila Nova de Cerveira, em nome de Sua Majestade, obrigando
a Mesa da Misericórdia a atender as solicitudes do prelado, necessárias para as
funções episcopais.
- 10 de Julho de 1802
Carta do senhor bispo de Aveiro, D. António [José Cordeiro], recusando o lugar de
provedor da Santa Casa, para o qual havia sido escolhido.
- 16 de Outubro de 1814
Carta enviada da Santa Casa da Misericórdia de Braga em resposta a uma consulta
feita pela Santa Casa de Aveiro a propósito da aplicação de leis.
- 12 de Setembro de 1888
Carta do Governador Civil dirigida ao Provedor a 12 de Setembro de 1888, a
propósito das reclamações e queixas relativas às matrículas de alguns Irmãos,
cujos termos de admissão não estão registados no livro.
- Cadastro dos bens - 1960-12-23 a 1971-03-24
Cadastro dos bens que a instituição particular de assistência, Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro, possui até 31 de Dezembro de 1960 elaborado a pedido da
Direcção Geral de Assistência pertencente ao Ministério da Saúde e Assistência.
Contém correspondência recebida e reprodução da correspondência expedida,
circulares, um auto de recepção definitiva da "obra de instalação do aquecimento e
águas quentes do Hospital Regional de Aveiro" e reproduções (assinado pelo
representante da Comissão de construções hospitalares do Ministério das Obras
Públicas, pelo provedor da Santa Casa e pelo empreiteiro da obra), um cadastro
dos empreiteiros, boletim de informação e reproduções.
SSR/Correspondência das misericórdias ultramarinas - 1603-1709
70 pt.
Contém
correspondência
proveniente
das
misericórdias
ultramarinas
e
correspondência que contém informações advindas das mesmas misericórdias.
- 18 de Junho de 1603
Carta da Misericórdia de Lisboa a propósito da dívida de Fernão Lopes de Ponte
para com Custódio Fernandes, que não lhe tem sido paga.

- 6 de Maio de 1610
Carta enviada pelo ex-provedor da Misericórdia de Aveiro, Francisco César
[procurador da Santa Casa de Aveiro do legado de Bento Rodrigues] a informar da
resolução de alguns negócios em Lisboa.
- 29 de Fevereiro de 1611
Carta proveniente da Misericórdia de Cochim a propósito do dinheiro deixado em
Negapatão, por Gaspar de Magalhães.
- 18 de Dezembro de 1611
Carta proveniente da Misericórdia de Lisboa a propósito do que foi deixado em
Malaca por João da Ceita, a qual havia sido contactada pela Misericórdia de Malaca
para procurarem a mãe do falecido.
- 10 de Outubro de 1612
Carta proveniente da Misericórdia de Negapatão a informar ter conhecimento, por
carta recebida a 3 de Março de 1610, que os bens deixados pelo defunto Gaspar de
Magalhães, ainda não haviam chegado à Misericórdia de Lisboa, para serem
entregues à mãe do defunto. É feita referência aos bens do falecido Antão Francisco
Ribeiro, os quais já haviam sido enviados na totalidade às suas irmãs. É feita
referência ao falecimento na China de João Soares de Albergaria.
- 26 de Novembro de 1612
Carta proveniente da Misericórdia de Cochim em resposta a uma carta da
Misericórdia de Aveiro, a propósito do dinheiro deixado em Goa por António da
Ceita, falecido em Malaca.
- 30 de Novembro de 1614
Carta proveniente da China, remetida por Garcia de Azeredo de Magalhães, a
respeito do testamento (traslado em anexo) deixado pelo filho de Maria Álvares,
João Lobo, falecido em Tutocorim (sic).
- 20 de Outubro de 1614
Carta proveniente da Misericórdia de Malaca a propósito de 300 cruzados deixados
na Misericórdia de Goa, para que a Misericórdia de Aveiro fizesse chegar esse valor
a Beatriz Lopes, mãe do falecido João da Ceita.
- 19 de Fevereiro de 1614
Carta de Francisco César [ex-provedor da Misericórdia de Aveiro e residente em
Lisboa] a solicitar à Misericórdia de Aveiro que envie alguém de confiança para
levantar 300 mil réis deixados por Bento Rodrigues.
- 22 de Outubro de 1616
Carta proveniente da Misericórdia de Lisboa a solicitar esclarecimento sobre vários
assuntos, de entre os quais as heranças deixadas por João da Ceita e Fernão Lopes
da Ponte, no sentido de dar resposta às Misericórdias da Índia sobre estas
matérias.
- 15 de Novembro de 1617
Carta proveniente da Misericórdia da China a solicitar que se informem os herdeiros
de Domingos Gonçalves R.do do seu falecimento. No ano de 1620 foi dada resposta
a esta carta.
- 20 de Dezembro de 1617
Carta proveniente da Misericórdia de Lisboa a informar que a Misericórdia da Índia
não tem conseguido enviar o dinheiro deixado nos seus cofres, aos herdeiros em
Portugal.
- 30 de Janeiro de 1619
Carta proveniente da Misericórdia de Goa em resposta à Misericórdia de Aveiro a
informar que o defunto Miguel Pais deixou dinheiro em depósito na Índia. Trata
também do dinheiro que estaria em depósito e que ainda não foi possível enviar
para Beatriz Lopes, mãe do defunto João da Ceita, por falta de tomadores de
confiança.
- 21 de Novembro de 1618
Carta proveniente da Misericórdia de Goa em resposta à Misericórdia de Aveiro.
Entre outros assuntos, informa que o depósito deixado por André António, não
podia ser levantado, pelo facto dos seus herdeiros serem muito pobres, e que o

dinheiro enviado à Misericórdia de Aveiro pertence a Beatriz Lopes, mãe de João da
Ceita.
- 15 de Fevereiro de 1619
Carta proveniente da Misericórdia de Goa em resposta à Misericórdia de Aveiro. Os
assuntos tratados dizem respeito à fazenda de Miguel Pais da vila de Eixo e a 300
cruzados deixados em Malaca por João da Ceita, em Malaca, à sua mãe Beatriz
Lopes.
- 18 de Novembro de 1618
Carta proveniente da Misericórdia de Lisboa com cópia de quatro outras cartas,
duas enviadas da Misericórdia de Goa e duas da Misericórdia da China, a solicitar
resposta a vários assuntos, a tempo de ser enviada pelas naus.
- 22 de Dezembro de 1618
Carta proveniente da Misericórdia de Cochim, enviada à Misericórdia de Lisboa para
que esta a enviasse à Misericórdia de Aveiro, a pedir desculpa pelo atraso no envio
de esclarecimentos e a informar sobre o depósito de Amador Carneiro, deixado em
Cochim para os seus herdeiros.
- 15 de Dezembro de 1618
Carta proveniente da Misericórdia de Lisboa a informar da morte de um mercador,
em casa de António Cardoso da Fonseca, provedor da Misericórdia de Lisboa,
aquando da sua passagem por Goa. Contém traslado de certidão de
hereditariedade da sobrinha do defunto.
- 1618
Traslado da memória que mandou a Misericórdia de Lisboa à Misericórdia de Aveiro,
sendo trasladada uma carta de Baçaim e outra de Malaca, contendo informações
relativas a Mateus Franco, João da Ceita e Vicente Freire.
- 22 de Dezembro de 1618
Carta proveniente da Misericórdia de Lisboa com informação para os herdeiros de
Amador Cardoso.
- 15 de Fevereiro de 1619
Carta proveniente da Misericórdia de Goa em resposta à Misericórdia de Aveiro. Os
assuntos tratados dizem respeito à fazenda de Miguel Pais da vila de Eixo e a 300
cruzados deixados em Malaca. por João da Ceita à sua mãe Beatriz Lopes.
- 15 de Janeiro de 1619
Carta proveniente da Misericórdia da China a propósito do que foi deixado, sem
testamento, pelo defunto Domingos Gonçalves Rodrigo.
- 20 de Janeiro de 1620
Carta proveniente da Misericórdia da cidade da China a solicitar que se procedam
às devidas diligências no sentido de identificar os herdeiros de Domingos Gonçalves
Rodrigo, da cidade de Aveiro.
- 22 de Fevereiro de 1621
Carta proveniente da Misericórdia de Malaca a solicitar que se faça a cobrança de
200 patacas que estão em depósito na Misericórdia de Manila, e que pertenciam a
Horácio, marinheiro.
- 20 de Novembro de 1621
Carta proveniente da Misericórdia de Malaca a informar que lá havia sido deixado
dinheiro de restituição, pertencente a Domingos Francisco, natural de Ovar. É
pedido à Misericórdia de Aveiro que se identifiquem os seus herdeiros.
- 1621
Carta proveniente da Misericórdia da China escrita por Francisco de Sousa, escrivão
da Santa Casa da China, a solicitar que fossem informados os herdeiros de
Domingos Gonçalves, de uma letra enviada à Misericórdia de Lisboa.
- 1621
Carta proveniente da Misericórdia da China escrita por Francisco Souto, escrivão da
Santa Casa da China, a solicitar que fossem informados os herdeiros de Domingos
Gonçalves de uma letra enviada à Misericórdia de Lisboa.
- 11 de Outubro de 1621
Carta proveniente de Negapatão a solicitar que fosse saldada a dívida do defunto

