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Neste segundo volume é apresentado o documento que originou 
este grande projecto. A sua riqueza está expressa no manancial de 

informação e de análises que suscitou e na complexidade e grandeza 
do projecto. 

Este volume reflecte ainda de modo especial duas das características 
mais importantes deste trabalho – a sua vertente formativa e a coop-
eração institucional. Com efeito, a equipa de investigação contou com 
vários jovens, incluindo vários bolseiros. O seu empenho e o seu talento 
contribuíram decisivamente para o sucesso deste empreendimento.

A colaboração entre o CHAM e a Fundação da Casa de Bragança foi 
crucial para que fossem alcançados resultados tão importantes. A 
cumplicidade que se gerou entre os membros das duas instituições 
permitiu que todos funcionassem como uma única equipa em prol. 
O CHAM e a FCB saem decerto mais enriquecidos após a realização 
deste projecto, e motivados para continuar a trabalhar em conjunto no 
estudo da Casa de Bragança e do Paço de Vila Viçosa, no Alentejo e por 
todas as partes do mundo. 

João Paulo Oliveira e Costa
Diretor do CHAM

In this second volume, the document that gave rise to this large 
research project is presented. Its great richness is visible in the 

wealth of information and wide-ranging analyses it has generated, as 
well as in the complexity and scale of the project itself.

This volume also reflects two very special characteristics of this project 
– the formation of a new generation of researchers and institutional
cooperation. The team included many young researchers, including
several grant-holders. Their talent and dedication contributed decisi-
vely to the great success of this initiative.

The partnership between CHAM and the Fundação da Casa de Bragança 
was crucial for achieving such important results. The high level of 
collaboration that arose between members of both institutions meant 
that everyone involved functioned together as a single team. CHAM 
and the Fundação have, without doubt, been greatly enriched by the 
experience and motivated to continue working together on the study 
of the House of Braganza and the Ducal Palace of Vila Viçosa, in the 
Alentejo, and in all parts of the world.  

João Paulo Oliveira e Costa
Director of CHAM

Apresentação 
Preface 
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Já no primeiro volume desta obra de amplo fôlego científico e 
espírito interdisciplinar salientei a visão notável do Senhor Dr. João 

Gonçalo do Amaral Cabral, ao patrocinar um projecto, pelo qual tanto 
batalhou, na Fundação da Casa de Bragança, a Senhora Drª. Maria de 
Jesus Monge.

Neste segundo volume, que, muito provavelmente, merecerá, sobre-
tudo, a atenção dos especialistas e curiosos minimamente conhece-
dores, fica ainda mais evidente a sensibilidade do meu ilustre ante-
cessor. O inventário de D. Teodósio I é um documento singular, por 
respeitar a uma figura historicamente singular e por retratar, com a 
riqueza adicional de um testemunho muito raro, essa figura, o modo 
como vivia, o contexto em que vivia e um tempo muito importante na 
História de Portugal. 

O que ora se divulga permitirá aos historiadores irem mais longe do 
que já foram os riquíssimos estudos inseridos no primeiro volume. 
Ter compreendido o alcance único do levantamento realizado e da 
pesquisa inicial que sobre ele poderia incidir é mérito que não pode 
deixar de ser sublinhado. Tal como não deve passar sem o devido 
apreço o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Finalmente, uma palavra muito particular para o Centro de História de 
Além-Mar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa e Universidade dos Açores, e para os líderes do pro-
jecto – Senhores Professores Doutores Jessica Hallett e Nuno Senos 
e Dra. Maria de Jesus Monge – e seus numerosos e qualificados mem-
bros e colaboradores. Foi essa equipa devotada que assegurou, ao 
longo de anos, a concretização de um sonho que aparecia como exces-
sivo no momento em que foi apresentado. Um sonho que, no fundo, 
quis corresponder à relevância do tema versado: a visão prospectiva e 
universal desse Grande Senhor que criou, em Vila Viçosa, uma Corte, 
feita de sábios e artistas, capaz de ombrear com os grandes centros do 
poder e da cultura europeias. E, para isso, não precisou de trono.

Marcelo Rebelo de Sousa
Presidente do Conselho Administrativo da Fundação da Casa de Bragança

In the first volume of this wide-ranging interdisciplinary work, I em-
phasized the remarkable vision of  Senhor Dr. João Gonçalo do Amaral 

Cabral in his decision to support a project which had been strongly 
promoted inside the Fundação da Casa de Bragança by Senhora Dra. 
Maria de Jesus Monge. 

In this second volume, which will probably be of interest above all to 
specialists and knowledgeable laypeople, the insight of my illustrious 
predecessor is even more evident. The Inventory of D. Teodósio I is a 
unique document dealing with a unique historical figure, and through 
the rich detail of its rare testimony portrays this personality, his way 
of life, the context in which he lived, and a very important moment in 
Portuguese history.

The work disseminated here will allow historians to go further even 
than they have with the very rich studies comprising the first volume. 
One must underline that understanding the unique reach of the source 
material and the initial research that it could afford deserves to be 
recognized. Just as one must recognize and appreciate the support of 
the Fundação para a Ciência e Tecnologia. 

Finally, a special word for the Portuguese Centre for Global History of 
the Faculty of Social and Human Sciences of the Universidade Nova 
de Lisboa and Universidade dos Açores, and for the leaders of the 
project – Professors Jessica Hallett and Nuno Senos, and Dra. Maria 
de Jesus Monge – and the numerous, highly qualified researchers and 
collaborators involved. It was this dedicated team that, over the years, 
successfully carried out the dream that appeared overly ambitious at 
the moment in which it was first presented. A dream which ultimately 
aimed to correspond to the height of the theme itself: the forward-
looking and universal vision of this great man who created a court in 
Vila Viçosa, comprised of wise men and artists, capable of matching 
the great European centres of power and culture of the time. And, to 
achieve this, he required no throne.  

Marcelo Rebelo de Sousa
President of the Board of the Fundação da Casa de Bragança

Apresentação 
Preface 
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Introdução 
Introduction 

Esta edição completa do Inventário dos Bens do 5º Duque de 
Bragança, D. Teodósio I, e dos documentos relacionados, acom-

panha a versão impressa de De Todas as Partes do Mundo, Vol. I Estudos 
(Lisboa, Tinta da China). Estas duas publicações aproximam-se tempo-
ralmente do 450º aniversário da morte do Duque a 20 de Setembro de 
1563 e, mais precisamente, com a data em que o processo de inven-
tariação estava prestes a terminar, cerca de quatro anos depois, em 
finais de Novembro de 1567. Juntos, estes dois volumes constituem 
uma comemoração bastante adequada a um homem que construiu 
um palácio renascentista único, rodeado por uma corte com elevada 
cultura artística, literária e científica, que nos deixou o arrolamento de 
bens mais longo e completo de um qualquer indivíduo (e palácio) em 
Portugal quinhentista.

D. Teodósio era filho do primeiro matrimónio do 4º duque de Bragança, 
D. Jaime I, e de sua mulher, a duquesa D. Leonor. Sucedeu no ducado a 
seu pai, no ano de 1532. Do seu enlace com D. Isabel de Lencastre, sua 
prima, filha de D. Diniz de Portugal, em 1542, nasce o futuro duque D. 
João de Bragança, 6º na ordem da Casa. Enviuvando o Duque em 1558, 
passou a segundas núpcias em 4 de setembro de 1559, com D. Beatriz 
de Lencastre (D. Brites), de quem tem dois filhos, D. Jaime e D. Isabel. À 
morte do Duque, em 1563, as circunstâncias pessoais de cada um dos 
seus herdeiros, e especialmente a pouca idade da sua esposa viúva 
que não podia assumir o seu papel legal como ‘cabeça de casal’, criou 
problemas significativos para a resolução daquele património, o que 
levou à preparação do Inventário, como é alias apresentado em detalhe 
por Mafalda Soares da Cunha no Volume 11.

Desconhece-se a sorte do original do Inventário, constituído pelo 
Doutor Jerónimo Pereira de Sá, fidalgo da Casa d’el Rei e desembar-
gador da Casa da Suplicação, entre os anos de 1564 e 1567, mas é 
provável que tenha sido perdido mais tarde, com a transferência de 
parte dos bens do palácio de Vila Viçosa para Lisboa em 1640. Dele, 
porém, se fez uma cópia, requerida em 1665 pelo Conde de Figueiró, D. 
José Luís de Lencastre no cartório do escrivão João Pereira e a despacho 
do Doutor Mendo de Foios Pereira, Corregedor do Cível da Corte, como 

será mostrado por Joana Bento Torres em A história dos documentos 
deste volume. O documento, que sobrevive hoje no Arquivo Histórico 
da Casa de Bragança é aqui integralmente transcrito e seguido pela 
transcrição dos Maços de D. Brites, que reúnem documentos originais 
do século XVI e XVII, relacionados com o complexo processo de inven-
tariação e partilhas.

Este volume de documentos surge setenta anos da primeira publica-
ção do inventário da fazenda do Duque em Lisboa, por José Mendes 
da Cunha Saraiva em Memoria sobre um Inventário Artístico do ano de 
1564 do Paço dos Duques de Bragança em Lisboa (1948). Sendo uma 
residência temporária na capital, este palácio servia essencialmente 
para receber ou despachar correspondência e outro tipo de itens, como 
o valioso conjunto de peças de vestuário feito para o casamento do 
filho do Duque, que se realizaria proximamente em 1563, ou o “caixão 
de livros de canto de órgão” da Flandres que se destinava à capela do 
paço de Vila Viçosa2. No entanto, Saraiva reconheceu imediatamente 
o mérito do documento que nos dá “uma ideia real do seu recheio”3 

e reconstitui a relação entre objectos e espaço interior: “ela torna-
se preciosa quando marca a posição e função que desempenhavam os 
objectos dentro dos respectivos compartimentos onde se encontravam 
tanto os móveis como os adornos, vestuários, armaria, e outros utensí-
lios necessários à vida das famílias”4. Para além disso, o autor anteviu 
o seu grande valor museológico como forma de melhor compreender 
o património nacional deste período, “mesmo que tais objectos tenham 
desaparecido, visto que nos dão elementos de estudo, para identificação 
de outros ainda existentes, e que se possam aproximar pela sua origem e 
formação”5.

