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de Fevereiro de mil e setecentos e quarenta e cinco
anos. Por mim Tabelião. Em testemunho de ver-
dade. José de Brito Freire. Comigo Inquiridor.
Antônio ele Souza Velho.

Escritura de doação de uns chãos que
deu Vicente Monteiro ao colégio.

Saibam quantos este instrumento de doação vi-
rem que no ano do nascimento de Nosso Senhor Je-
sus Cristo de mil e quinhentos e oitenta e seis anos
aos seis dias do mês de Março nesta cidade do Sal-
vador Bahia de Todos os Santos nas pousadas de
morada de mim público tabelião ao diante nomea-
do assim em minha presença e das testemunhas
que a tudo foram presentes pareceu Vicente Mon-
teiro morador no termo desta cidade pelo qual foi
dito que êle tinha em esta cidade um pedaço de
chão defronte do estudo do colégio de Jesus e de-
fronte das casas que foram ele Zorrilha e defronte
das casas que foram de Francisco Pires Caminjha,
o qual chão que ora está metido em umas casas
térreas do dito colégio e êle doador dá e declarou
o dito Vicente Monteiro que êle no ano ele mil c
quinhentos e sessenta e seis anos fizera doação e
esmola elo dito chão ao dilo colégio ele Jesus que
houvera de Miguel Batista por preço e quantia de
quatro mil réis e que porquanto até agora não li-
nha feito carta do dito chão ao dito Colégio
constasse da dita doação e esmola que tinha feito
ao dito colégio dos ditos chãos êle desde agora lhe
fazia pura doação dos ditos chãos e desde o dito
tempo atrás declarado para os Padres do dito co-
légio de Jesus para que façam deles tudo o que
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lhes aprouver como cousa sua que é e lira de si

toda a posse e senhorio que deles tem e trespassa
ao dito colégio para que faça deles o que aprouver

e se obriga a lhe fazer boa esla doação e de paz

sob obrigação de seus bens e eu tabelião como pes-
soa pública, aceitante e estipulante, aceitei e esti-

pulei este instrumento de doação cm nome do dita

colégio a quem toca e tocar possa sendo a tudo por
testemunhas o mestre da Capela Bertolomeu Pires

e Gaspar Martins Meireles aqui moradores e eu

Antônio Zorrilha tabelião o escrevi. Vicente Mon-

teiro. Bertolomeu Pires. Gaspar Martins Meireles.

O qual instrumento eu Antônio Zorrilha das Neves

tabelião do público e judicial c notas por El-Rei

Nosso Senhor e Sua Majestade nesta cidade do

Salvador Bahia de Todos os Santos e seus termos

tomei e notei em meu livro de notas e dele tirei

traslado e íiz este que vai na verdade e aqui assi-

nei de meu público sinal.que tal é. Estava o Sinal

Público O qual traslado da dita escritura eu José

de Brito Freire Tabelião Público do Judicial e

nota nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os

Santos e seu termo aqui fiz trasladar do próprio
livro do tombo bem e fielmente a que me reporte»

com o qual e com o oficial comigo abaixo assinado

este conferi, concertei, subscrevi e,assinei de meus
sinais público e raso seguintes, na Bahia

dias do mês de Fevereiro de mil setecen-

tos e quarenta e cinco anos. Por mim Tabeliã».

Em testemunho de Verdade. José de Brito Freire,

Comigo Inquiridor. Antônio de Souza Velho.
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