António Brandão, a pagar aos herdeiros de [Fernão Soares] falecido há 30 anos.
- 27 de Março de 1621
Carta proveniente da Misericórdia de Goa a propósito da herança que deixou João
da Ceita em Malaca.
- 12 de Dezembro de 1621
Carta proveniente de Lisboa a solicitar que se realizem as diligências pedidas pelas
Misericórdias da Índia, conforme o que refere declarar-se em traslado anexo.
- 14 de Dezembro de 1622
Carta proveniente da Misericórdia de Malaca. Contém informação respeitante ao
dinheiro deixado por Marcos Francisco e que foi entregue ao seu filho herdeiro e
procurador bastante, Paulo Souto.
- 26 de Outubro de 1622
Carta proveniente da Misericórdia da China. Contém informação relativa à morte de
um indivíduo cujos pais e herdeiros, Domingos Gonçalves e Antónia Gonçalves, são
naturais e residentes em Aveiro. Informa ainda que Henrique Dias, náufrago,
deixou 1894 patacas, reclamadas por Ana Álvares.
- 23 de Março de 1623
Carta proveniente da Misericórdia de Goa. Contém informação relativa às heranças
deixadas por João da Ceita a sua mãe, e por Simão Cerveira do Rego a suas irmãs,
Antónia Cerveiras e Isabel Machada, filhas de Maria Cerveira, moradoras em
Aveiro.
- 18 de Outubro de 1623
Carta proveniente da Misericórdia de Negapatão a solicitar que seja saldada a
dívida do defunto António Brandão, a pagar aos herdeiros de Fernão Soares,
falecido há 30 anos.
- 12 de Dezembro de 1624
Carta proveniente da Misericórdia de Malaca a propósito do testamento do defunto
Sebastião Vaz de Abrunhosa, que deixou 1294 cruzados e uma tanga a seu irmão
Dias d'Araújo, outro tanto a seu irmão Manuel Rodrigues dos Santos e 994
cruzados e uma tanga a Beatriz de Aguiar. Informa ainda quanto ao valor deixado
em depósito por Domingos Francisco, que a Misericórdia de Malaca o entregou aos
padres de S. Domingos, então procuradores do Convento de São Tomás de Goa e
herdeiros deste defunto.
- 7 de Fevereiro de 1624
Carta proveniente da Misericórdia de Goa, a dar informação respeitante às heranças
de João da Ceita, Simão Cerveira do Rego e Francisco Carvalho: a letra de João da
Ceita retornou a Goa, não sendo possível entregá-la a Beatriz Lopes; da herança de
Simão Cerveira do Rego, informa terem sido feitas todas as diligências para que o
dinheiro viesse para o reino de Portugal; de Francisco Carvalho, informa ter sido
deixada uma letra em Goa que pertence às suas herdeiras, de Ovar.
- 31 de Dezembro de 1625
Carta proveniente de Malaca a propósito do legado de 200 patacas que Pêro André
deixou, por verba do seu testamento, a Horácio, marinheiro, filho da Marques Dias.
Contém informação que retroage a 1623.
- 5 de Fevereiro de 1625
Carta proveniente da Misericórdia de Malaca a propósito de 382 tangas deixadas
pelo defunto Belchior de Resende que são enviadas por letra aos seus herdeiros,
naturais e moradores em Esgueira.
- 17 de Fevereiro de 1626
Carta proveniente da Misericórdia de Malaca com resposta à petição de Beatriz de
Aguiar, para que lhe fosse enviada a herança deixada por morte do seu sobrinho
Sebastião Vaz de Abrunhosa. A Misericórdia de Malaca informa que os 994 cruzados
e uma tanga, já haviam sido enviados por letra à Santa Casa de Goa.
- 1 de Janeiro de 1627
Carta proveniente da Misericórdia de Malaca, a pedir à Misericórdia de Aveiro para
informar os herdeiros e irmãos de Sebastião Vaz de Abrunhosa, Simão Dias de
Araújo, Manuel Rodrigues dos Santos e Beatriz de Aguiar, que já haviam enviado a

herança, por letra, à Misericórdia de Goa.
- 1 de Março de 1627
Carta proveniente da Misericórdia de Goa a solicitar que fossem tomadas as devidas
diligências para satisfazer os herdeiros do defunto João da Ceita. Informa esta carta
da existência em depósito na Misericórdia de Manila, de 200 pesos deixados por
André de Sá. A pedido da Misericórdia de Malaca, a Misericórdia de Goa escreveu a
informar que o testamento de Domingos Francisco, natural de Ovar, institui como
herdeiros universais os cónegos do Convento de S. Tomás de Goa. Informa por fim,
que Estêvão Rogado deixou em depósito na Misericórdia de Goa, 208 patacas para
serem entregues aos herdeiros, em Aveiro.
- 15 de Março de 1629
Carta proveniente da Misericórdia de Goa a solicitar que se trate da herança
deixada por João da Ceita a sua mãe, Beatriz Lopes. Autoriza ainda, mandar cobrar
a letra do dinheiro deixado pelo defunto Sebastião Soares de Albergaria e informa
ter sido enviado à Misericórdia de Lisboa, o dinheiro do defunto Belchior de
Resende. Informa por fim, que havia sido enviado à Misericórdia de Goa, o dinheiro
deixado por Domingos Gonçalves e menciona a certidão da herança de Domingos
Francisco.
- 6 de Dezembro de 1631
Carta proveniente da Misericórdia de Malaca a pedir à Misericórdia de Aveiro que se
procurem nos livros das freguesias de Lisboa, nomeadamente na de S. Gião, os
herdeiros João Ribeiro e Joana Gomes, pais do defunto Mateus Ribeiro.
- 10 de Maio de 1656
Carta recebida pela Misericórdia de Aveiro de Filipe da Fonseca, testamenteiro de
Paulo Dias, falecido em Sena (Moçambique), a solicitar aos herdeiros que mandem
buscar a herança com urgência, que se encontra em seu poder.
- 14 de Fevereiro de 1662
Primeira e segunda via da carta proveniente de Macau a informar que o fato do
defunto Francisco Miguéis de Almeida, piloto de um navio, foi vendido em leilão
para pagar as dívidas que deixou e as missas por sua alma. Da venda sobraram
130 patacas, que se encontram em depósito. É solicitado à Misericórdia de Aveiro
que se procurem os herdeiros para lhes ser entregue o dito dinheiro.
- 13 de Novembro de 1665
Carta proveniente da Misericórdia de Lisboa que teria junto a esta, outras cartas
provenientes da Misericórdia da cidade de Goa e da Misericórdia de Macau.
- 2 de Julho de 1697
Carta proveniente da Baía a informar que havia falecido Domingos Francisco de
Almeida, tendo deixado em testamento as seguintes disposições: duas missas
semanais, uma por sua alma e outra pelas almas de suas duas mulheres com quem
foi casado, e já falecidas. Contém o traslado do testamento de Domingos Francisco
de Almeida, datado de 2 de Outubro de 1696.
- 11 de Junho de 1666
Carta proveniente da Misericórdia de Lisboa a informar ter recebido uma carta de
Filipe da Fonseca, morador em Sena, a solicitar que se procurem os herdeiros de
Paulo Dias. Na mesma altura em que a Misericórdia de Lisboa recebe a carta de
Filipe da Fonseca, recebe também um maço de cartas do Provedor e Irmãos da
Misericórdia de Macau, que as remete à Misericórdia de Aveiro.
- 20 de Agosto de 1700
Carta em duplicado proveniente da Baía, enviada por Lourenço da Rocha, e que
menciona quatro dívidas à Santa Casa.
- 13 de Outubro de 1702
Carta proveniente da Baía enviada por Luís Dias Henriques, sobre a missa perpétua
que pretende que se faça nesta Santa Casa de Aveiro.
- 30 de Maio de 1704
Carta proveniente da Misericórdia da Baía enviada por João do Vale Pontes, relativa
ao testamento e herdeiros do defunto Domingos Francisco de Almeida.
- 29 de Julho de 1704

Carta proveniente da Baía enviada por Manuel José Cação, relativa aos bens
deixados por Luís Dias Henriques.
- 13 de Abril de 1709
Carta proveniente de Lisboa de António Carvalho de Abreu relativa ao testamento
de Luís Dias Henriques, que faleceu na Baía.
- 9 de Novembro de 1709
Carta proveniente da Lisboa de António Carvalho de Abreu relativa ao testamento
de Luís Dias Henriques, que havia falecido na Baía.
- 20 de Maio de 1710
Carta em duplicado de Bento Ribeiro de Lemos enviada da vila de N. Sr.ª da
Assunção do Camamú, Baía, relativa ao legado pio pretendia instituir, doando 400
mil réis à Misericórdia de Aveiro, com o encargo duas missas semanais perpétuas. É
feita referência ao procurador do benfeitor, José Ribeiro Rangel, o qual havia
entregue o dinheiro ao procurador da Misericórdia, Diogo da Silva Varela, no
entanto este não o havia entregue à Santa Casa. Contém informação que retroage
a 1708.
- 25 de Junho de 1710
Carta proveniente da Baía de Manuel Jorge Cação relativa ao defunto Luís Dias
Henriques, que deixou 3500 cruzados para nesta Santa Casa ter uma missa
quotidiana.
- 18 de Outubro de 1710
Carta proveniente de Lisboa de Manuel dos Reis relativa a Luís Dias Henriques,
falecido na Baía.
- 20 de Janeiro de 1706
Carta em duplicado proveniente da Baía de Manuel Jorge Cação relativa ao
testamento do defunto Luís Dias Henriques.
- 20 de Fevereiro de 1706
Carta proveniente da Baía, da viúva de Lourenço de Moutinho, Agnes de Oliveira
Aranha, para pôr fim às missas rezadas pela alma do cunhado Domingos Francisco
de Almeida.
- 20 de Agosto de 1706
Carta proveniente da Baía de João D. Pontes relativa ao defunto Domingos
Francisco de Almeida.
- 5 de Junho de 1712
Carta proveniente da Baía, em duplicado, de Manuel Jorge Cação, a propósito do
legado de Luís Dias Henriques.
- 26 de Outubro de 1712
Carta proveniente da Misericórdia de Goa a informar do depósito que ficou nessa
Santa Casa, no valor de 26 xerafins, por falecimento de Pascoal Henriques de
Gouveia, na viagem da Nau N. Sr.ª da Nazaré.
- 11 de Fevereiro de 1624
Carta proveniente da Misericórdia de Goa em resposta à Misericórdia de Aveiro, que
trata de vários assuntos: da herança deixada por João da Ceita a sua mãe Beatriz
Lopes; da herança deixada por Simão Cerveira do Rego que faleceu em
Moçambique e que a Misericórdia de Goa pediu para que lhe fosse enviado o
dinheiro; do dinheiro de Francisco Carvalho Aranha que está em Cochim; das 1.594
patacas deixadas por morte de Henrique Dias; do dinheiro que receberam da
Misericórdia de Malaca de uma instituição dos herdeiros de Domingos Francisco e
do dinheiro que deixou Fernão Soeiro em Negapatão.
- 19 de Fevereiro 1622
Carta proveniente da Misericórdia de Goa com informação relativa ao dinheiro que
está no cofre dessa Santa Casa e que é para enviar à Misericórdia de Aveiro.
- 30 de Maio de 1705
Carta de José Ribeiro Rangel enviada de Lisboa a propósito do emprego de 400 réis
de juro para a consignação de duas missas perpétuas semanais, deixadas pelo
capelão-mor da Baía de Camamu, Bento Ribeiro de Lemos, cavaleiro da Ordem de
Cristo.