Ao longo dos anos que se seguiram, este artigo tornou-se um dos mais 
citados como fonte secundária sobre o 5º Duque de Bragança, ainda 
que todo o potencial que Saraiva havia previsto no estudo dos inven-
tários como fonte para a história da cultura material só despontou na 
década de 1990, com a revelação do rol ainda maior, o Inventário de D. 
Teodósio I, por A. Aires do Nascimento em 19946 .

A escala deste documento é verdadeiramente surpreendente, com 657 

1 Vid. Cunha, Mafalda Soares, “O 
processo de partilhas por morte 
de D. Teodósio I”, no Volume I.

2 Saraiva, 1948, pp. 9, 14-15.

3 Saraiva, 1948, p. 7.

4 Saraiva, 1948, p. 7.

5 Saraiva, 1948, p. 7..

6 Nascimento, 1994.
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fólios (c. 1300 páginas) e 6303 entradas, ultrapassando em muito qual-
quer outro inventário do século XVI existente em Portugal. O Inventário 
oferece-nos assim uma oportunidade rara de reconstruir o recheio 
de uma das maiores casas europeias da época, além de constituir um 
elemento precioso na confirmação do cosmopolitismo das encomen-
das ducais e de permitir uma tentativa de reconstituição do que seria 
o Paço Ducal de Vila Viçosa nessa altura, conforme desenvolvido por 
vários autores no Volume 1.

Uma primeira leitura deste enorme documento evidencia uma Casa de 
extraordinária riqueza e opulência, com grandes coleções de ourives-
aria, joalharia, têxteis, tapetes, vestuário, livros, armaria e mobiliário, 
com peças oriundas da Alemanha, Espanha, Flandres, França, Holanda, 
Inglaterra, Itália e Rússia, mas também da Turquia, Pérsia, Índia, Ceilão 
e China e ainda da Guiné e do Brasil. De entre as muitas peças descri-
tas destacam-se firmais, colares, braceletes, argolas e cintos, todos em 
ouro e cravados de diamantes, safiras, esmeraldas e rubis; imagens em 
prata dourada de Nossa Senhora e dos santos; retábulos de alabastro 
e relicários de ouro; grandes serviços de mesa em prata, com copos de 
cristal, saleiros de ouro e gomis de porcelana; tapeçarias de ouro dos 
Planetas e dos Triunfos; ricos travesseiros cobertos de sedas e damas-
cos; tapetes grandes e finos de Castela, Turquia e Pérsia; dosséis de 
brocado e cortinas de seda da China; colchas, tendas e panos pintados 
da Índia; vestidos de cetim, damasco, tela de ouro e veludo, guarnecidos 
de canutilho e passamanes de ouro e prata; roupões de martas postos 
em tafetá; capas “tosadas” e pelotes de ‘Londres’; espadas e adagas 
de ouro com rubis e esmeraldas; talabartes e estribos de prata forra-
dos de ouro esmaltado; cabeçadas de ouro de Marrocos; escrivaninhas 
da Alemanha e da China; instrumentos musicais (charamelas, atabales, 
trombetas, etc.); astrolábios, relógios, compassos e mapas; antiqual-
has, cânforas e pequenos objectos feitos de marfim, unicórnio (narval), 
bejoim, âmbar e pedra besoar. Da importante biblioteca destaca-se 
o peso da Patrística, das obras de retórica e de teologia (S. Cipriano, 
Erasmo, Savonarola, Alcalá ou Cisneros), bem como de grandes nomes 
do humanismo renascentista - estrangeiros (Pico della Mirandola, 
Lorenzo Valla, Poliziano, Thomas More, Luis Vives e Cataldo Sículo) e 

portugueses (Pedro Margalho, Jerónimo Osório e Heitor Pinto). Para 
além da representação de autores importantes, a biblioteca espelhava 
ainda diversos interesses, como as línguas hebraica e grega, sendo de 
destacar a opção por obras de cariz artístico e arquitectónico, contando 
no seu seio o De architectura de Alberti, obras de Serlio, e mesmo diver-
sos e inestimáveis volumes de desenhos de antigualhas, de glíptica, 
entre outras áreas do coleccionismo humanístico (ver Volume I). 

No entanto, porventura mais importante do que o extraordinário espe-
táculo de riqueza e de erudição da coleção, é o fato do documento 
elencar todos os bens do Duque, desde os objetos utilitários e de 
aparato que integravam os espaços domésticos, os bens de raiz que 
detinha dentro e fora de Vila Viçosa, os animais de que se abastecia 
e auferia rendimentos, mencionando ainda as suas dívidas, rendas e 
os investimentos feitos na manutenção do seu vasto património, entre 
outros. 

Para além do extenso levantamento das diferentes “tipologias”, todos 
os bens foram detalhadamente descritos, sobretudo aqueles de 
carácter móvel; uma tarefa que esteve a cargo dos avaliadores nomea-
dos para o efeito em conjunto com o pessoal da Casa. Este nível de 
pormenor possibilitou-nos averiguar um leque de informações muito 
variado a seu respeito, tais como as suas características técnico-mate-
riais, autoria, geografia de produção e aquisição, função e até estado 
de conservação. Em muitos casos foi igualmente possível estabelecer a 
sua ligação com os espaços interiores (em que divisões eram utilizados 
e/ou armazenados) e as pessoas a eles associados. 

Da singularidade do contexto jurídico em que o Inventário foi produ-
zido7 decorreu também, forçosamente, a atribuição de valores a 
todos os bens, independentemente da sua natureza e importância no 
contexto do vasto património do Duque8. Entre as principais fontes 
para o estudo da cultura material e da história económica destacam-se 
os processos do juízo de órfãos, onde o arrolamento e a avaliação dos 
bens era obrigatório; porém, raramente compreendiam mais do que o 
seu valor no mercado primário, como sucede no Inventário do Duque, 
onde são igualmente contemplados valores respeitantes aos materiais 

7 Vid. Cunha, Mafalda Soares, “O 
processo de partilhas por morte 
de D. Teodósio I”, no Volume I.

8 Vid. Costa, Leonor Freire, “Entre 
investimento e consumo: 
a estrutura do património 
da casa de Bragança no 
século XVI”, no Volume I.
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e à execução dos objetos, bem como à aquisição e venda dos mesmos.  

É precisamente a combinação da descrição completa e detalhada das 
peças com a da sua avaliação que torna este documento excecional 
entre os inventários quinhentistas portugueses, e até mesmo euro-
peus, merecendo por isso um estudo mais profundo como fonte rica 
e elucidativa sobre a complexidade da economia da Casa, a sua orga-
nização e as suas prioridades em termos de compras, gostos e hábitos, 
bem como, claro está, sobre as personagens envolvidas na contenda e 
as suas relações – conforme seguido por vários autores no Volume I. 

Mas também é precisamente esta combinação de diversas e abran-
gentes informações que torna o Inventário um documento de enorme 
complexidade para qualquer estudo ou análise. Contendo cerca de 
meio milhão de peças à data, esta é uma fonte de informação colossal 
que apresenta um igual número abundante de questões e de linhas 
de interpretação possíveis. Assim, este segundo volume, para além de 
disponibilizar o Inventário e os Maços de D. Brites para um público mais 
vasto, também providencia uma base que permitirá trabalhar estes 
documentos dos mais variados pontos de vista. O volume começa 
com a sua história (capítulo 1, por Joana Bento Torres), seguido das 
ambições, desafios, problemas e sucessos na organização da imensa 
informação do Inventário de uma forma útil à investigação, através 
da criação de uma base de dados (capítulos 2a-d, por Daniel Alves, 
Inês Cristóvão, Maria de Jesus de Sousa, Maria Guedes e Maria João 
Ferreira), e terminando com as notas sobre as transcrições (capítulo 3, 
por Joana Bento Torres e Hugo Miguel Crespo), ao qual se sucedem 
finalmente os próprios documentos (capítulos 4 e 5). 

Todo este esforço representa apenas o início e há ainda muitas pérolas 
para ser encontradas nestas fontes com tão rica informação. Esperamos 
que esta publicação inspire outros a desenvolver novas análises e 
investigações, e que chamem a atenção nacional e internacional 
para outras facetas da vida e do tempo do 5º Duque de Bragança, D. 
Teodósio I.

Jessica Hallett
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1 Joaquim, 1953.

2 Escreveu dois artigos acerca 
da biblioteca do duque, a 
saber: Nascimento, 1994 
e Nascimento, 2006.

3 Fonseca, 2005, pp. 43-53.

4 ‘Holy Week at the Chapel of the 
Dukes of Braganza’, A Capella 
Portuguesa (Hyperion CDA66867, 
1996): programme, musical 
editions and liner notes.

5 Hallett, 2007, pp. 31-50 e 
Hallett, 2008, pp. 225-257.

6 Detalhes sobre o processo 
de partilhas e de elaboração 
do Inventário em Cunha, 
Mafalda Soares, “O processo 
de partilhas por morte de D. 
Teodósio I”, no Volume I.

