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Resumo

1626, Lisboa, fevereiro, 12

Alvará em favor do inquisidor de Goa, João Del-
gado Figueira, por parte do inquisidor-geral para 
que possa testar 40.000 réis de tença. 

Lisboa, Torre do Tombo, Inquisição de Lisboa, Maço 87, Doc. 83.
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Abstract 

1626, Lisbon, 12 February

Warrant in favour of the inquisitor of Goa, João 
Delgado Figueira, by the grand inquisitor so that 
he may bequest a pension of 40,000 réis. 

ALVARÁ EM FAVOR DE JOÃO DELGADO FIGUEIRA, INQUISIDOR DE GOA 
(1626)



Alvará em favor de João Delgado Figueira, inquisidor 
de Goa (1626)

FRAGMENTA HISTORICA

488

1Documento

para poder testar

O Bispo Dom Fernão Martins Mascarenhas Jnquisidor geral em estes Reinos, e senhorios de Por-
tugal do Conselho de estado de sua Magestade ettc fazemos saber que auendo Respeito ao seruico, que 
tem feito na Inquisicão da Cidade de Goa E partes da india o Licenciado João delgado figueira no cargo, de 
promotor E deputado que seruio na ditta Inquisicão por muitos annos com muita satisfação E ora estaa 
fazendo Com o cargo de Jnquisidor em que o prouemos, auemos por bem que fallecendo elle lâ ou na 
Jornada vindo para este Reino possa testar, de quarenta mil reis de tença por uida nomeando nella a pes-
soa ou pessoas que ouuer por bem os quais lhe serão pagos no Rendimento da Jnquisição desta Cidade 
de lixboa ou na de Coimbra pellos tesoureiros delas que então forem, E para sua guarda E da pessoa, ou 
pesoas que nomear, e nossa lembranca lhe mandamos passar este nosso aluara 

em lisboa aos 12 de feuereiro simão lopez o fez de 1626

a) O Bispo Jnquisidor geral

1 Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al., 
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987