- 9 de Maio de 1705
Carta de José Ribeiro Rangel enviada de Lisboa a propósito de duas missas
perpétuas por semana, do capelão-mor da Baía de Camamu, [Bento Ribeiro de
Lemos].
- 20 de Janeiro de 1623
Carta proveniente da Santa Casa de Lisboa com cópias das cartas que receberam
das terras da Índia.
- Janeiro de 1627
Carta proveniente da Santa Casa de Lisboa à qual estariam anexadas cartas
provenientes da Índia e dirigidas à Misericórdia de Aveiro.
- 20 de Setembro de 1634
Carta proveniente da Santa Casa de Lisboa a informar a entrega aos procuradores
da Misericórdia de Aveiro, Pedro Ribeiro e Pedro Fernandes, do dinheiro em
depósito de Fernão Lopes de Pontes.
- 9 de Agosto de 1646
Carta proveniente da Santa Casa de Coimbra a informar que na carta que haviam
recebido da Misericórdia de Cochim, era solicitado que se identificassem os
herdeiros de Simão dos Santos, os seus pais Domingos dos Santos e Filipa André
da Maia, da vila de Esgueira.
- 6 de Setembro de 1704
Carta de José Ribeiro Rangel enviada de Lisboa a propósito do legado pio de Bento
Ribeiro de Lemos, capelão-mor da vila do Camamú [Baía], o qual havia nascido em
Aveiro, pretendendo encarregar a Misericórdia de lhe dizer duas missas por semana
para sempre.
- 24 de Julho de 1705
Carta do Irmão Diogo da Silva Varela, [procurador] enviada de Lisboa, relativa ao
legado pio instituído pelo capelão-mor de Camamú [Bento Ribeiro de Lemos]. O
Irmão da Santa Casa faz referência às dificuldades que tem tido em se encontrar
com o procurador do benfeitor, José Ribeiro Rangel, para celebrarem contrato.
SSR/Correspondência de Tomé Marques Gomes - 1842-1863
65 pt.
Correspondência dirigida a Francisco Tomé Marques Gomes, que incide sobre o
período em que foi provedor, remetida pelo procurador da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro no Porto, António da Silva Santos.
SSR/Correspondência da União das Misericórdias Portuguesas - 15-051988 a 03-11-1988
1 mç.
Contém correspondência proveniente da União das Misericóridas Portuguesas.
SSR/Correspondência da IPSS - Instituições Privadas de Solidariedade
Social - 24-01-1980 a 14-07-1980
1 mç.
Contém correspondência recebida pela Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, cujo
assunto incide no Congresso da União das Instituições Privadas de Solidariedade
Social.
SSR/Registo da correspondência recebida - 16-04-1982 a 08-04-1994
1 liv.
Contém um livro de registo de correspondência recebida.
SSR/Correspondência de diversas entidades oficiais - 1972-14-09 a 1981
5 mç.
Contém correspondência proveniente do Governo Civil, da Direcção Geral de
Assistência Social, do Ministério das Finanças, da Assembleia da República e da
Presidência do Conselho de Ministros.

SR/Correspondência expedida - 165411 liv. + 5 pt. + 5 mç.
Contém livros de registo e copiadores de correspondência expedida pela Santa Casa
da Misericórdia de Aveiro.
SSR/Copiadores de correspondência - 1853-1990
9 liv.
Contém livros copiadores de correspondência expedida.
- Livro copiador de correspondência - 1853-1883
Contém o registo e cópia dos ofícios enviados pela Santa Casa.
- Livro copiador de correspondência - 1889-1901
Contém o registo e cópia dos ofícios enviados pela Santa Casa.
- Livro copiador de correspondência - 21-01-1980 a 20-12-1982
Contém cópias da correspondência expedida.
- Livro copiador de correspondência - 10-01-1983 a 27-12-1984
Contém cópias da correspondência expedida.
- Livro copiador de correspondência - 03-01-1985 a 27-12-1985
Contém cópias da correspondência expedida.
- Livro copiador de correspondência - 06-01-1987 a 30-12-1987
Contém cópia da correspondência expedida.
- Livro copiador de correspondência - 06-01-1988 a 30-12-1988
Contém cópia da correspondência expedida.
- Livro copiador de correspondência - 01-1989 a 29-12-1989
Contém cópia da correspondência expedida.
- Livro copiador de correspondência - 01-1990 a 26-12-1990
SSR/Minutas - 16545 pt.
Contém minutas de correspondência expedida.
- 4 de Março de 1654
Carta do provedor e irmãos da Santa Casa em que se ordena ao capelão que dê a
comunhão a todas as pessoas que assim o queiram, e não só aos irmãos.
- 6 de Outubro de 1661
Carta da Santa Casa de Aveiro que informa que tem gasto o pouco dinheiro que
tem com os presos na cadeia, que os meirinhos da cidade do Porto não querem
levar, por não terem ordem para isso. Inquirição feita pelo provedor a duas
testemunhas a propósito dos presos na cadeia.
- 13 de Fevereiro de 1676
Carta da Santa Casa da Misericórdia que manda fazer uma inquirição na freguesia
de Redemoinhos.
- 19 de Julho de 1705
Carta que se enviou a propósito de escritura, aceitação e obrigação de duas missas
semanais.
- 30 de Maio de 1858
Carta da Misericórdia de Aveiro a pedir para ser inscrita no catálogo dos
benfeitores.
- 13 de Setembro de 1864
Cópia da cópia da carta enviada pelo governador civil de Aveiro a S. Majestade
pedindo-lhe que autorize a Misericórdia de Aveiro a dar-lhe roupa e outros
utensílios que foram do Hospital dos Coléricos para o Asilo da Infância Desvalida.
SSR/Correspondência geral - 10-01-1986 a 30-12-1986
1 mç.
Contém correspondência expedida para diversas entidades.

SSR/Registo de correspondência - 16-01-1980 a 20-05-1996
2 liv.
Contém livros de registo de correspondência expedida.
- Livro de registo de correspondência - 06-12-1979 a 12-02-1987
Livro de registo de correspondência expedida.
- Livro de registo de correspondência - 13-03-1987 a 20-05-1996
Livro de registo de correspondência expedida.
SSR/Pagamentos a fornecedores - 06-01-1988 a 15-11-1993
4 mç.
Contém cópias dos ofícios enviados para pagamento a fornecedores.
- Pagamentos a fornecedores - 06-01-1988 a 15-12-1988
Contém cópias dos ofícios enviados para pagamento a fornecedores.
- Pagamentos a fornecedores - 16-01-1989 a 07-12-1990
Contém cópias dos ofícios enviados para pagamento a fornecedores.
- Pagamentos a fornecedores - 31-12-1990 a 17-01-1992
Contém cópias dos ofícios enviados para pagamento a fornecedores.
- Pagamentos a fornecedores - 11-01-1993 a 15-11-1993
Contém cópias dos ofícios enviados para pagamento a fornecedores.
SR/Inventários do arquivo - Séc. XVIII 8 liv.
Contém livros de inventário de documentos do cartório da Santa Casa.
- Caderno dos títulos, livros, escrituras e mais papéis que tem a Misericórdia de
Aveiro
[1778-1800]
Inventário do arquivo da Santa Casa feito pelo escrivão José Leite com as seguintes
categorias: maço primeiro do que respeitam a esta cidade; maço segundo; maço
terceiro; maço quarto; maço quinto; maço sexto; maço oitavo; maço Eixo, Oliveira
do Bairro e Bemposta; maço Esgueira; maço do que respeita à vila de Arada; maço
Ílhavo.
- Inventário dos livros e papéis do arquivo da Misericórdia de Aveiro - 1813-05-20 a
1816-02-05
Inventário do arquivo da Santa Casa iniciado em 1813 e finalizado em 1816 pelo
escrivão Miguel Joaquim Pereira da Silva com as seguintes categorias: livros; livros
antigos dos termos das Mesas; livro da receita e despesa das obras da Igreja e
oficinas da Santa Casa; livro da receita e despesa da Casa; bulas, provisões,
sentenças e despachos de graças espirituais e temporais; títulos do domínio de
bens da Santa Casa por doações e testamentos; títulos do domínio de bens da
Santa Casa por compras e arrematações; título do domínio dos bens e foros
pertencentes à Santa Casa em aforamentos; escrituras de juro; escrituras que
achei por fora do Arquivo; escrituras novas e do meu tempo de escrivão da Mesa;
títulos antigos; títulos antigos. Contém informação que retroage a 1528.
- Livro de registo de todos os documentos e mais papéis que tem o arquivo - 184910-20 a 1869-01-18
Registo de vários documentos pertencentes ao arquivo da Santa Casa que saíram
da Casa do Despacho com o objectivo de resolver assuntos legais, destacando-se a
cobrança de dívidas, cujo retorno é registado. Destacam-se várias escrituras,
sobretudo de dinheiro, algumas sentenças, um auto de libelo, um título de
rendimento de foros, uma certidão de legados pios e uma obrigação do Crédito
Predial Português.
- Inventário de livros e documentos que foram tirados do Arquivo da Santa Casa 1862, Janeiro (?)

Inventário dos livros e vários documentos que foram tirados do Arquivo da Santa
Casa e restituídos ao mesmo em 1862.
- Escrituras que não se encontram no Arquivo da Santa Casa indicadas no
inventário dos bens desamortizados - S/d
Inventário das escrituras de alguns tabeliães que não se encontram no Arquivo da
Santa Casa indicadas no inventário dos bens desamortizados, datadas de 1668 a
1818.
- Inventário do arquivo da Misericórdia de Aveiro - 1932
Reprodução do inventário do arquivo da Misericórdia de Aveiro datado de 1932,
com 261 títulos, feito a pedido do Director da Biblioteca Municipal de Aveiro, uma
vez que o arquivo da Santa Casa partilhava o mesmo espaço com a Biblioteca, na
Casa do Despacho. Contém informação que retroage de 1544 a 1916.
- Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1985
Inventário do Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro com 387 unidades
de instalação, feito sob orientação de Fernando Sousa, Jorge Alves, Gaspar Martins
Pereira e Jorge Ribeiro (editado como separata do Boletim Municipal de Aveiro, nº
6, Dezembro de 1985).
- Inventário do arquivo - 2003 -2004
Cópia impressa, a partir do original em suporte digital, do Inventário do Arquivo da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, o qual é uma continuação do inventário de
1985 e apresenta mais 643 registos, desde o nº 388 ao nº 930, realizado pela
Técnica de Conservação e Restauro da Santa Casa, Liliana Cascais.
SR/Monografias e publicações em série - 1757-1993
7 liv.
Contém, entre outros, o Compromisso da Misericórdia de Lisboa, o Compromisso da
Misericórdia de Serpa e a publicação no Jornal "Ecos de Cacia" do Compromisso da
Misericórdia de Aveiro.
- Compromisso da Misericórdia de Lisboa - 1818
Compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa de 1818 e Alvará porque se
manda usar o Compromisso, dado por D. Filipe II a 19 de Maio de 1618 [sic].
Contém índice dos capítulos do Compromisso. Contém informação que retroage a
1598.
- Estatutos das instituições particulares de solidariedade social - 1983
Estatutos das Instituições Particulares de Solidariedade Social aprovados pelo
Decreto-lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro.
- Compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro publicado no Jornal "Ecos
de Cacia"
1993-03-25
Publicação do Compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, aprovado em
sessão ordinária da Assembleia-geral de 29 de Novembro de 1984, no Jornal "Ecos
de Cacia" de 25 de Março de 1993.
- Regulamento dos serviços técnicos do Hospital da Misericórdia de Viseu - 195710-07 a 1958-02-04
Regulamento dos serviços técnicos do Hospital da Misericórdia de Viseu.
- Tractatus de donationibus jurium et bonorum regiae coronae - 1757
Encadernação em mau estado de conservação.
- Declaração de nulidade de eleição - 1955
Cópia da declaração de nulidade da eleição da Mesa da Santa Casa da Misericórdia
de Aveiro. Alegações de recurso apresentadas no Supremo Tribunal. António
Christo. Porto, 1955.
- Estatutos da Santa Casa da Misericórdia de Serpa - 1954
Estatutos da Santa Casa da Misericórdia de Serpa aprovados por despacho de S.
Excelência o Subsecretário de Estado da Assistência de 29 de Outubro de 1954.
- O caso do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1953
Contém as contestações apresentadas na Auditoria Administrativa do Porto pela