A  H I S T Ó R I A  D O S  D O C U M E N T O S
T H E  H I S T O R Y  B E H I N D  T H E  D O C U M E N T S

Joana Bento Torres

O projecto De Todas as Partes do Mundo teve como principal ponto 
de partida o estudo do inventário do quinto duque de Bragança, D. 
Teodósio I, uma fonte quinhentista de grande potencial histórico e 
até então trabalhada em estudos parciais, entre os quais destacamos 
os  trabalhos pioneiros de Manuel Joaquim1, Aires Nascimento2, Jorge 
Fonseca3, Bernadette Nelson4 e Jessica Hallett5. Aqui pretendia-se 
conciliar sinergias e alinhar num mesmo momento o estudo sistemá-
tico deste documento. Para que tal acontecesse, o trabalho de revisão 
da transcrição e a informatização do documento revelou-se basilar, 
bem como toda a pesquisa documental desenvolvida em paralelo e 
que permitiu a recolha de documentação inédita relativa ao período 
de vida e em particular do ducado de D. Teodósio I. 

A escassez de informação existente para este duque quando compa-
rando com outros era flagrante e necessitava de ser colmatada. Assim, 
iniciou-se uma busca sistemática, direccionada ocasionalmente pelos 
próprios investigadores do projecto e pessoas a ele associadas, por 
vários arquivos portugueses. Em Lisboa, recolheu-se informação no 
Arquivo Nacional Torre do Tombo (fundos do Corpo Cronológico, Casa 
de Abrantes, Colecção de S. Vicente, Chancelarias de D. João III e de 
D. Sebastião, Casa de Bragança e Casa de Cadaval), nos Reservados da 
Biblioteca Nacional de Portugal e nos Códices da Biblioteca da Ajuda. 
Em Coimbra concentraram-se esforços no Arquivo da Universidade 
de Coimbra (Colecção Martinho da Fonseca) e nos manuscritos dos 
Reservados da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Na cidade 

de Évora, concentrámo-nos no Arquivo Distrital de Évora e na sala de 
cimélios da Biblioteca Pública de Évora. Por último, o Arquivo Municipal 
de Vila Viçosa e o Arquivo Histórico da Casa de Bragança, onde se 
encontravam alguns dos mais profícuos conjuntos documentais, 
entre os quais o próprio Inventário de D. Teodósio I. A impossibilidade 
temporal e logística impediu que a nossa pesquisa fosse muito além 
dos arquivos já referenciados. Contudo, houve ainda possibilidade 
de utilizar alguma documentação do Archivo General de Simancas, 
pesquisada em particular por Nuno Vila Santa na preparação do seu 
texto O Duque como conselheiro: D. Teodósio I e a Coroa em meados de 
Quinhentos. No total e para lá do vasto número de documentos consul-
tados, lidos e resumidos, foram integralmente transcritos cerca de 200 
documentos, equivalentes a cerca de 68000 palavras, que não incluem 
a transcrição do Inventário e dos Maços de D. Brites. Foram inúmeros 
os textos de grande interesse encontrados, alguns nunca publicados 
ou explorados pela historiografia. No presente volume disponibiliza-
mos apenas a transcrição do Inventário e a dos Maços de D. Brites, por 
se constituírem como produtos de um longo processo judicial que se 
iniciou desde a morte daquele duque de Bragança, e que se prolongou 
até à segunda metade do século XVII, altura em que um dos descen-
dentes da duquesa D. Brites pede a cópia do inventário6, e que chega 
deste modo até nós. A restante documentação compilada e transcrita 
foi distribuída pelos investigadores do projecto e aparecerá citada nos 
diferentes textos do volume I da presente colecção. Esperamos num 
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7 A associação à Casa de 
Abrantes pode explicar-se pela 
descendência indirecta das 
duquesas D. Brites e D. Isabel, 
sua filha, a quem deixaram o 
seu património em testamento. 
Ver mais abaixo neste texto as 
relações familiares de D. José 
Luís de Lencastre, requerente 
da cópia do Inventário.

8 Esta foi consultada por Aires 
Nascimento e mais tarde 
parcialmente publicada em 
Nascimento, 1994, p. 211.

9 Ruas, 2006, p. 90.

10. Durante o século XVII está 
documentado o abastecimento 
recorrente de papel italiano à 
máquina burocrática portuguesa. 
O levantamento sistemático 
de todas as marcas de água 
poderá ajudar-nos a aferir com 
maior exactidão as diferentes 
oficinas e eventuais intervalos 
temporais da sua produção.

11 Leonardi, 2009.

12 Estas anotações poderão ter 
sido feitas aquando da consulta 
deste processo durante a já 
referida “batalha” judicial. Como 
exemplo veja-se Inventário, fl. 7.

13 O recurso à esferográfica indica 
que a pessoa que fez estas marcas 
terá sido alguém já do século XX 
e que consultou com detalhe o 
inventário, podendo ser estas 
com maior probabilidade fruto 
do trabalho de leitura que deu 
origem à primeira versão transcrita 
dactilografada deste inventário.

14 Para mais informação ver Da 
leitura do documento à sua 
transcrição, neste volume.

futuro breve publicar alguns destes documentos, pelo seu inquestio-
nável valor histórico.

O Inventário

O designado Inventário de D. Teodósio I encontra-se na colecção de 
reservados que integra a Biblioteca de D. Manuel II, parte do Arquivo 
da Fundação da Casa de Bragança, e está identificado com a cota: BDM 
II Res Ms 18. Estando originalmente integrado no arquivo da Casa 
de Abrantes7, assim como os Maços de D. Brites, estes documentos 
foram dispersos pela própria família, ao longo da segunda metade do 
século XX. É neste contexto que o Inventário é adquirido num leilão de 
manuscritos da Livraria Histórica e Ultramarina de José Maria da Costa 
e Silva, por vontade do então arquivista, Manuel Inácio Pestana, e do 
presidente da fundação, João Amaral Cabral. 

Antes desta aquisição, já José Maria da Costa e Silva compunha em 
1968 uma cópia dactilografada, que se constitui como a primeira 
transcrição existente do Inventário, depositada no já extinto Arquivo 
Histórico do Ministério das Finanças com a cota Res. Man. ms. C.ª Abr. 
28, e transferida mais tarde para a biblioteca do Arquivo Nacional da 
Torre do Tombo. Foi a partir da reprodução digital deste trabalho que 
se iniciou este novo trabalho de transcrição que agora se apresenta. 

Este manuscrito constitui-se como um livro em papel, cosido a linha, 
envolvido por uma encadernação em pergaminho, estando escrito em 
português com uma tinta ferrogálica. Com formato em oitavo, com cerca 
de 33 cm de comprimento, apresenta-se em bom estado de conserva-
ção, apenas se notando alguns repasses de tinta e a corrosão do papel 
em algumas partes onde foi aplicada uma maior quantidade de tinta. 
O papel distingue-se pela diversidade de marcas de águas existentes, 
uma das quais surge desenhada pelo Dr. João Ruas em Manuscritos 
da Biblioteca de D. Manuel II9. Uma análise preliminar destas marcas, 
feita por este mesmo autor, indica tratar-se de papel seiscentista feito 
em oficinas italianas10, possivelmente genovesas ou piemontesas11. Ao 
longo de vários fólios, há que referir também a presença de ilustra-
ção caligráfica de algumas capitulares, com o mesmo tipo de tinta, que 
utilizam principalmente referências vegetalistas e faunísticas (figura 
1). 

Finalmente, e no que respeita a outras marcas deixadas no Inventário, 
não coevas ao momento da sua redacção, devemos fazer notar que 

este não tinha os fólios numerados, sendo estabelecida posterior-
mente a numeração a lápis de carvão, pelo antigo arquivista do 
Arquivo Histórico da Fundação da Casa de Bragança, Dr. João Ruas, por 
modo a facilitar o processo da sua transcrição e consulta. Do mesmo 
modo, verificam-se algumas outras marcas a lápis à margem do corpo 
principal do texto: pequenas linhas e cruzes, mas também palavras, 
como “aqui”. Estas são com certeza elementos feitos a posteriori da 
sua redacção e que assinalam paragens ou notas durante a consulta 
e leitura daquele documento12. Surgem também pequenos traços e 
pontos de interrogação a esferográfica, estes com certeza fruto de 
uma leitura atenta, que pressupôs a anotação pontos de paragem e 
de dúvidas13.

Entrando no conteúdo e estrutura do Inventário, este documento data 
de 15 de Dezembro de 1665, como se atesta pelo carimbo com o Selo 
Quarto de dez reis de 1665 apresentado no primeiro fólio, reunindo 
a cópia de uma parte considerável do processo de inventário de bens 
do duque D. Teodósio I, por requisição de D. José Luís de Lencastre, 3º 
conde de Figueiró e sobrinho bisneto de D. Brites de Lencastre. 

O processo original do Inventário ter-se-á perdido, restando apenas 
alguns exemplares originais ou copiados à época de parte dele, e que 
integram os Maços de D. Brites (a saber: 1-t-1, 1-t-2, 1-t-3, 1-t-5 e 1-t-9). 
O cruzamento destes textos permitiu-nos tirar algumas dúvidas relati-
vas à versão copiada do século XVII, conseguindo perceber-se algumas 
leituras erradas que o escrivão fez e que, por vezes, alteraram substan-
cialmente a interpretação do texto14. 

