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[Notas de leitura]
Guarda, 10 de Outubro de 1792
O Dr. Manuel Ferreira de Figueiredo, prior da igreja de Santa Maria Madalena da Covilhã,
desembargador da Mesa Eclesiástica, provisor e juiz das habilitações de genere e patrimónios,
interinamente servindo de vigário-geral juiz dos resíduos pelo bispo da Guarda, D. Jerónimo
Rogado Carvalhal e Silva, etc.
Impetrante: padre Correia da Serra, para poder receber uma pensão anual de 100$000 réis
imposta nos frutos da paróquia de São Pedro da vila de Jarmelo apresentou bulas e letras
apostólicas escritas latim em papel ordinário selado com as armas do cardeal Notario, a qual carta
parece não ter vícios que possam levantar dúvidas.
Perante o requerimento de CS mandou que se deduzissem as premissas em português.
Incluso e depois das cartas pontifícias em latim está o termo de obrigação do pagamento da
pensão a CS realizado na Guarda em 7 de Outubro de 1792. Por ele o padre Pedro Ferreira
Leitão, prior colado na igreja de São Pedro de Jarmelo pelo duque de Lafões (donatário pela
Coroa a quem pertence o padroado), confirmou perante as testemunhas que dera o seu
consentimento para que CS obtivesse da Santa Sé a confirmação da pensão anual de 100$000 réis,
e agora confirma-o comprometendo-se a pagar-lhe anualmente (dia de S. João Baptista e dia de
Natal) em duas prestações essa pensão.
CS não está presente em nenhum dos actos.
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