Mesa Administrativa e pelos médicos que constituem o quadro clínico do Hospital da
Santa Casa no recurso administrativo contra eles interposto pelos médicos
Armando Rodrigues Simão e José Cardoso de Melo Couceiro.
SR/Correspondência recebida e expedida - 1951-1994
48 mç.
Contém correspondência trocada entre a Santa Casa da Misericórdia de Aveiro e
várias entidades.
SSR/Correspondência geral - 26-05-1969 a 20-12-1993
19 mç.
Contém correspondência trocada entre a Santa Casa da Misericórdia de Aveiro e
outras entidades.
SSR/Correspondência com a Câmara Municipal de Aveiro e Governo Civil de
Aveiro - 1951-1993
14 mç.
Contém correspondência trocada entre a Santa Casa da Misericórdia de Aveiro com
a Câmara Municipal de Aveiro e com Governo Civil de Aveiro.
SSR/Correspondência com outras Misericórdias portuguesas - 30-05-1979
a 13-11-1990
2 mç.
Contém correspondência trocada entre a Santa Casa da Misericórdia de Aveiro e
outras Misericórdias portuguesas, nomeadamente as Misericórdias de Seia, Lisboa,
Famalicão, Nisa, Águeda, Sever do Vouga, Anadia, Murtosa, Vouzela, Vila Nova de
Cerveira, Castelo Branco, Cantanhede e Ílhavo.
SSR/Correspondência com a União das Misericórdias Portuguesas - 14-081979 a 20-11-1990
6 mç.
Contém correspondência trocada entre a Santa Casa da Misericórdia de Aveiro e a
União das Misericórdias Portuguesas.
SSR/Correspondência com o Centro Regional de Segurança Social - 12-031982 a 23-02-1994
6 mç.
Contém correspondência trocada entre a Santa Casa da Misericórdia de Aveiro e o
Centro Regional de Segurança Social de Aveiro.
SSR/Correspondência com a Cáritas Portuguesa - 28-04-1982 a 16-011987
1 mç.
Contém correspondência trocada entre a Santa Casa da Misericórdia de Aveiro e a
Cáritas Portuguesa.
SSR/Correspondência de Maria Aurora Costa Machado Malheiro
SC/ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - 1611-1976
Secção constituída pelas subsecções Comissão Promotora do Novo Hospital de
Aveiro, Infantário Gota de Leite, Hospital dos Coléricos e Hospital da Misericórdia.
SSC/Comissão Promotora do Novo Hospital de Aveiro - 1898-1904
1 liv. + 2 mç.
Contém livros de actas e de receita e despesa da Comissão Promotora do Novo
Hospital.

SR/Actas das sessões - 1898-1902
1 liv.
Contém um livro de actas das sessões da Comissão Promotora do Novo Hospital de
Aveiro.
- Livro de registo de actas - 1898-11-08 a 1902-04-04
Registo das actas das sessões da Comissão Promotora para a edificação do novo
Hospital de Aveiro.
SR/Receita e despesa - 1896-1904
2 mç.
Contém recibos de receita e despesa.
- Recibos de receita - 1896-06-06 a 1903-10-31
Recibos de receita entregues ao cofre da Comissão Promotora da Edificação do
Novo Hospital d' Aveiro.
- Recibos de despesa - 1898-07-31 a 1904-01-15
Recibos de despesa feitas pela Comissão Promotora da Edificação do Novo Hospital
d' Aveiro.
SSC/Infantário Gota de Leite - 1938-1967
12 liv.
Contém livros de actas da Direcção e Assembleia-geral, inventários de bens
móveis, registo de visitantes e livros de receita e despesa. Esta instituição de
Assistência denominada "Dispensário de Higiene Maternal e Infantil Gota de Leite"
que desde 1931 existiu na cidade de Aveiro, foi extinta por Despacho Ministerial Diário do Governo, IIª série, nº 279, 27-12-1968.
SR/Actas da Direcção e da Assembleia-geral - 1938-1967
2 liv.
Contém livros de registo de actas da Direcção e da Assembleia-geral do Infantário
Gota de Leite.
- Livro de registo de actas - 1938-01-01 a 1967-12-29
Livro de registo de actas, nº 1 a 28, da Direcção da Gota de Leite - Dispensário
Infantil, Lactário e Assistência médica a crianças pobres.
- Actas da Assembleia-geral - 1963-12-08 a 1967-10-28
Actas da Assembleia-geral do Infantário "Gota de Leite". Contém uma folha avulsa
com convocatória feita aos sócios para uma reunião da Assembleia-geral do
Dispensário de Higiene Maternal e Infantil.
SR/Cadastro dos bens móveis - 1962
4 f.
Contém folhas avulsas de registo de bens móveis.
- Registo dos bens móveis do Dispensário - 1962-12-31
Cadastro dos bens móveis do Dispensário de Higiene Maternal e Infantil "Gota de
Leite" com 121 registos. Apresenta as folhas rubricadas por Álvaro Sampaio, folhas
estas outrora partes integrantes de um livro.
SR/Registo de visitantes - 1931
1 liv.
Contém um livro de registo de visitantes do Infantário Gota de Leite.
- Livro de registo de visitantes - 1931-03-22
Livro de registo de visitas ao Lactário.

SR/Receita e despesa - 1937-1967
7 liv.
Contém livros de receita e despesa do Lactário Gota de Leite.
- Livro de registo das despesas diárias - 1937-01-01 a 1944-12-31
Registo das despesas diárias do Dispensário de Higiene Maternal e Infantil, feito
pelo Tesoureiro.
- Livro de registo da receita e despesa - 1954-01-01 a 1956-12-30
Livro de registo da receita e despesa do Dispensário de Higiene Maternal e Infantil.
- Livro de registo de receita e despesa - 1960-01-01 a 1962-12-03
Livro de registo de receita e despesa do Dispensário de Higiene Maternal e Infantil.
- Livro de registo da conta corrente - 1953-06-05 a 1959-12-31
Livro de registo da conta corrente do Dispensário de Higiene Maternal e Infantil.
- Livro de registo da conta corrente - 1960-01-01 a 1967-12-16
Livro de registo da conta corrente do Dispensário de Higiene Maternal e Infantil.
- Livro de registo da conta corrente - 1963-07-12 a 1967-10-26
Livro de registo das contas correntes orçamentais do Dispensário de Higiene
Maternal e Infantil.
- Livro de registo da conta corrente - 1967-01-02 a 1967-10-09
Livro de registo das contas correntes orçamentais do Dispensário de Higiene
Maternal e Infantil.
SR/Monografias e publicações em série - 1931
1 liv.
Contém um boletim publicado aquando da inauguração do Gota de Leite.
- Princípios e deveres elementares - 1931-03-22
Jaime de Magalhães Lima nasceu em 1859 e faleceu em 1936. Foi provedor da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro entre os anos de 1901 e 1913.
Oferta de Luísa da Assunção Lopes Ferreira da Rocha, nora da falecida Arminda
Peixoto Alves da Silva Pereira Campos Rocha, antiga catequista na Igreja da Vera
Cruz de Aveiro, a quem pertenceu este documento.
Boletim com conferência produzida por Jaime de Magalhães Lima para a
inauguração do Gota de Leite - Lactário e assistência médica à crianças pobres. A
edição é do Gota de Leite.
SR/Balanços - 1957-1959
1 liv.
Série constituída por um livro de balanço do lactário Gota de Leite.
- Livro de balanço - 1957-1959
Livro que contém o balanço das receitas e despesas ordinárias do lactário Gota de
Leite.
SSC/Hospital dos Coléricos - 1855 - 1857
3 liv.
Contém um livro de registo de dietas, um livro de registo de receituário e um livro
para a escrituração da entrada e saída de fundos. Encontramos o cirurgião Manuel
Martins de Almeida Coimbra a dirigir o Hospital dos Coléricos.
O "Livro de registo de óbitos ocorridos no Hospital da Misericórdia" (PTSCMAVR/SCMA/G/D/10/1), inclui os registos de óbitos dos doentes do Hospital dos
Coléricos.
- Livro de registo do abono de dietas - 1855-07-28 a 1855-11-15
Livro para registo do abono de dietas dos doentes do Hospital dos Coléricos.
- Livro de registo do receituário - 1855-07-28 a 1855-11-15
Livro para registo do receituário do Hospital dos Coléricos.

- Livro da escrituração da entrada e saída de fundos - 1855-07-20 a 1857-03-09
Livro de registo da gestão da receita e despesa do Hospital dos Coléricos, dos
fundos entregues pelo Governador Civil do Distrito à Comissão Adiministrativa da
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, para custeamento das despesas do Hospital
dos Coléricos.
SSC/Hospital da Misericórdia - 1614-1976
O Hospital Infante D. Pedro S. A. - Aveiro, tem início no ano de 1895 altura em que
o então provedor de Santa Casa, Visconde da Silva Melo, se interessou pela
construção de um novo hospital. Em 1899 é adquirido por três contos de reis o
terreno e no dia 15 de Outubro de 1901 é lançada a primeira pedra para a
construção do novo hospital. As obras concluem-se em finais de 1915, embora já
em 1914 tenham sido recebidos os primeiros doentes. Verifica-se entretanto a
insuficiência das instalações para responder às necessidades do concelho, em
constante crescimento. Assim, em Maio de 1957 iniciam-se as obras para a
construção de um novo pavilhão com capacidade para 106 camas. Com a
Revolução de 25 de Abril de 1974 e a consequente nacionalização da saúde, a
gestão e posse do Hospital foram transferidas para o estado. Em 7 de Dezembro de
1974 foi publicado o Decreto-lei n.º 704/74, que permitiu a posse da Comissão
Instaladora do Hospital a 24 de Março de 1975, constituída pelos seguintes
elementos: Dr. António Manuel Figueiredo Leite, representante do sector médico;
José Loreto da Costa, representante da enfermagem; João Neto Mateus,
representante do sector administrativo; José Mendes, representante do sector
técnico e José Mnuel Mota Dias, representante do sector geral. Durante o período
que decorreu entre a data da posse da Comissão Instaladora e o fim do ano
económico, vigorou um protocolo assinado entre a Comissão Instaladora do
Hospital e a Comissão Administrativa da Misericórdia, nomeada pelo governo, após
a demissão da Mesa Administrativa. Em 1 de Janeiro de 1976 é nomeada nova
Comissão Instaladora integrada pelos funcionários do Hospital, não contemplando
já qualquer participação da Misericórdia. Assim, o Hospital da Misericórdia de
Aveiro, passa a ser o Hospital Distrital de Aveiro, em Maio de 1976.
SR/Actas da Direcção Técnica - 1969 - 1973
1 liv.
Contém um livro de registo de actas da Direcção Técnica do hospital.
- Livro de registo das actas das sessões da Direcção Técnica - 1969-07-10 a 197312-24
Livro de registo das actas das sessões da Direcção Técnica, de acordo com o artigo
105.º do Regulamento Geral dos Hospitais. Contém doze actas. Contém uma cópia
de uma carta datada de 6 de Agosto de 1970 dirigida ao Director Geral dos
Hospitais por parte da Comissão Médica, sobre a sua constituição, de acordo com o
artigo 110.º do decreto n.º 48358.
SR/Registo de casamentos de consciência - 1892
1 liv.
Contém um livro de registo de casamentos de consciência.
- Livro de assento de casamentos à hora da morte no Hospital da Misericórdia 1892-03-22
Assentos de casamentos à hora da morte que tiverem lugar no Hospital da
Misericórdia desta cidade de Aveiro. Contém apenas um registo. Anexa um pedido
de autorização ao Bispo Conde de Coimbra por parte do capelão e sua licença para
a realização de um casamento de consciência, por via telegráfica. Contém a cópia
do registo do casamento entre Luís Pinto e Henriqueta de Jesus.
SR/Registo de consultas externas - 1930-1941