De facto, é importante notar que apesar do Inventário ser hoje fisica-
mente apenas um único livro, estamos perante a cópia de uma reunião 
de pequenos maços ou cadernos (conjuntos de fólios), que correspon-
diam a diferentes fases do processo de partilha post mortem dos bens 

1. Detalhe de ilustração caligráfica do Inventário, figurando animal. 
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do duque de Bragança. Este tipo de processos iniciava-se logo após a 
morte do testador, com a abertura do testamento e do seu instrumento 
de aprovação, que era normalmente copiado ou anexado ao processo. 
Aí se sabia quem eram os testamenteiros nomeados para assegurar 
o cumprimento das determinações estabelecidas pelo falecido15. A 
partir daqui, e havendo mais do que um herdeiro, o cabeça de casal, 
geralmente a/o viúva/o ou o descendente mais velho, devia iniciar o 
processo de inventário de bens para que estes pudessem posterior-
mente ser vendidos ou distribuídos no valor que deveria caber a cada 
um16, fixando-se esta divisão no auto de partilhas. Geralmente começa-
va-se pelo património móvel e só depois se passava ao imóvel, benfei-
torias e dívidas. No primeiro caso, iniciava-se geralmente pelos bens 
mais valiosos: dinheiro, ouro e prata, seguidos dos têxteis, mobiliário, 
livros, semoventes e outros bens que fossem passíveis de avaliação, 
ou seja, que tivessem um valor venal atribuível17. Assim, a avaliação 
destes bens era normalmente feita em separado, pois necessitava de 
diferentes avaliadores para o fazer. Para cada tipo de objectos deveria 
haver um ou mais avaliadores que fossem mestres naqueles ofícios, 
requisitados conforme as necessidades na avaliação do extenso rol de 
bens. Assim, para o ouro e prata estaria encarregue um ourives, para 
o mobiliário um carpinteiro, para os imóveis um mestre-de-obras, e 
assim sucessivamente.

Dada a dimensão dos bens aqui envolvidos, o inventário torna-se 
mais detalhado, juntando outro nível de separação, que é o de áreas 
funcionais dentro do paço ducal, cuja organização/administração 
recaía geralmente sobre uma ou mais pessoas, como a câmara, a guar-
da-roupa, a livraria, a botica, a cozinha ou a estrebaria. Salientamos por 
isso o papel-chave dos “encarregados” neste inventário, que acompa-
nhariam os avaliadores e assegurariam que todos os bens que tinham 
sob a sua “jurisdição” eram listados. Assim, apesar da existência de 
uma distinção espacial, nem sempre a correlação desta com os objec-
tos é possível, uma vez que um encarregado podia ter mais do que uma 
zona a si atribuída.

Paralelamente, a lista de bens obedecia ainda à distinção entre bens 
adquiridos e não adquiridos: os primeiros que haviam sido integrados 
no património da casa durante o primeiro casamento de D. Teodósio I 
(com D. Isabel, mãe de D. João, futuro duque de Bragança) e os segun-
dos já só incorporados após o seu segundo matrimónio (com D. Brites, 

15 Os testamenteiros nomeados 
haviam sido o seu filho D. João, 
duque de Barcelos, o seu irmão 
D. Constantino e D. Afonso de 
Lencastre, seu tio. Vid Cunha, 
Mafalda Soares, “O processo 
de partilhas por morte de D. 
Teodósio I”, p. 29, no Volume I.

16 Para mais informações sobre 
o caso particular do processo 
de partilhas do património de 
D. Teodósio I, veja-se Cunha, 
Mafalda Soares, “O processo 
de partilhas por morte de D. 
Teodósio I”, no Volume I.

17 Este detalhe é importante, 
pois são alguns os bens 
inventariados e que “valem 
nada”. Provavelmente, ter-se-á 
pensado inicialmente em avaliar 
aqueles objectos, mas aquando da 
avaliação dos mesmos, o avaliador 
não os terá considerado. Na 
maior parte das vezes, as razões 
apontadas recaem no mau estado 
de conservação dos objectos.

18 Para mais sobre este assunto 
veja-se Cunha, Mafalda Soares, “O 
processo de partilhas por morte 
de D. Teodósio I”, no Volume I.

19 Inventário, fls. 70-70v.

20 Neste caso é feito também um 
juramento pelo duque D. João, 
herdeiro que também tinha ao 
seu cargo parte do património 
de seu pai. Este juramento não 
é colocado no processo, mas 
apenas mencionado. Inventário, 
fl. 3. Em qualquer dos casos, 
ambos foram feitos a 14 de 
Outubro de 1564, no paço 
ducal de Vila Viçosa, estando 
D. Brites acompanhada pelo 
seu procurador Estêvão Preto.

21 Aqui se encontram entre 
outras pessoas, os herdeiros 
de D. Teodósio, sendo comuns 
as referências a determinados 
bens que ficam na posse de um 
ou outro, à conta da sua parte 
na herança. A título de exemplo 
veja-se Inventário, fls. 36-36v.

com quem teve mais dois filhos)18. Para uma maior facilidade no registo 
do inventário, o escrivão nomeado Sebastião Alvares utilizaria pelo 
menos dois “cadernos” distintos19, um para o património adquirido e 
outro para o não adquirido, dentro do qual se encontrariam os diferen-
tes títulos que identificam o local e encarregado desses mesmos bens. 

Cada conjunto de bens terá sido descrito e avaliado em dias dife-
rentes, mais uma vez pela morosidade que tamanho volume de bens 
pressupunha. No início do inventário vinha, como era suposto, o auto 
de juramento feito pelo cabeça de casal, D. Brites, que jurava a 14 de 
Outubro de 1564 sobre os “santos evangelhos”20 listar todo o patrimó-
nio existente. A este seguir-se-ia os autos de “louvamento” dos avalia-
dores, dos quais não foi feita cópia, provavelmente por não serem 
pertinentes para o processo. De facto, apenas nos fólios 112v a 113 
do Inventário surge copiado o louvamento de dois ourives lisboetas, a 
propósito da avaliação de umas jóias específicas da guarda-roupa do 
duque, cujo valor era muito avultado.

A inventariação e avaliação dos primeiros bens começou logo a 16 
de Outubro de 1564 . No final do arrolamento de todo o património 
era expectável a existência dos autos de partilha que, como o próprio 
nome indica, se destinavam a listar a divisão de bens por cada herdeiro. 
No presente caso, não existe esse registo copiado. Isto pode acontecer 
pela mesma razão que justifica a falta da cópia dos autos de louva-
mento dos avaliadores. Contudo, esta lacuna lacuna poderá ser ultra-
passada, pelo menos parcialmente, por duas vias, uma que se encon-
tra no próprio Inventário e outra que recorre a outros documentos. No 
primeiro caso, é a própria descrição dos itens avaliados que indica a 
pessoa a quem se vendeu ou que ficou em posse daquele bem, pelos 
mais variados motivos21. No segundo caso, o Auto de entrega dos bens 
da herança de D. Teodósio I a D. João e D. Brites, permite-nos aferir deta-
lhadamente os bens com que D. João e depois D. Brites ficaram após a 
divisão do património do seu marido. Este maço, que integra os desig-
nados Maços de D. Brites, faria parte do processo original de inventário, 
não tendo sido copiado pelo manuscrito do século XVII.

Os Maços

Os chamados Maços de D. Brites localizam-se igualmente na colecção 
de reservados da Biblioteca de D. Manuel II, do Arquivo da Fundação 
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22 A par deste conjunto documental 
foi ainda adquirido o BDM II Res 
Ms 17 Adq, já não directamente 
relacionado com o processo de 
herança de D. Teodósio, mas 
com o arquivo pessoal de D. 
Brites de Lencastre, vivendo já 
no castelo do Alandroal. Este 
documento estaria associado a 
outros adquiridos, possivelmente 
no mesmo leilão, pelo Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo, e 
que vieram a integrar o fundo 
da Casa de Abrantes, como os 
“Autos da duquesa de Bragança 
D. Brites de Lencastre contra 
António Dias” (cota: Arquivo 
da Casa de Abrantes. Leilão 
Silva’s, Cx 89, nº 730).

23 Excepção feita para alguns 
dos documentos, com repasses 
de tinta que impedem 
nalguns casos a sua leitura 
e subsequente transcrição, 
como o Ms 17, 1-t-8 e 1-t-9.

24 Ruas, 2006, p. 53.

25 Não se identificaram à data 
os documentos ou maços que 
corresponderiam à numeração 
6, 7, 10 e 11, pelo que se 
supõe que terão tido outro 
destino que não o dos maços 
que agora tratamos. Estas cotas 
terão assim sido atribuídas 
antes destes maços terem sido 
vendidos por um particular, 
através de uma casa de leilões, à 
Fundação da Casa de Bragança, 
conforme referido acima.

26 A inexistência de uma segunda 
cota aponta para que este 
documento tenha sido agrupado 
a este conjunto mais tarde, não 
fazendo parte do processo inicial.

27 Para compreender a ligação entre 
D. Brites e D. Isabel, sua filha, e 
os direitos sucessórios de D. José 
Luís de Lencastre veja-se Cunha, 
Mafalda Soares, “O processo 
de partilhas por morte de D. 
Teodósio I”, p. 36, no Volume I.

28 Veja-se a nota 23.

29 O primeiro comendador-mor de 
Avis foi D. Luís de Lencastre, filho 
de D. Jorge, irmão do duque de 
Aveiro e pai da duquesa D. Brites.

30 D. Francisco Luís de Lencastre

da Casa de Bragança, e está identificado com a cota: BDM II Res Ms 17. 
Estes foram adquiridos também por compra num leilão de manuscritos 
da Livraria Histórica e Ultramarina de José Maria da Costa e Silva22. 
Composto por oito livros em papel, cosidos a linha e com encader-
nações em papel, são manuscritos em português, com algumas refe-
rências em latim, próprias do vocabulário legalista utilizado na argu-
mentação de um processo judicial. Com formato em oitavo, têm cerca 
de 30 cm de comprimento, e apresentam-se em relativo bom estado 
de conservação23. Apresenta vários tipos de letra, desde gótica, enca-
deada a letra do século XVIII de várias mãos. O papel tem marcas de 
água, que foram já sumariadas por João Ruas24, ainda que não seja 
estabelecida uma correspondência das marcas de água aos respecti-
vos maços. 