2 liv.
Contém dois livros de registo de consultas externas de homens e mulheres.
- Registo das consulta externa das mulheres - 1931-02-01 a 1940-12-?
Registo das consultas externas das mulheres com o registo do número de ordem,
nome, idade, estado, profissão, naturalidade, morada, doença, curativos durante o
mês, total de curativos, resultado. Contém uma receita avulsa.
- Registo das consultas externas dos homens - 1930-01-01 a 1941-01-14
Registo das consultas externas dos homens com o registo do número de ordem,
nome, idade, estado, profissão, naturalidade, morada, doença, curativos durante o
mês, total de curativos, resultado.
SR/Registo de dietas - 1839-1934
8 liv. + 2 f.
Contém livros de registo de dietas prescritas aos doentes do hospital e tabelas de
dietas provenientes de outros hospitais, que terão servido de referência ao Hospital
da Santa Casa.
- Livro de registo dos abonos e dietas dos doentes - 1839-01-01 a 1842-06-30
Registo das dietas e abonos dos doentes do Hospital da Santa Casa da Misericórdia
de Aveiro.
- Livro da escrituração das dietas dos doentes - 1878-02-25 a 1881-11-30
Registo das dietas dos doentes do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de
Aveiro.
- Livro de registo das dietas dos doentes - 1901-09-27 a 1904-04-24
Registo das dietas dos doentes do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de
Aveiro. Contém quatro bilhetes do Dr. Jaime de Magalhães Lima e um outro
dirigidos ao enfermeiro, um requerimento feito para admissão de uma doente no
Hospital por parte de um pároco com o respectivo deferimento datado de 1902 e
uma carta do médico de serviço ao Sr. Provedor de 20 de Fevereiro de 1904.
- Livro de registo das dietas dos doentes - 1913-12-29 a 1916-03-21
Registo das dietas dos doentes do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de
Aveiro.
- Livro de registo das dietas dos doentes - 1916-03-22 a 1919-05-31
Registo das dietas dos doentes do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de
Aveiro.
- Livro de registo das dietas dos doentes - 1919-06-01 a 1926-02-01
Registo das dietas dos doentes do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de
Aveiro.
- Livro de registo das dietas dos doentes - 1926-02-04 a 1930-04-04
Registo das dietas dos doentes do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de
Aveiro.
- Livro de registo das dietas dos doentes - 1930-04-13 a 1934-07-28
Registo das dietas dos doentes do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de
Aveiro.
- Tabela das dietas do Hospital Real d' Águas Termais das Caldas da Rainha - S/d
Tabela das dietas do Hospital Real d' Águas termais das Caldas da Rainha
- Tabela das dietas do Hospital de St.º Isidoro da vila das Caldas da Rainha - 1860
1860 - Abertura do Hospital de Santo Isidoro em instalação do Hospital termal; Em
1884 - o Hospital é distanciado do Hopital termal; 1893 - inaugurado na presença
do Rei do Hospital de Santo Isidoro.
SR/Registo de exames complementares de diagnóstico - 1944-1945
Contém informação relativa a exames radiológicos: registo e tabela de preços.
- Livro de registo dos exames de radiologia do Hospital da Misericórdia de Aveiro
1944-11-01 a 1945-10-29

Livro de registo dos exames da especialidade de radiologia com informação relativa
ao número de registo, data de entrada, nome, agentes físicos, radiologia,
importância, data de pagamento, observações. Contém uma folha avulsa sobre
radiografias em dívida.
- Tabela de preços de exames radiológicos - 1944
Tabela de preços de exames radiológicos.
SR/Receita e despesa - 1825-1949
3 liv. + 2 cx. + 1 pt.
Contém o registo da receita e despesa do Hospital da Santa Casa.
- Despesas do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1825-1884
Recibos de despesas do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Despesas do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - 1882-1902
Recibos de despesas do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Guia de receita - 1943
Guias de receita do Hospital da Santa Casa.
- Contas antecedentes - 1853-1854
Subejo de contas antecedentes de receita e despesa.
- Encerramento do ano económico - 1850-1854
Encerramento da receita e despesa do ano económico de 1850.
- Farmácia - 1911
Recibos de receita e despesa da farmácia.
- Livro da despesa feita com as Praças - 1828-1856
Contém registo das despesas no Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro
com as Praças pertencentes ao Exército português.
- Livro das contas correntes com as despesas orçamentais - 1942-1945
Registo das despesas dos salários dos funcionários, dos fardamentos, das
deslocações, da conservação e reparação de mobiliário diverso, de drogas e
medicamentos, de cera, azeite, guisamentos e alfaias para o culto, de artigos de
expediente e impressos, entre outras.
- Livro para registo das receitas arrecadadas mensalmente - 1942-1949
Registo de receitas que revertiam para o hospital como as rendas de prédios, juros
de acções, de esmolas, de consignação de receitas, entre outras.
- Cópia de determinação do Ministério do Reino - 1841-09-10
Cópia da determinação do Ministério do Reino relativa ao pagamento das despesas
com o tratamento das praças do exército.
- Consumo de estreptocil durante 1951-1952
Consumo de estreptocil durante 1951-1952 no Hospital da Misericórdia de Aveiro.
- Receita e despesa do Serviço de Electro-Radiologia do Hospital da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro - 06-09-1958 a 10-05-1962
Livro de registo de registo de receita e despesa (caixa) do Serviço de ElectroRadiologia do Hostpital da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Movimento de material cirúrgico - 1939-1940
Contém o registo de entrada e saída de material cirúrgico.
SR/Registo de receituário - 1893-1915
2 liv.
Contém dois livros de registo diário do receituário do Hospital da Santa Casa.
- Livro de registo do receituário do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro
- 1893-1895
Registo diário do receituário do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Livro de registo do receituário do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro
- 1908-1915

Registo diário do receituário do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
SR/Inventários - 1828-1977 (?)
1 liv. + 3 mç. + 1 f.
Contém o registo de roupas, móveis, material cirúrgico e outros objectos
pertencentes ao Hospital da Santa Casa.
- Inventário de todas as roupas e trajes pertencentes ao hospital - 1828-01-02 a
1830-12-07
Inventário de todas as roupas e trajes pertencentes ao Hospital da Santa Casa da
Misericórdia feito pelo enfermeiro Manuel Simões, em 2 de Janeiro de 1828, que
regista a existência dos seguinte objectos: roupa branca, estanho, vidros e garrafas
e louça de barro.
- Inventário das roupas pertencentes ao hospital - 1888-10-23 a 1893-11-01
Inventário das roupas pertencentes ao Hospital da Santa Casa da Misericórdia de
Aveiro de 1888 a 1893 e que ficam sob a guarda e responsabilidade do enfermeiro
António de Abrantes, a saber: lençóis, cobertores, enxergões, colchões, coberta de
chita, cobertas de algodão, fronhas, travesseiros, guardanapos, toalhas do médico,
pano, camisas de mulher, camisas de homem, oleados, chinelos, toalhas da capela,
peças de pano cru, cortinas das janelas, reposteiros, ceroulas, camisolas, camisa de
força, toalhas de mesa.
- Inventário dos móveis e mais objectos pertencentes ao hospital - 1888-10-23 a
1889-03-27
Inventário dos móveis e mais objectos pertencentes ao Hospital da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro feito em 1888 e que estão à guarda e responsabilidade do
enfermeiro António de Abrantes.
- Livro de registo do movimento do material cirúrgico - 1938-03-30 a 1940-11-08
Registo do movimento do material cirúrgico do Hospital da Misericórdia: entrada e
saída. Contém duas folhas sobre a entrada e saída de material cirúrgico.
- Inventário do Hospital da Misericórdia de Aveiro - 1974 - 1977-05-26
Inventário do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, o qual está
elaborado de acordo com as dependências dos seus vários serviços.
- Inventário de objectos cirúrgicos - 1865
Inventário de objectos cirúrgicos oferecidos pelo Sr. Antero Albino da Silveira Pinho,
da cidade do Porto. O mesmo material foi mandado limpar pelo cutileiro Policarpo,
morador em Lisboa numa das travessas da Rua da Prata.
- Relação de espólios de doentes - 1951-1971
Relação do espólio deixado no Hospital da Misericórdia de Aveiro pelos doentes
Maria Luísa Gregório e Porfírio Mendonça Bastos.
SR/Registo do movimento de utentes - 1614-1951
7 liv. + 3 pt.
Contém livros de registo do movimento de utentes no Hospital da Santa Casa.
- Livro de registo do movimento diário do hospital - 1614-11-16 a 1658-11-30
Registo dos doentes que entram no Hospital, e respectivos pertences, dos que
saem sãos e dos que faleceram. No termo de abertura pode ler-se livro do Hospital
em que se hão-de carregar os doentes que entram no Hospital com declaração do
dia, mês e ano em que entram e de seus nomes próprios, pátria, estado, pais e
mães e filhos se os tiver, e dos vestidos que trouxer, roupa ou móvel, dinheiro ou
peças que sendo de importância serão entregues ao Tesoureiro da casa que
assinará a entrega ao mesmo termo com o doente escrivão da Mesa. E das folhas
cinquenta em diante se fará termo dos que morrerem no Hospital em declaração do
dia e remetendo-se ao de sua entrada declarando-se se fez testamento em cujo
poder fica, ou que se fez dos vestidos e coisas com que entrou, e outros se fará
termo dos que saírem sãos remetendo-se ao da entrada com declaração de como
eram os vestidos e o mais que trouxeram. Aveiro, Novembro 16 de 1614 anos,

Manuel Álvares de Carvalho.
- Registo das entradas no hospital das praças militares - 1848-01-05 a 1852-11-19
Assentamento das praças militares entradas no Hospital da Misericórdia.
- Livro de registo do movimento diário do hospital - 1908-04-11 a 1918-07-16
Registo do movimento diário do Hospital da Misericórdia da cidade de Aveiro com o
registo do número de ordem, nomes, anos de idade, estado, nome do cônjuge,
ocupação ou emprego, filiação, naturalidade, residência, moléstia que sofre, data
de entrada no Hospital, data da saída do Hospital, falecimento e observações.
- Livro de registo do movimento diário do hospital - 1923-02-12 a 1936-11-25
Registo do movimento diário do Hospital da Misericórdia da cidade de Aveiro com o
registo do número de ordem, nomes, anos de idade, estado, nome do cônjuge,
ocupação ou emprego, filiação, naturalidade, residência, moléstia que sofre, data
de entrada no Hospital, data da saída do Hospital, falecimento e observações.
- Livro de registo dos doentes pobres e pensionistas - 1946-01-01 a 1949-04-09
Livro de registo dos doentes (pobres e pensionistas) desde o nº 1 ao nº 352 com o
registo da seguinte informação: número, entrada, nome, filiação, naturalidade,
estado civil, profissão, residência, diagnóstico, clínico assistente, número de
nomenclatura, intervenção cirúrgica, maternidade, resultado final da moléstia, dias
de permanência e observações. Contém uma estatística por cada folha das
entradas, saídas e falecimentos dos homens e mulheres internadas. Apresenta
ainda uma tabela das doenças no interior da capa e resumo mensal de Julho de
1946.
- Livro de registo dos doentes pobres e pensionistas - 1949-04-13 a 1951-09-24
Livro de registo dos doentes (pobres e pensionistas) desde o nº 353 ao nº 832 com
o registo da seguinte informação: número, entrada, nome, filiação, naturalidade,
estado civil, profissão, residência, diagnóstico, clínico assistente, número de
nomenclatura, intervenção cirúrgica, maternidade, resultado final da moléstia, dias
de permanência e observações. Contém uma estatística por cada folha das
entradas, saídas e falecimentos dos homens e mulheres internadas. Apresenta
ainda uma tabela dos escalões dos pensionistas no interior da capa.
- Registo do movimento diário do hospital - 1974
Registo do movimento diário do Hospital da Misericórdia da cidade de Aveiro por
serviços, referentes ao terceiro trimestre de 1974.
- Boletim de admissão - 1975
Contém boletins de admissão de utentes no Hospital.
- Livro de registo dos doentes pobres - 1957-01-01 a 1961-05-06
Contém o registo dos doentes pobres que deram entrada no Hospital, com os seus
dados pessoais, menção ao diagnóstico feito, serviço em que deram entrada,
número de dias de internamento e data de saída.
- Livro de registo do banco do Hospital - 1949-06-16 a 1950-02-06
Livro de registo dos utentes que deram entrada no banco do Hospital para curativos
de urgência e intervenções.
- Pensionistas da Casa de Saúde - 1944-09-16 a 1945-12-16
Livro de registo dos pensionistas internados no pavilhão dos quartos particulares do
Hospital da Santa Casa.
- Registo dos militares socorridos no Hospital - 1882-1902
Contém o registo dos militares socorridos no Hospital da Misericórdia.
- Listagem de doentes internados - 1951-1953
Contém uma listagem dos doentes internados nos Hospital da Misericórdia nos anos
de 1951, 1952 e primeiro semestre de 1953.
- Fichas de utentes - 1949-1951
Contém fichas de utentes internados no Hospital com registo de medicamentos
gastos durante o seu internamento.
SR/Registo de óbitos ocorridos no hospital - 1821-1954
4 liv.
Contém livros de registo e cópias autenticadas, de óbitos ocorridos no Hospital da

Misericórdia.
- Livro de registo de óbitos ocorridos no hospital - 1821-01-28 a 1875-12-12
Livro de registo de óbitos ocorridos no Hospital da Misericórdia. São registados
neste documento pelo Pe. Capelão Mor da Santa Casa, as entradas e saídas de
pobres no hospital. São igualmente anotados os irmãos ou pessoas distintas a
enterrar na Santa Casa. Contém o registo de uma sepultura de Outubro de 1829 e
registos de óbitos dos doentes do Hospital dos Coléricos.
- Livro de registo dos óbitos ocorridos no hospital - 1876-01-01 a 1919-04-09
Livro de assento dos óbitos dos doentes do Hospital da Misericórdia.
- Livro de registo dos óbitos ocorridos no hospital - 1933-01-01 a 1945-06-10
Livro de assento dos óbitos ocorridos no Hospital da Misericórdia. Contém uma
certidão de óbito de 1942, uma declaração de óbito de 1945, duas cópias do registo
de óbito de 1943, um formulário de registo de óbito e de uma certidão de óbito.
- Livro de registo de óbitos ocorridos no hospital - 1950-04-10 a 1954-06-06
Livro de declarações (200 declarações) de óbitos da Santa Casa da Misericórdia de
Aveiro. Contém uma cópia autenticada de certidão narrativa completa de registo de
casamento. Anexa uma receita e uma folha de rascunho.
- Declarações de óbito - 1942-01-12 a 1945-03-01
Contém cópias autenticadas de registos de óbitos ocorridos no Hospital da
Misericórdia.
SR/Regulamentos - 1893-1947
2 liv. + 1 mç.
Contém vários regulamentos do Hospital da Misericórdia de Aveiro.
- Regulamento do Hospital da Misericórdia de Aveiro - 1893-03-13 a 1893-05-20
Regulamento do Hospital da Misericórdia de Aveiro 1893 com dezanove artigos e
quatro capítulos referentes ao hospital, aos clínicos, aos enfermeiros e ao fiscal.
- Regulamento do Hospital da Misericórdia de Aveiro - 1893-03-13 a 1893-05-20
Regulamento do Hospital da Misericórdia de Aveiro. Inclui a cópia do alvará que
aprovou o regulamento do Hospital da Misericórdia de Aveiro a 20 de Maio de 1893,
por parte do Governador Civil substituto, José Ferreira da Cunha e Sousa.
- Regulamento da Enfermaria Manuel Barbosa - 1904-02-07 a 1904-03-14
Regulamento da Enfermaria Manuel Barbosa, a qual foi criada para dar
cumprimento ao legado do benfeitor Manuel Barbosa, aprovado em reunião da
Mesa de 7 de Fevereiro de 1904. Esta admite duas espécies de inválidos, internos e
externos. Apresenta a aprovação do mesmo regulamento pelo substituto do
Governador Civil, Francisco Augusto da Fonseca Regala, a 14 de Março de 1904.
[Manuel José Barbosa nasceu a 19 de Novembro de 1818 e faleceu a 15 de Junho
de 1897].
- 1.º Regulamento Interno do Hospital da Misericórdia - 1947-05-02
Cópia de parte do primeiro regulamento interno do Hospital da Misericórdia de Maio
de 1947.
SR/Registo de nascimentos - 1951-1960
4 liv.
Contém livros de registo de nascimentos ocorridos no Hospital da Misericórdia.
- Livro de registo de nascimentos - 1951-01-05 a 1952-12-12
Livro de registo de nascimentos ocorridos no Hospital da Misericórdia. Anexa três
folhas avulsas de rascunho sobre dados genealógicos.
- Livro de registo de nascimentos - 1952-12-12 a 1954-11-30
Livro de registo de nascimentos ocorridos no Hospital da Misericórdia.
- Livro de registo de nascimentos - 1954-11-30 a 1956-07-14
Livro de registo de nascimentos ocorridos no Hospital da Misericórdia.
- Livro de registo de nascimentos - 1957-10-17 a 1959-06-02

Livro de registo de nascimentos ocorridos no Hospital da Misericórdia.
- Livro de registo de nascimentos - 1960
Livro de registo de nascimentos ocorridos no Hospital da Misericórdia.
SR/Obras - 1814-1955
9 pt.
Contém registo de despesas feitas com as obras do Hospital Novo e orçamentos
para obras no Hospital de Silva Rocha.
- Obras do Hospital Novo - 1814-1820
Contém o registo de despesas com as obras do Hospital Novo.
- Obras do Hospital de Silva Rocha - 1955
Contém orçamentos para obras no Hospital.
SR/Correspondência recebida e expedida - 1942 a 1974-12-26
7 mç. + 2 pt.
Contém correspondência recebida e expedida relacionada com
hospitalares.

assuntos

SR/Registo de consultas internas
Contém livros de registo de consultas internas no Hospital.
- Livro de registo de consultas oftalmológicas - S/d
Contém o registo de consultas oftalmológicas efectuadas no Hospital.
SR/Registo de intervenções cirúrgicas - 1945-1976
5 liv.
Contém livros de registo de intervenções cirúrgicas.
- Livro de registo de operações praticadas - 1945-06-04 a 1948-05-25
Contém o registo de intervenções cirúrgicas efectuadas no Hospital.
- Livro de registo de operações praticadas - 1948-05-23 a 1950-06-11
Contém o registo de intervenções cirúrgicas efectuadas no Hospital.
- Livro de registo de operações praticadas - 1956-03-16 a 1958-06-27
Contém o registo de intervenções cirúrgicas efectuadas no Hospital.
- Livro de registo do serviço de cirurgia - 1970-07-01 a 1971-02-11
Contém o registo de intervenções cirúrgicas efectuadas no Hospital, no serviço de
cirurgia.
- Livro de registo do serviço de cirurgia - 1975-06-12 a 1976-04-09
Contém o registo de intervenções cirúrgicas efectuadas no Hospital, no serviço de
cirurgia.
SR/Contencioso - 1949-1964
12 pt.
Contém processos contenciosos em que a Santa Casa é a recorrida, processos de
tribunal decorrentes de dívidas de pacientes ao Hospital e participações de
ocorrências no Hospital em que entram em litígio médicos ao serviço da Santa
Casa.
- Processo contencioso de Armando Rodrigues Simões e outros - 1933-11-30
(retroage a) a 1954-02-19
Contém sentença datada de 19 de Fevereiro de 1954 do processo contencioso n.º
1327, em que os recorrentes foram Armando Rodrigues Simões e José Cardoso
Melo Couceiro, e processo n.º 1328 de Manuel Marques da Silva Soares sendo em
ambos a recorrida, a Santa Casa da Misericórdia de Aveiro; as participações
dirigidas ao Juiz Auditor do Porto; correspondência da Santa Casa dirigida ao
Director-geral da Assistência do Ministério do Interior e ao Governo Civil; as