Cada um dos oito livros ou maços, tem uma identificação individual 
que vai do 1-t-1 a 1-t-1225, uma numeração reutilizada aquando da 
sua entrada na colecção da Biblioteca de D. Manuel II, a partir de um 
sistema de cotação atribuído por um anterior possuidor. Os mesmos 
documentos apresentam ainda um outro sistema de cota (à excep-
ção do 1-t-2 que não inclui outra referência senão esta26), em que se 
coloca “Maço de Bragança e Comendador-mor, Mç. 6, Letra B, nº X”, 
variando apenas o número do documento. O 1-t-12 ao nº3; o 1-t-8 
ao nº6; o 1-t-9 ao nº8; o 1-t-3 ao nº9; o 1-t-1 corresponde ao nº10; o 
1-t-5 ao nº11; e o o 1-t-4 ao nº12. Esta identificação leva-nos a acre-
ditar que estes livros eram os exemplares que pertenceriam inicial-
mente a D. Brites, fruto do longo processo de partilhas do património 
de D. Teodósio, e que terão sido mantidos pelos seus herdeiros27 como 
testemunho das múltiplas fases desta disputa. Os números em falta 
corresponderiam certamente a outros elementos documentais deste 
processo, que se terão desagregado do conjunto inicial aquando da 
dispersão do arquivo da casa de Abrantes já no século XX28.

Deste modo, é provável que a constituição desta organização arqui-
vística tenha sido criada pelo próprio D. José Luís de Lencastre, 3º 
conde de Figueiró e autor do pedido de cópia do Inventário. De facto, 
a designação da cota parece remeter de forma clara para as as duas 
origens deste conjunto: “Bragança” por ter tido início com D. Brites 
de Lencastre, duquesa de Bragança, e “Comendador-mor”, neste caso 
referindo-se a D. Francisco Luís de Lencastre, 3º comendador-mor 
de Avis29, sobrinho de D. Brites, e avô do 3º conde de Figueiró e 4º 

comendador-mor de Avis a partir de 167330, por via de quem este 
arquivo continuou. 

A passagem para o arquivo da Casa de Abrantes far-se-á de forma 
“linear”, pela inexistência de sucessão directa de D. José Luís de 
Lencastre. O seu património e comenda passarão para o seu irmão, D. 
Luís de Lencastre, que era já 4º conde de Vila Nova de Portimão31, e 
que absorve assim a comenda da Ordem de Avis. O seu filho, D. Pedro 
de Lencastre Silveira Valente Castellobranco Vasconcellos Barreto 
e Menezes, continuará a linhagem como 5º conde de Vila Nova de 
Portimão e 6º comendador-mor de Avis, sucedendo-lhe depois o seu 
filho D. José Maria Gregório Francisco de Lencastre32. Contudo, é apenas 
com o filho deste último, D. Pedro de Lencastre da Silveira Castelo-
Branco Sá e Menezes, que se acumulará ao título de 7º conde de Vila 
Nova de Portimão o de marquês de Abrantes33. É neste momento que 
os Maços de D. Brites terão integrado o arquivo desta Casa.

Dentro dos Maços de D. Brites encontram-se vários documentos que 
se envolviam com o processo de partilhas de bens de D. Teodósio I, 
alguns dos quais podem constituir-se como originais ou cópias coevas. 
No caso do 1-t-1 encontramos um manuscrito de 1565 em que a 
duquesa D. Brites protesta oficialmente sobre bens que haviam sido 
mal catalogados ou não inventariados, e ainda a indevida avaliação 
de alguns bens que esta declara como seus (precípuos). Estes últimos, 
por pertencerem ao seu dote ou por lhe terem sido ofertados directa-
mente, não deveriam ser incluídos na herança a partilhar entre os todos 
os herdeiros de D. Teodósio I. Do fólio 1v ao fólio 15, surge-nos uma 
lista de jóias, cujas entradas têm uma equivalência directa a entradas 
do Inventário (nomeadamente do 0001-0051; 0100-0159). Segundo 
a duquesa estas jóias, que são listadas no Inventário como parte de 
jóias adquiridas, foram-lhe oferecidas pelo duque, não devendo entrar 
nas partilhas. Do fólio 15v ao 18v surgem listas de dívidas não adqui-
ridas, ou seja, anteriores ao casamento de D. Teodósio com D. Brites, 
que o duque D. Teodósio tinha mandado pagar entre Março de 1560 e 
Agosto de 1563 (duas destas correspondem directamente às entradas 
6140 e 6141 do Inventário). De entre as dívidas pagas contemplam-se 
pagamentos de serviços prestados à Casa34, obras de edifícios35, enco-
mendas artísticas36, tratamentos médicos37… Do fólio 22 ao 30v apre-
senta-se um protesto completo da duquesa D. Brites, datado de 11 de 
Setembro de 1570, requerendo novamente que lhe fossem dados os 
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    terá como descendente 
primogénito D. Pedro de 
Lencastre, 2º conde de Figueiró, 
pai de D. José Luís de Lencastre, 
que lhe sucedeu na casa 
como 3º conde de Figueiró.

31 Sousa, 1745, p. 315.

32 Sousa, 1745, pp. 321-324.

33 A sucessão na casa de Abrantes 
acontece em 1764 por morte 
sem descendentes da sua prima 
D. Maria Margarida Lorena, 
4ª marquesa de Abrantes.

34 Como o pagamento feito a 
Pedro Godinho de Sousel “em 
satisfação do serviço que fez ao 
duque”. Ms. 17, 1-t-1, fl. 20.

35 Como o pagamento feito ao 
pedreiro Manuel Tristão pelas 
obras no hospital de Vila 
Viçosa. Ms. 17, 1-t-1, fl. 16v.

36 Como o cálice de prata 
encomendado ao ourives Tomás 
de Castro para o convento de 
Nossa Senhora da Esperança.

37 Como as mezinhas que se 
pagaram ao boticário João 
Rebelo. Ms. 17, 1-t-1, fl. 16v.

38 Serrão, 2008, pp. 235-245.

39 Saraiva, 1948.

40 Parece ter havido uma 
contestação por parte das 
freiras do mosteiro de Santa 
Ana de Leiria, onde D. Brites 
havia instituído uma capela. 
Segundo aquelas, o montante 
monetário deixado para suprir 
as despesas dos sufrágios e 
manutenção da capela não era 
suficiente. Ms. 17, 1-t-9, fl. 2, 13v.

41 Este conde, D. José Luís de 
Lencastre, é o mesmo que 
fará o pedido de cópia do 
Inventário de D. Teodósio, em 
que tenta esclarecer a contenda 
existente em torno das capelas 
e sufrágios instituídos.

42 Ms. 17, 1-t-9, fl. 2, 13v.

36 botões de diamantes, a escrava índia Violante, e as águas de cheiro 
da (sua) botica que entretanto se haviam estragado e pelas quais pedia 
uma compensação. Este último documento evidencia uma utilização 
recorrente de terminologia jurídica latina, por se tratar efectivamente 
de um protesto num complexo processo de partilhas como é o caso.

O 1-t-2 reúne avaliações de benfeitorias ao Paço Ducal de Vila Viçosa, 
feitas aquando do Inventário de D. Teodósio. Dos fólios 1 ao 14v apre-
senta-se uma lista com as benfeitorias realizadas durante o segundo 
matrimónio de D. Teodósio I. Aqui se podem ver de forma discriminada 
várias obras de carpintaria, pinturas e gradeamentos de ferro feitas 
para diferentes compartimentos e zonas deste edifício. A partir do fólio 
16 registam-se as benfeitorias feitas durante o primeiro matrimónio de 
D. Teodósio I. Nestas se encontram diversas obras de pedraria e alve-
naria (fólios 16 a 28v), obras de carpintaria (fólios 29 a 30v), pinturas 
de frescos (fólios 31 a 33v) e, ainda, grades e linhas de ferro (fólios 
34 a 39) feitas para diferentes zonas do paço ducal. Este documento 
foi parcialmente transcrito na obra O Fresco Maneirista do Paço de Vila 
Viçosa (1540-1640), de Vítor Serrão38.

O maço 1-t-3 constitui um documento do século XVI com o rol de bens 
que D. Teodósio guardava no seu paço ducal em Lisboa. Neste maço 
encontra-se ainda uma outra cópia desde mesmo documento, mas já 
do século XVIII. A versão que surge transcrita agora neste volume é 
uma revisão da cópia quinhentista, a partir da transcrição integral já 
publicada por José Mendes da Cunha Saraiva39.

No que respeita aos maços 1-t-4 e 1-t-5, estes estão intimamente liga-
dos, pois o primeiro é uma cópia mais tardia do segundo, que poderá 
por sua vez tratar-se de parte do processo original de partilhas, datando 
de 27 de Outubro de 1567. Estamos perante o auto de entrega dos 
bens do património de D. Teodósio I, ao duque D. João (fólios 4 a 37v) 
e à duquesa D. Brites (fólios 37v a 57v).

Os maços 8, 9 e 12 são todos relativos à execução do testamento da 
duquesa D. Brites, feito a 5 de Junho de 1623. No maço 1-t-8 é-nos 
apresentada uma cópia do testamento, com respectivo instrumento 
de aprovação. Este manuscrito parece ter estado integrado com outros 
documentos e só depois separado, uma vez que a numeração dos seus 
fólios começa no número 16. 

O maço 1-t-9 começa por um sumário da partilha dos bens da duquesa 

D. Brites pelos seus legítimos herdeiros, que se prolonga até ao fólio 
11v. Do fólio 12 ao 13v são enumerados todos os bens que consti-
tuíram a terça da herança de D. Brites, e que esta deixou à sua filha D. 
Isabel. Nas páginas que se seguem surgem cópias parciais do testa-
mento da duquesa D. Brites, relativas ao local de enterramento desta 
duquesa40. A partir do fólio 21 apresentam-se cópias do testamento, 
cédula e codicilo testamentário da sua filha D. Isabel, e duquesa de 
Caminha, feitos a 30 de Outubro de 1615, a 2 de Outubro de 1623 e 
a 20 de Maio de 1626, respectivamente. Do fólio 37 ao 44v surgem 
uns Papeis do senhor Conde de Figueiro41, dos anos de 1646 e 1647, 
mas copiando outros de 1637 e 1638, quando era responsável pela 
execução dos testamentos das duquesas D. Brites e D. Isabel, e como 
administrador das capelas das mesmas, D. Francisco Luís de Lencastre. 
Ao longo destas cópias são feitas referências ao documento original, 
como os autos de partilha ou de execução que, muito provavelmente, 
eram antecedidos pelo inventário e avaliação dos bens da duquesa D. 
Brites. Este documento seria certamente volumoso, com pelo menos 
225 fólios42. Finalmente, o fólio 46 a 53v apresenta uma cópia de um 
contrato de arrendamento, de 26 de Julho de 1634, de uma herdade 
do mosteiro de Nossa Senhora da Subserra, ao lavrador Manuel Gomes.

Por último, o maço 1-t-12, com apenas 5 fólios, e é constituído por uma 
certidão passada a 27 de Novembro de 1623, em que a duquesa de 
caminha D. Isabel pede a cópia de duas quitações dadas pelo Marquês 
de Vila Real, D. Miguel de Meneses, seu marido, do dote que havia sido 
contratado aquando do seu casamento. Este pedido surge no contexto 
da morte da duquesa D. Brites, cujo testamento e partilha de bens 
devia ser feito cumprir pela cabeça de casal, sua filha D. Isabel. Este 
documento não se encontrava numerado, pelo que a indicação dos 
fólios foi atribuída pelo autor da transcrição.

Apesar da aparente desconexão entre todos os documentos, encontra-
mos sempre protagonistas ou personagens secundárias transversais, 
envolvidas em longos processos de heranças familiares. De modo mais 
ou menos directo, todos envolvem a figura de D. Brites de Lencastre, o 
que de algum modo levou à atribuição do título deste conjunto docu-
mental. Se esta mulher é claramente aqui a figura principal, a grande 
motivação para a reunião destes “papéis” é sem dúvida a partilha entre 
herdeiros do enorme património de D. Teodósio I.



17

1 Boonstra, Onno et al., 2004, Past, 
present and future of historical 
information science, Amsterdam, 
Netherlands Institute for Scientific 
Information, pp. 26–27.

2 Boonstra, Onno et al., 2004.

3 Rodrigues, Maria da Conceição 
Monteiro, 1979, A informática 
ao serviço da História da Arte e 
Arqueologia, Assembleia Distrital 
de Portalegre; Silveira, Luís 
Espinha da, 1988, Revolução 
Liberal e Propriedade. A Venda 
dos Bens Nacionais no Distrito 
de Évora (1834–1852). Tese 
de Doutoramento. Lisboa, 
Universidade Nova de Lisboa.

4 Hespanha, António Manuel, 
1983, “A Micro–Informática 
no Trabalho do Historiador”, 
História e Crítica, vol. XI.

5 “PostgreSQL: The world’s 
most advanced open source 
database”, in PostgreSQL, 2018, 
accessed 4 March 2018, at 
https://www.postgresql.org/.

A  B A S E  D E  D A D O S  D O  I N V E N T Á R I O  D E  D .  T E O D Ó S I O
T H E  D A T A B A S E  O F  T H E  I N V E N T O R Y  O F  D .  T E O D Ó S I O

Daniel Alves, Inês Cristóvão, Maria de Jesus Sousa, Maria Guedes, Maria João Ferreira

Bases de dados e investigação histórica: o caso do Inventário de D. Teodósio 
Databases and historical research: the case of the Inventory of D. Teodósio
Daniel Alves

Até ao início da década de 1980 os historiadores que queriam 
recorrer ao uso de bases de dados para as suas investigações eram 

obrigados a usar software que tinha sido criado para uso genérico, o 
que obrigava a um esforço de programação adicional, na maior parte 
dos casos com o auxílio de um técnico ou engenheiro informático. Os 
sistemas eram muito pouco “amigáveis” para o utilizador comum e 
todos estes factores, associados ao facto de muitos projectos de inves-
tigação se basearem no esforço individual e isolado não augurava um 
futuro brilhante para a ligação entre as tecnologias digitais e o labor 
da História.

Em 1980, o Instituto Max Planck, pela mão de Manfred Thaller, optou 
por desenvolver um sistema de base de dados dedicado à tarefa do 
historiador, a que mais tarde deu o nome de Kleio1. Este sistema supor-
tava as várias fases do processo de investigação em História e a utili-
zação de fontes variadas, mantendo ainda um conjunto de funciona-
lidades que permitiam lidar com a normal ambiguidade no processo 
de interpretação das fontes. Aspecto importante, na medida em que 
os historiadores ainda hoje sentem a necessidade de adaptar siste-
mas informáticos altamente estruturados para se conformarem ou 
poderem ser usados na análise de fontes históricas que são, por regra, 
desestruturadas ou estão organizadas de acordo com padrões hoje 
ignorados pela ciência computacional ou genericamente pelas ciên-
cias da informação.

O caso do Inventário de D. Teodósio pode ser exemplar para esta 

abordagem, na medida em que a complexidade da fonte, das informa-
ções que a mesma fornece e das interpretações, por vezes ambíguas, 
que gerou ao longo do trabalho da equipa de investigação do projecto 
De Todas as Partes do Mundo. O património do 5º Duque de Bragança, D. 
Teodósio I, podem representar um bom estudo de caso sobre as vanta-
gens e desafios à utilização de bases de dados relacionais na investi-
gação histórica.

O programa Kleio foi depois disponibilizado por Thaller a outros projec-
tos de investigação em história, o que possibilitou algum desenvolvi-
mento do uso das bases de dados como ferramenta para a profissão do 
historiador. Contudo, houve quem continuasse a utilizar os programas 
de bases de dados genéricos, criados pela indústria de software. Neste 
caso, passou a ser comum, ainda na década de 1980 a utilização do 
modelo relacional de base de dados que se tinha tornado um stan-
dard, sendo esse o modelo que optámos por utilizar no projecto sobre 
o inventário de bens de D. Teodósio. No início da década de 90 este 
tipo de programa era já usado de forma “hegemónica”, por exemplo, 
entre os historiadores britânicos que tinham aderido à ligação entre a 
História e a Informática2.

Em Portugal foram dados os primeiros passos nesta utilização também 
na década de 1980, sendo os trabalhos de Maria da Conceição 
Rodrigues e Luís Espinha da Silveira, respectivamente, de 1979 e 
1988, na Arqueologia e na História Contemporânea, alguns dos que 
se destacam3. Outro dos pioneiros foi António Hespanha que em 1983 
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falava sobre os benefícios da aplicação da Informática à História, onde 
obviamente se contava a utilização de bases de dados4.

O sucesso das bases de dados relacionais ficou igualmente a dever-
-se ao lançamento, em 1992, do programa Access da Microsoft, um 
sistema de base de dados relativamente “user-friendly” e que ainda 
hoje é usado em muitos projectos que não lidam com informação 
muito complexa ou com um volume de dados muito extenso. No caso 
do tratamento do Inventário de D. Teodósio, a complexidade da fonte, 
mais do que o volume de dados da mesma, levou à opção por outro 
software, o PostgreSQL, um sistema de base de dados muito mais 
robusto, com a vantagem de ser open source e de ser facilmente inte-
grado numa aplicação de servidor com possibilidade de partilha por 
vários utilizadores5.

Contudo, ao mesmo tempo que as bases de dados relacionais conhe-
ciam uma ampla utilização junto dos historiadores, ao longo da 
primeira metade da década de 1990 foram sendo teorizadas outras 
formas mais elaboradas de bases de dados que pudessem incorpo-
rar, para além da informação histórica, informações sobre o próprio 
processo de interpretação histórica e uma ligação à estrutura original 
da fonte ou mesmo a sua cópia integral. Começaram-se a usar então 
modelos de bases de dados orientados para as fontes6.

A partir de meados da década de 90 passaram então a existir dois 
modelos concorrentes na elaboração de bases de dados a aplicar à 
História. A difusão do uso desta ferramenta possibilitava já à época a 
publicação de trabalhos de balanço sobre a teoria das bases de dados, 
os métodos existentes e a sua aplicação à História, como no volume 
editado por Charles Harvey e Jon Press, “Databases in Historical 
Research”, de 19967.

As duas principais abordagens então estabelecidas correspondiam 
a uma orientação face às fontes ou face aos resultados. As bases de 
dados do primeiro tipo são elaboradas tendo em conta a preservação 
de uma forte ligação à fonte, registando a todo o momento o maior 
volume de dados possível sobre a mesma de modo a que a qualquer 
altura o investigador possa sempre reverter para o registo original de 
onde retirou informação. Este tipo de bases de dados, no jargão anglo-
-saxónico, designa-se por sistemas “source-oriented” ou orientados 
para as fontes. No campo oposto, apesar de poderem existir sistemas 

6 Bradley, John, 2005, “Texts into 
Databases: The Evolving Field 
of New-style Prosopography”, 
Literary and Linguistic 
Computing, vol. 20, 1, p. 16.

7 Harvey, Charles; Press, Jon, 1996, 
Databases in Historical Research: 
Theory, Methods, and Applications, 
New York, St. Martin’s Press, Inc.