alegações finais dos recorrentes e da recorrida.
- Requerimentos para efeito de recurso contencioso - 1952-09-15 a 1953-06-13
Contém requerimentos dos médicos do hospital Ernesto José de Barros, Gabriel
Teixeira de faria, Armando Rodrigues Simões, Adérito Jaime Mendes madeira, José
Cardoso de Melo Couceiro, Joaquim Henriques, Manuel Marques da Silva, Manuel
Marques da Silva Soares, António da Silva Pereira Peixinho, Armando Sucena
Seabra e José Vieira Resende a solicitar certidão comprovativa da acta de
nomeação e auto de posse como médicos do hospital. Contém ainda
correspondência com o Director-geral da Assistência do Ministério do Interior a fim
de esclarecer da obrigatoriedade legal de a Santa Casa passar as certidões
solicitadas e correspondência do Juiz de Direito da Comarca de Aveiro.
- Processo contencioso de Victor Celestino Ferreira Regala - 1955-02-27 a 15-051959
Contém processos contenciosos: o processo n.º 1452, o processo n.º 1453 e
sentença ao recurso n.º 5263. Nos processos são o recorrente, Victor Celestino
Ferreira Regala e a recorrida, a Comissão Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro.
- Certidões - 1955-07-09
Contém certidões passadas pelo cartorário-chefe da Santa Casa da Misericórdia de
Aveiro, José Vieira de Oliveira Barbosa, em que se certifica que se encontra na
pasta da correspondência respondida a cópia do ofício n.º 273 do Director-geral de
Assistência do Ministério do Interior a propósito da remodelação do quadro
privativo médico-cirúrgico do Hospital da Santa Casa; que consta da acta n.º 143
da Mesa Administrativa de 18 de Maio de 1954 um inquérito mandado proceder por
sua excelência o Ministro do Interior, sobre o concurso para o quadro clínico do
Hospital da Santa Casa; que na pasta da correspondência recebida se encontra
arquivado um ofício dirigido ao Provedor da Santa Casa, do Governador Civil de
Aveiro, Francisco do Valle Guimarães, datado de 4 de Junho de 1954, sobre a
situação dos médicos do Hospital, no qual se propõe entre outros, manter ao
serviço os médicos que constituem o actual quadro clínico, bem como o
alargamento transitório dos quadros gerais e de especialidade de forma a
comportarem os doze médicos cujos serviços foram dispensados pela Mesa.
Contém cópia do ofício datado de 4 de Junho de 1954.
- Quadro clínico - 1949-12-26 a 1955-06-25
Contém o anúncio da abertura do novo quadro clínico do Hospital, notificações
enviadas aos médicos para tomadas de posse para os serviços solicitados e ofícios
do Governador Civil de Aveiro a aprovar a abertura de concurso para
preenchimento de vagas no novo quadro clínico do Hospital.
- Processo contencioso de Fernando Maia Neto - 1954-04-04 a 1955-06-25
Contém o processo contencioso de Fernando Maia Neto, recorrente, e a Santa Casa
da Misericórdia de Aveiro, recorrida.
- Participação de Fernando Moreira Lopes - 1954-08-16 a 1954-08-21
Participação feita à Mesa Administrativa da Santa Casa por Fernando Moreira Lopes,
dando conta do comportamento incorrecto do médico do Hospital da instituição,
Fernando Maia dos Santos Neto.
- Participação de Alberto de Vasconcelos Nogueira de Lemos - 1956-09-20 a 195610-17
Participação feita por Alberto de Vasconcelos Nogueira de Lemos ao Director Clínico
do Hospital da Santa Casa dando conta do comportamento do médico do mesmo
hospital, José da Cruz Neto.
- Processo contencioso - 1954-01-24 a 1964-02-20
Processos contenciosos decorrentes de dívidas de pacientes tratados no Hospital da
Santa Casa: Manuel Baptista ferreira, António Rodrigues Almeida, Júlio Vieira e
Júlio Figueira.
SR/Listagens de médicos - S/d
1 pt.

Contém uma lista de médicos do concelho de Aveiro, uma lista de médicos que
fazem parte da Casa de Saúde da Vera Cruz e uma lista de médicos do distrito de
Aveiro.
SR/Oficialização do Hospital da Misericórdia - 1974Contém documentação produzida no âmbito do processo de oficialização dos
hospitais centrais e distritais pertencentes a pessoas colectivas de utilidade pública,
decorrente do Decreto-Lei n.º 704/74 de 7 de Dezembro.
SC/IGREJA - 156617 liv. + 6 mç. + 1 cx. + 68 f. + 2 plantas
Secção constituída pelas séries Coro, Enterramentos, Festa a S. Caetano,
Inventários, Monografias e publicações em série, Obras, Receita e Despesa e
Certificados de Relíquias.
SR/Coro - [post. 1685]
1 liv.
Contém o livro do Regimento Eclesiástico.
- Livro do Regimento dos Eclesiásticos e Coro da Igreja da Misericórdia - [post.
1685]
Regulamento constituído pelas funções de cada elemento eclesiástico e do coro da
Igreja da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro. O Capelão Presidente Eclesiástico é
eleito perpétua ou anualmente pelo Provedor e terá a seu cargo tudo o que toca a
Ofícios Divinos; os Capelães Cantores são elementos do coro que acompanham
todos os Ofícios Divinos; os Regentes do Coro entram a Vésperas de Sábado e a
eles pertence o Invitatorio de Matinas; os Meninos do Coro devem fazer tudo o que
os restantes oficiais fizerem; o Hebdomadário tem como função proceder à
Capitulação do Ofício Divino; o Mestre de Cerimónias, também eleito pelo provedor,
coordena e supervisiona os paramentos e necessidades do Culto Divino; o
Tesoureiro, eleito pelo provedor, é responsável pelas chaves da Igreja e pelo
Ministério do Turiferário nas Missas Solenes; os Ceroferários são dois meninos do
coro que levam as velas ou círios nos cortejos litúrgicos; o Organista deve ser um
benemérito eclesiástico e é eleito pelo provedor. Estão enumerados os artigos, a
que chamam estatutos, que justificam as faltas dadas pelos eclesiásticos.
SR/Enterramentos - 16371 liv. + 1 planta
Contém um livro de registo de defuntos que se enterraram com a tumba da Santa
Casa e uma planta com a marcação das sepulturas do chão da nave da igreja.
- Livro de registo de defuntos - 1637-07-03 a 1652-06-26
Livro de registo dos defuntos enterrados com a tumba da Santa Casa da
Misericórdia. Constam registados como Provedor, Heitor Pereira e escrivão, L. do
António Álvares.
- Planta das sepulturas do chão da nave da igreja - séc. XVII
Planta do chão da nave da Igreja da Misericórdia, onde estão desenhadas 52
sepulturas, 30 das quais já com o nome das famílias a quem pertencem. Foram
identificadas as seguintes: campa do prior Pedro Pais de Recardães; campa de D.
Maria Rangel; campa nº 1: sepultura do Padre Domingos Jorge e herdeiros; campa
nº 4: Pedro do Avelar e sua mulher Maria de Almeida e herdeiros; campa nº 5:
Fernão Pinto de Almeida, o Dr. Manuel da Cunha e Almeida e herdeiros; campa nº
6: licenciado António Ribeiro Abade e sua mulher Maria Soares; campa nº 7:
Manuel Dias Telheiro e sua mulher e descendentes; campa nº 10: Manuel Miguéis e
mulher Madalena Lopes e herdeiros; campa nº 12: Manuel Jorge, tanoeiro e
herdeiros.
- Certidão passada sobre a forma dos enterramentos - 1759-11-05

Certidão passada pelo Notário Apostólico Manuel de S. Bento da Costa em
cumprimento do despacho de António Dinis de Araújo, Cónego Doutoral da Sé de
Lamego e Deputado do Santo Ofício. É certificado que os defuntos que vão a
sepultar de noite em caixão, pagam 1000 réis, e as crianças pequenas não pagam
nada.
SR/Festa a S. Caetano - 1689-1724
1 liv.
Contém um livro de registo referente à Festa de S. Caetano.
- Livro das oferendas e despesas da festa de S. Caetano - 1689-05-01 a 1724-0623
Livro de registo de bens e peças que os devotos oferecerem a S. Caetano, registo
das despesas com a festa em honra do mesmo santo e registo de dinheiro a juro.
SR/Inventários - 18544 mç.
Contém inventários dos objectos da igreja e sacristia da Santa Casa.
- Relação dos objectos pertencentes à Igreja e Sacristia da Misericórdia - 1854-0304
Inventário dos objectos (livros, têxteis, esculturas, pinturas, retábulos, azulejo,
mobiliário, metais e ourivesaria) pertencentes à Igreja e sacristia da Misericórdia.
Contém referência aos seguintes livros: quatro missais, sendo um já velho; um
caderno dos cónegos regulares; dois livros de cantochão - um dos cónegos
regulares - outro do ofício de defuntos; quatro livros grandes de cantochão com
pregadura amarela; dois cadernos de cantochão da Novena de S. José e do cântico
- Psalmo - vinhe; um dito com o título de - Missa de todos os Santos - tendo junto
dois cadernos de cantochão; cinco breviários, sendo um muito velho.
- Inventário das alfaias religiosas pertencentes à Igreja da Misericórdia - 1967,
Janeiro
Inventário manuscrito das alfaias da Igreja da Misericórdia com as seguintes
categorias: capela-mor, altar, corpo da igreja, altar Ecce homo, altar-mor N.ª Sr.ª
da Soledade, capela-mor, corpo da igreja, sacristia, roupas. Elaborado por José
Ferraz em Janeiro de 1967, o qual apresenta no verso do fl. 4 a seguinte nota: este
é o inventário antigo, o novo tem mais uma folha.
- Relatório do património - 1969-12-31 a 1975-12-22
Reprodução de um inventário das alfaias da Igreja da Misericórdia (discriminação
das máquinas, aparelhos, utensílios e ferramentas) existentes em 31 de Dezembro
de 1969, com as seguintes categorias: capela-mor, altar "Ecce homo", corpo da
igreja, coro, sacristia, roupas, feita pelo capelão António Augusto de Oliveira. O
verso do fl. 2 apresenta uma inventariação manuscrita de 22/12/1975,
acrescentando-se mais objectos.
- Inventário da Igreja da Misericórdia - 1980
Inventário da Igreja da Misericórdia de 1980 com as seguintes categorias: coro,
sacristia, capela-mor, corpo da igreja.
SR/Monografias e publicações em série - 1747-1902
13 liv.
Contém livros litúrgicos para celebração da missa da Igreja Católica e livros com
pautas musicais a serem usados durante o ofício.
- Missae juxta Sanctae Romanae Ecclesiae Ritum, ad usum Canonicorum - 1747
Livro das partes cantadas das missas segundo o rito da Santa Igreja Romana para
uso dos cónegos regulares de Sto. Agostinho, da reformada congregação da Sta.
Cruz de Coimbra, das solenidades anuais. Folha de rosto: "Regularium S. Agostini
Reformatae Congregationis S. Crucis Conimbricensis Pro annuis solemnitatibus