8 Carvalho, Joaquim, 1997, 
Comportamentos Morais 
e Estruturas Sociais numa 
paróquia de Antigo Regime 
(Soure, 1680-1720), Tese 
de Doutoramento, Coimbra, 
Universidade de Coimbra.

mistos, estão as abordagens em que se registam dados isolados, reco-
lhidos de fontes diversas com o objectivo de caracterizar ou estudar 
um determinado fenómeno ou objecto. Nestes casos, estamos perante 
um sistema selectivo ou orientado para o estudo de um determi-
nado objecto de estudo, previamente formulado, ou seja, um sistema 
“result-oriented”. No caso português e das bases de dados orienta-
das às fontes, um dos principais contributos foi dado pelos trabalhos 
desenvolvidos por Joaquim de Carvalho, da Universidade de Coimbra8.

No caso da base de dados usada no projecto De Todas as Partes do 
Mundo. O património do 5º Duque de Bragança, D. Teodósio I, a opção 
passou por um modelo orientado aos resultados, contudo com a cria-
ção de um conjunto de campos para registar na íntegra a informação 
fornecida pela fonte. Deste modo, os investigadores puderam ter 
sempre acesso à transcrição do texto original enquanto procediam à 
distribuição dos dados seleccionados pelos campos especificamente 
criados para o efeito. Conjugou-se deste modo as vantagens dos dois 
modelos. 

O método orientado à fonte tem a vantagem de tornar a base de dados 
mais partilhável entre investigadores, uma vez que criando uma cópia 
muito próxima da fonte original permite a sua reconstrução e valida-
ção dos resultados por outros. Permite ainda uma mais eficaz verifica-
ção dos dados, sem necessidade de regressar aos arquivos. Ao histo-
riador é pedido que faça a sua interpretação sobre os dados recolhidos 
num momento posterior. Por outro lado, todo o processo de recolha de 
dados é bastante mais complexo e moroso e torna muito difícil esta-
belecer relações com outras tipologias de fontes que possam abordar 
o mesmo tema.

O método orientado para os resultados é, nesta perspectiva, muito 
mais rápido e eficaz, embora corra o risco de transpor para o conjunto 
de dados recolhidos alguma da subjectividade inerente ao processo de 
interpretação do historiador no momento de leitura e registo da infor-
mação da fonte. E esta foi uma das dificuldades sentidas na recolha, 
registo e análise da informação no caso da base de dados do projecto 
De Todas as Partes do Mundo. O património do 5º Duque de Bragança, D. 
Teodósio I. Contudo, a base de dados criada tem a vantagem de poder 
ser reusada com outros dados, com outras fontes semelhantes.

Ainda na década de 1990, houve quem procurasse elaborar bases de 
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dados que funcionassem como um misto entre os standards da indús-
tria e a adaptação de software específico para a História, embora os 
resultados nem sempre fossem muito intuitivos ou conseguissem 
implementar-se. Na maior parte das vezes estas opções não consegui-
ram destronar programas que eram frequentemente mais utilizados, 
como o Access ou o FileMaker, por exemplo9. E o facto destas tentativas 
não terem muito sucesso resultou, na maior parte das vezes, de dois 
factores: por um lado, eram programas desenvolvidos para aplicações 
muito específicas que depois dificilmente conseguiam ser adaptadas 
para outros fins; ou então eram muito pouco “user-friendly”, levando 
alguns investigadores a declarar que dificilmente se poderia conven-
cer os historiadores da utilidade de uma base de dados se para funcio-
nar com ela era necessário assistir a vários workshops intensivos10.

Uma evolução mais recente no que diz respeito ao mundo das bases 
de dados é a que pretende criar um meio caminho entre a estruturação 
de informação histórica em pequenos pedaços que são introduzidos 
em campos e uma estruturação feita através da inserção de etiquetas e 
marcações no corpo do texto da fonte, possibilitada através do uso do 
“eXtensible Markup Language” (XML)11. No fundo, uma evolução que 
procura conciliar os textos, essas fontes essenciais para o Historiador, 
e as tecnologias digitais. Em termos genéricos, as bases de dados e o 
XML, ou o seu formato mais conhecido nas Humanidades, o TEI (Text 
Encoding Initiative), estiveram desde a origem ligados a áreas diferen-
tes das chamadas Humanidades Digitais. As primeiras, como vimos, 
foram fazendo o seu caminho na História, enquanto as ferramentas de 
formatação e análise de texto foram sempre muito mais populares no 
campo da Literatura e da Linguística. Apesar de tudo, as duas áreas 
têm vindo a aproximar-se e existem hoje em dia projectos que procu-
ram fazer a ponte entre as duas áreas, como no projecto desenvolvido 
pela equipa da investigadora Rita Marquilhas, “Post Scriptum: A Digital 
Archive of Ordinary Writings (Portugal and Spain)”12.

Outras evoluções recentes nas tecnologias de bases de dados, não 
pensadas nos anos 80 e apenas sugeridas em meados da primeira 
década deste século, permitem apresentar estes instrumentos de 
trabalho como cada vez mais interessantes para os investigadores em 
Humanidades. Por um lado, nos anos 1980 não era ainda expectável 
a evolução muito significativa que foi introduzida pelo uso global-
izado da Internet e todo o potencial que trouxe para a investigação, 

9 Güting, R. et al., 1999, “SECONDO/
QP: Implementation of a generic 
query processor”, in Database 
and Expert Systems Applications; 
Bauer, Jean, 2011, “DAVILA”, in 
Jean Bauer [history, databases, 
photography] [http://www.
jeanbauer.com/davila.html. Data 
de consulta: 19.07.2012].

10 Boonstra, Onno et al., 2004, p. 35.

11 Bradley, John, 2005, p. 15.

12 Marquilhas, Rita; Hendrickx, Iris, 
2014, “Manuscripts and Machines: 
The Automatic Replacement of 
Spelling Variants in a Portuguese 
Historical Corpus”, International 
Journal of Humanities and 
Arts Computing, vol. 8, n. 1.

13 Thomas, William G, 2004., 
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Humanities, Oxford, Blackwell 
Publishing Professional.

14 Bradley, John, 2005, p. 7.

15 Ramsay, Stephen, 2004, 
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divulgação e até imaginação em História13. Hoje em dia as bases de 
dados podem ser colocadas online, não necessariamente de uma 
forma fechada e definitiva, mas sim como um conjunto de informação 
estruturada e pesquisável que permite aos investigadores que acedam 
a este recurso electrónico uma quase total liberdade para construir 
novos objectos de estudo de acordo com critérios diversificados e 
adaptáveis aos objectivos das suas investigações14. Por outro lado, em 
2004 apenas se previa como um futuro desenvolvimento, ao nível da 
modelação das bases de dados, o facto destas poderem com fiabili-
dade e rapidez potenciar o trabalho colaborativo, o qual contribuiria 
para a “expansão considerável das possibilidades de [construção e] 
representação do conhecimento” nas Humanidades15.

Neste caso, a previsão concretizou-se, pois os softwares de bases 
de dados e as estruturas de informação actuais permitem um acesso 
descentralizado a uma mesma base de dados colocada num servidor, 
ao qual acedem vários membros de um projecto através de um inter-
face criado com uma versão mais “user-friendly” de um formulário 
de acesso a dados. Esta foi precisamente a solução implementada no 
projecto D. Teodósio. A base de dados criada em PostgreSQL foi insta-
lada num servidor da FCSH e depois partilhada pelos vários computa-
dores dos investigadores do projecto através de ligações ODBC para 
um formulário de acesso a dados elaborado com o Microsoft Access. 
Esta solução permitiu um trabalho colaborativo, no qual os inputs de 
cada investigador no projecto ficavam disponíveis para todos os outros 
em tempo real, possibilitando um trabalho mais rápido, mas também 
um maior controlo da qualidade dos dados introduzidos, evitando 
redundâncias.

Apesar de toda esta evolução e da crescente utilização de bases de 
dados na investigação histórica, até há bem pouco tempo elas estavam 
ainda longe de fazerem parte do reportório de ferramentas essenci-
ais a todos os historiadores. Em 2008 um historiador norte-ameri-
cano podia afirmar com facilidade que estes, enquanto grupo, não 
se sentiam confortáveis com o uso de bases de dados16. Isto apesar 
dos computadores e da informática fazerem já parte do seu dia-a-dia, 
através dos processadores de texto, do email e do acesso à Internet. 
Isto vem demonstrar que, apesar de tudo, os historiadores não ficam 
propriamente ansiosos perante o uso das tecnologias digitais, mas 
mesmo assim parecem nem sempre encontrar uma utilidade para as 
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bases de dados no seu ofício17.

Deste modo, a dificuldade dos historiadores usarem de um modo mais 
abrangente as bases de dados não pode ser encarada do ponto de 
vista de uma recusa cega perante o uso da tecnologia. Em boa verdade, 
essa dificuldade resultará mais do facto de uma parte significativa das 
fontes que estes usam e das metodologias que empregam serem difí-
ceis de encaixar no modelo de dados estruturados que está subjacente 
ao funcionamento das bases de dados, ou pelo menos assim parecer. 
Em parte, este desfasamento resulta do recurso aos textos e à narrativa 
como algo central para o historiador, quer seja na tipologia das fontes 
que usa, no método de análise a que recorre com mais frequência, ou, 
obviamente, na apresentação dos resultados. Uma narrativa que faz 
das palavras e dos seus múltiplos significados uma forma de represen-
tação do passado, um método complexo de observação e compreen-
são da realidade histórica que se pretende multifacetada e que por 
isso torna muito pouco intuitiva a utilização de uma tecnologia que na 
aparência tem uma menor flexibilidade e maleabilidade, onde tudo, 
uma vez mais na aparência, tem de caber em caixas pré-configuradas18.