decantandae"
- Rituale Romanum Pauli Quinti Pontificis Maximi jussu editum - 1757
Livro litúrgico a usar pelos párocos com os rituais próprios dos quatro sacramentos
(baptismo, penitência, eucaristia e extrema unção) e com exéquias e ofício de
defuntos, encomendação das almas e bençãos. Mandado reimprimir por Benedicto
XIV. Contém nota manuscrita na última folha de guarda.
- Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum; S. PII V.
Pont. Max. Jussu editum - 1797
Livro do ritual litúrgico para celebração da missa da Igreja Católica. Edição
autorização e reconhecida por Clemente VIII e Urbano VIII.
- Missae propriae sanctorum - 1798
Missal com missas próprias dos Santos da igreja e dioceses do Porto. Contém o
verso da folha de rosto manuscrita com orações, o intróito e com várias frases da
missa. Tem em anexo o próprio da missa.
- Cantus Psalmi Venite per totum annum. Secundum diversos invitatorium tonos S/d
Contém pautas musicais. Canto do salmo venite para todo o ano, segundo os
diversos tons musicais dos invitatoriums (convite a cantar).
- Missale Romanum ex Decreto Sacros. Concili Tridentini restitutum S. Pii V
Pontificis Maximi jussu editum - 1886
Livro litúrgico para celebração da missa da Igreja Católica. Edição autorizada e
reconhecida por Clementis VIII, Urbani VIII e Leonis XIII.
- Missale Romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. PII V.
Pontificis Maximi jussu editum - 1902
Livro do ritual litúrgico de celebração da Missa Católica. Edição autorização e
reconhecida por Clemente VIII, Urbano VIII e Leonis XIII.
- Missae propriae sanctorum canonicorum regularium - S/d
Livro dividido em duas partes: a primeira parte contém o ordinário da missa e a
segunda parte contém missas próprias dos santos cónegos regulares que são
celebradas especialmente em toda a congregação de Sta. Cruz de Coimbra.
- Missae Propriae Omnium SS. Carmelitarum B. Mariae V. de Monte Carmelo - S/d
Livro com pautas musicais das missas próprias de todos os Santos Carmelitas da
Bem-Aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo.
- Officium Comem. Solemnis B.M.V. de Monte Carmelo ad Vesp. Anae exaud.
Hymnus - S/d
Pautas musicais do ofício da Bem-Aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo antífonas para vésperas e para laudes.
- Officium comem solemnis B.M.V. de Monte Carmelo ad Vesp. Ane Exlaud - S/d
Livro com pautas musicais dos hinos de vésperas e laudes do ofício solene da BemAventurada Virgem Maria do Monte Carmelo (BVMDMC).
- Novena de N. P. S. Joze - S/d
Livro das partes cantadas da Novena de nosso Pai de São José. Contém Novena de
N. P. S. Joze, Novena de N. M. SS. do Carmo, Novena de N. M. S. Tereza, Finis.
Laus Deo, Sequentia Dominicae Resurrectionis e Sequentia Corpus Christi.
- Oração fúnebre nas solenes exéquias do Sr. José Estevão Coelho de Magalhães 1863
Homenagem com oração fúnebre pelo P. Francisco de Sousa Janeiro, para as
exéquias do Sr. José Estevão Coelho de Magalhães, mandadas celebrar na Igreja da
Misericórdia de Aveiro, pelos artistas da cidade. A receita da venda reverte para o
Hospital da Misericórdia e para o Asilo de S. João. É dedicada a Rita de Coelho
Magalhães.
SR/Obras - 1967-1975
1 liv. + 1 cx. + 1 planta + 50 f.
Contém informação relativa a obras realizadas na Igreja da Misericórdia.
SSR/Obras da fachada - 1920

1 planta
Contém informação relativa a obras de reestruturação da Igreja da Misericórdia.
- Pórtico da Igreja da Misericórdia - Junho de 1920
Planta de modificação da escada de acesso mediante o rebaixamento do pórtico até
ao nível da estrada. Desenho da secção vertical pelo eixo do pórtico à escala de
1:20. O projecto é assinado por Ernesto Korrodi.
SSR/Obras de reabilitação - 1967-1975
50 f. + 1 liv. + 1 cx.
Contém informação relativa à reabertura da Igreja da Santa Casa depois de se
terem concluído obras de reabilitação.
- Respostas ao convite para a reabertura da Igreja - 1968-1969
Contém as respostas ao convite feito pela Santa Casa da Misericórdia de Aveiro
para a cerimónia de reabertura da Igreja.
- Correspondência recebida e expedida - 1967-1975
Correspondência recebida e expedida relativa ao processo de obras de recuperação
da Igreja da Santa Casa da Misericórdia, notificações de aumento de rendas,
pedidos para a celebração de missas e realização de concertos na Igreja e ainda
documentação relativa ao restauro do órgão da Igreja. A correspondência é trocada
entre a Santa Casa e a Câmara Municipal de Aveiro, com Manuel Garcia,
proprietário da Casa Espanhola, com a Comissão Distrital do Movimento
Democrático Português, com a Junta Distrital de Aveiro, com a Urbanização do
Distrito de Aveiro, com a Repartição do Património da Direcção-Geral da Fazenda
Pública da Secretaria de Estado do Tesouro do Ministério das Finanças, com o Dr.
David Cristo, com a Direcção-Geral dos Serviços de Urbanização do Ministério das
Obras Públicas, com a Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais do
Ministério das Obras Públicas e com a Direcção-Geral da Assistência Social do
Ministério da Saúde e Assistência. Contém ainda correspondência com várias
empresas como a Pereira, Martins e Irmão, Lda., a Constrave - construção de
Aveiro, Lda., Estaleiros Navais Manuel Maria Bolais Mónica, Marcolino Costa
(dourador) e a Fábrica Aleluia. Apensos a ofícios estão um Auto de Vistoria e uma
cópia da escritura de arrendamento da Casa Espanhola. No que concerne ao
restauro do órgão, existe correspondência trocada com a Biblioteca Musical de
Araújo e Cunha, Lda. e com a Fundação Calouste Gulbenkian - Serviços de Música.
- Calendário da finalização das obras - [1968]
Registo das datas previstas para a finalização das obras da Igreja da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro.
- Lista dos convidados para a reabertura da Igreja - [1968]
Contém a lista dos convites para o almoço da, e para a reabertura da Igreja depois
das obras de recuperação de 1968.
- Sagração do Altar-mor - 1969
Contém a eucaristia relativa à consagração de um altar portátil.
SR/Receita e despesa - 1960-1978
2 mç. + 28 f.
Contém registo de receita e despesa feita pela Igreja da Santa Casa.
- Receitas da igreja - 1965-07-04 a 1975-07-27
Registo da receita das missas e funerais da Igreja da Misericórdia de Aveiro.
- Receita e despesa da igreja - 1976-1978
Registo da receita e despesa da Igreja da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.
- Despesa com o organista e com o sacristão - 1976-1977
Recibos dos pagamentos feitos pela Comissão Liquidatária da Santa Casa ao
organista e ao sacristão e correspondência com a Caixa Geral de Aposentações
solicitando o cálculo dos valores a pagar na reforma a estes dois funcionários da

Igreja.
SR/Certificados de relíquias - 1566-1793
10 f.
Contém certificados autenticados com selo branco pontifício de várias relíquias de
vários santos.
- Certificado de relíquias - 1566-06-04
Certificado autêntico das relíquias do Santo lenho de Nosso Senhor Jesus Cristo, do
véu da Bem-aventurada Virgem Maria, da capa de S. José seu esposo, dos ossos
dos Santos Fabião, papa, mártir, Sebastião, mártir, Venâncio, mártir, Pio V, papa,
Gregório Nazianzeno, Carlos Borromeu, Francisco Xavier, Luís Francisco Rei; Inês,
Ùrsula, Margarida Tecla, viúvas e mártires; Mónica, viúva; das cinzas de S. André
Corsino, de Tela embebido no sangue de S. Filipe Néri, do hábito de S. Boaventura,
cardeal, do Cilício de S. Francisco de Assis, da Capa de S. Caetano Teatino, do
coração de Santa Francisca Romana, viúva, da túnica de S. Prisca, virgem e mártir,
e do Cilício de Santa Maria Madalena da Pazzi. Autenticado com selo de chapa.
- Certificado de relíquias - 1790-07-08
Certificado autêntico da relíquia da capa de S. Francisco da Paula, confessor.
Autenticado com o selo de chapa.
- Certificado de relíquias - 1793-04-19
Certificado autêntico da tela embebida no sangue de S. Lourenço Levita, Mártir.
Autenticado com selo de chapa.
- Certificado de relíquias - 1790-04-14
Certificado autêntico da relíquia da partícula do véu da Bem Aventurada Virgem
Maria, venerada na igreja de Santa Anastásia na Urbe (Roma). Autenticado com
selo de chapa.
- Certificado de relíquias - 1773-03-02
Certificado autêntico da relíquia sagrada da tela que resguarda o sangue de S.
Francisco de Bórgia e da túnica de S. José de Cupertino, confessores. Autenticado
com selo de chapa.
- Certificado de relíquias - 1791-04-30
Certificado autêntico da relíquia da capa de S. José esposo da Bem Aventurada
Virgem Maria, venerada na igreja de Santa Anastásia na Urbe (Roma). Autenticado
com selo de chapa.
- Certificado de relíquias - 1773-04-03
Certificado autêntico da relíquia das vestes de S. João Apóstolo e Evangelista, dos
ossos dos Santos Pedro, Paulo, André, Tiago Maior, Tiago Menor, apóstolos; Jorge
Mártir, Mateus, Apóstolo e Evangelista, Agostinho, bispo e Jerónimo, doutores.
Autenticado com selo de chapa.
- Certificado de relíquias - 1773-03-02
Certificado autêntico das relíquias sagradas do coração de S. Filipe de Néri,
confessor, e do coração e da capa de Santa Rita de Cássia. Autenticado com selo de
chapa.
- Certificado de relíquias - 1773-03-02
Certificado autêntico da relíquia dos ossos de Santo António de Pádua, confessor, e
de Santa Úrsula, viúva e mártir. Autenticado com selo de chapa.
- Certificado de relíquias - 1773-03-03
Certificado autêntico das relíquias sagradas dos ossos de S. Mateus Apóstolo e
Evangelista; Estêvão Proto-mártir, Lourenço Levita e Brás Bispo, Mártires; Pio V,
papa, Jerónimo Doutor, Francisco de Sales, bispo, João da Cruz, e Pascoal Bailão,
confessores e dos ossos de Santa Luzia, virgem e mártir. Autenticado com selo de
chapa.