Esta foi precisamente uma das principais dificuldades sentidas com a 
utilização da base de dados do projecto De Todas as Partes do Mundo. 
O património do 5º Duque de Bragança, D. Teodósio I. Nem sempre as 
diferentes interpretações das expressões específicas e particulares 
da fonte pareciam ter uma correspondência clara com os campos pré-
definidos na base de dados, dando azo a um preenchimento da mesma 
nem sempre isento de algumas ambiguidades. Contudo, quer a elabo-
ração de um protocolo de preenchimento da base de dados, quer ligei-
ras adaptações ao modelo da base de dados ou do próprio formulário 
de acesso a dados, que foram sendo introduzidas, foram permitindo 
resolver estas divergências com sucesso.

Este ponto é importante para se perceber que, no fundo, existem 
pontos de contacto entre as duas abordagens, a da narrativa histórica 
e a das bases de dados. Quando os historiadores observam uma fonte 
textual, eles procuram, em simultâneo, abarcar duas dimensões: por 
um lado procuram extrair dessa fonte toda a informação sobre factos, 
pessoas ou locais contidos no próprio texto; por outro lado, analisam 
a estrutura e o significado intrínseco do texto e as suas relações com 
outras fontes, textuais ou não. Na maior parte dos casos, as palavras 
presentes nos textos não são objectos de estudo per si, isso fica 

para os investigadores da Literatura ou da Linguística, mas apenas na 
medida em que elas possam dar pistas para melhor ficar a conhecer e 
compreender um facto, uma pessoa ou um local do passado.

Também com as bases de dados podemos pensar da mesma forma, ao 
observar como os investigadores, através delas, processam a informa-
ção. O objectivo é extrair dos textos informações (que na linguagem 
das bases de dados relacionais se chamam atributos) sobre diferentes 
objectos de estudo (que nas bases de dados se designam por enti-
dades), sejam esses objectos pessoas, acontecimentos, locais, acções, 
formatos ou outros, para depois procurar registar e analisar não só as 
suas características, bem como as interacções que se estabelecem 
entre eles (as chamadas relações no modelo de base de dados).

Deste modo, o modelo relacional das comuns bases de dados, sendo 
na essência relativamente simples, com entidades, atributos e rela-
ções, assemelha-se ao esquema de inferência ou interpretação mental 
do historiador e, tal como este, pode ser bastante mais complexo, sem, 
contudo, perder esta consistência básica. Como é óbvio, a partir do 
momento em que se pretende aplicar este modelo a fontes históri-
cas, o que era simples pode transformar-se complexificar-se, com uma 
profusão de entidades e com uma extensa teia de relações, constitu-
indo uma informação altamente estruturada. Isto que constitui uma 
vantagem pode também ser um risco. No caso do projecto De Todas as 
Partes do Mundo. O património do 5º Duque de Bragança, D. Teodósio I 
essa complexidade foi assumida logo desde o início da formulação do 
modelo de dados de modo a com ele permitir uma leitura ou reinter-
pretação dos dados da fonte o mais abrangente possível. Se é certo 
que o modelo de dados se complexificou bastante tornando-se quase 
incompreensível para o utilizador básico da base de dados, a sua 
transposição para um formulário de acesso a dados bastante intuitivo 
e com automatismos de preenchimento e validação de dados permitiu 
superar algumas das dificuldades iniciais.

Por mais complexo que se possa transformar o modelo de dados, a 
realidade e, em particular, a realidade histórica pode ser de tal forma 
abrangente que chegará um momento em que o historiador terá 
de tomar decisões sobre o que incluir ou excluir da base de dados. 
Acresce a isto, obviamente, a natureza, por vezes, lacunar e ambígua de 
determinadas fontes históricas. E o Inventário de D. Teodósio é talvez 
uma fonte paradigmática no que a este aspecto diz respeito. Mas será 

17 Alves, Daniel, 2014,“Introduction: 
digital methods and tools for 
historical research”, International 
Journal of Humanities and 
Arts Computing, vol. 8, n. 1.

18 Alves, Daniel; Queiroz, Ana 
Isabel, 2015, “Exploring 
Literary Landscapes: From 
Texts to Spatiotemporal 
Analysis through Collaborative 
Work and GIS”, International 
Journal of Humanities and Arts 
Computing, vol. 9, n. 1, p. 69.
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isto tão diferente do que é normal o historiador fazer perante uma 
massa de dados que, a partir de um determinado patamar, percebe 
que será incapaz de analisar? O certo é que ao pensar no que incluir 
ou excluir da sua base de dados (aquilo que em linguagem de bases 
de dados se chama de modelação), o historiador está na essência a 
pensar sobre as suas fontes, o seu objecto de estudo e sobre os resul-
tados que pretende obter, está já a pensar na interpretação dessas 
fontes e isso pode ser um factor positivo do processo de aplicação 
das bases de dados à investigação histórica19. Temos consciência que, 
nesta perspectiva, todo o trabalho de modelação da base de dados 
do projecto De Todas as Partes do Mundo. O património do 5º Duque 
de Bragança, D. Teodósio I, as várias decisões tomadas pela equipa de 
investigação e o próprio quotidiano de preenchimento do formulário 
e de adaptação regular do modelo de dados foram permitindo pensar 
o objecto de estudo, o inventário, de uma forma mais rica e complexa, 
provavelmente auxiliando na elaboração de novas questões a colocar 
à fonte que à partida não estavam no horizonte dos investigadores. 

Nesta perspectiva, as bases de dados não devem ser entendidas 
apenas como formas de modelar as fontes, mas também como formas 
de modelar os problemas, as hipóteses de trabalho do historiador que 
depois vão ser resolvidas com recurso às fontes e às relações que se 
estabelecem entre estas. Talvez desta forma seja mais simples apre-
sentar a validade e utilidade das bases de dados relacionais para o 
trabalho do historiador, na medida em que elas funcionam ou podem 
funcionar como extensões da sua tradicional forma de análise das 
fontes e de construção de significado histórico pelo cruzamento das 
mesmas20.

Contudo, existe um risco neste processo, pois a complexificação cres-
cente do modelo de dados pode levar a que as bases de dados, num 
determinado ponto, ou fiquem demasiado complexas para serem 
convenientemente manipuláveis ou se tornem tão específicas que 
não permitam qualquer outro tipo de utilização para além do projecto 
em que foram concebidas. É necessário assim, manter um equilí-
brio entre a complexidade do modelo de dados, que permita lidar 
com a complexidade própria do objecto histórico, e a flexibilidade 
desse mesmo modelo, de modo a torná-lo receptivo à formulação 
de várias questões de investigação. É preciso notar, porém, que uma 
das vantagens das bases de dados relacionais é precisamente o facto 

do processo de modelação de dados ser algo dinâmico e iterativo, 
permitindo ao historiador construir mais conhecimentos sobre os seus 
dados e incorporá-los no modelo por forma a obter novos resultados 
com a sua investigação.

A utilização das bases de dados, em boa medida, obriga o investigador 
a um maior formalismo na abordagem das suas fontes e do seu objecto 
de estudo, levando-o a ser muito claro e muito preciso sobre aquilo que 
pretende dizer sobre os objectos de estudo ou sobre a forma de clas-
sificar e categorizar as fontes e a informação que estas fornecem21. Se 
esta perspectiva pode ser entendida como uma vantagem, na medida 
em que obriga o historiador a reforçar a sua objectividade, por outro 
lado, pode revelar-se uma desvantagem pela dificuldade em lidar com 
uma natural subjectividade inerente ao processo de interpretação que 
o historiador faz sobre as fontes.

Nesta relação entre a modelação das bases de dados e o trabalho 
do historiador é necessário ainda referir que a construção da base 
de dados deve sempre prever o facto do historiador ter necessidade 
de esclarecer as imprecisões da fonte ou as interpretações ambíguas 
dos dados que esta fornece, neste caso criando espaços próprios na 
estrutura que permitam remeter directamente para o texto da fonte ou 
acomodar a introdução de observações e notas explicativas por parte 
do historiador. E esta foi sempre uma solução pensada e implemen-
tada de raiz na base de dados do projecto, sendo, em grande medida, 
uma das soluções para que a mesma tenha contribuído, cremos de 
forma muito positiva, para o desenvolvimento e conclusão de todo o 
projecto.

19 Ramsay, Stephen, 2004, p. 195; 
Bradley, John, 2005, p. 16.

20 Bradley, John, 2005, p. 17.

21 Bradley, John, 2005, p. 17.
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Os desafios na recolha e tratamento de informação 
Challenges to collecting and analysing information
Inês Cristóvão

Um dos maiores desafios que o estudo do Inventário de D. Teodósio I 
colocou à equipa de investigadores assentou na recolha, compilação, 
análise e relação da informação nele contida. Se por um lado a exten-
são, o detalhe e a variedade de informação constituíram uma rara e 
importante ferramenta de trabalho, por outro, a complexidade decor-
rente levantou obstáculos difíceis de transpor.

Por entre as centenas de entradas que descrevem o património do 
duque, distribuídas ao longo de dezenas de títulos, identificaram-se 
relações multiaxiais de informação, de diferentes níveis de complexi-
dade, cujo verdadeiro entendimento requereu uma análise profunda 
e atenta. Numa primeira fase, identificaram-se para a maioria das 
entradas cinco principais grupos de dados, correspondentes a “bens”, 
“pessoas”, “avaliação”, “localização” e “contextualização no património 
do duque”. Numa segunda, dividiram-se os dados em sub-grupos 
respeitantes a informação complementar, ainda de âmbito geral e 
passível de um registo relativamente simples.

A total compreensão da dimensão e da importância do património 
do duque – bem como de outras questões de relevo espelhadas 
na descrição dos seus bens, entre as quais, as relações da Casa de 
Bragança à época –, estavam em boa medida dependentes do sucesso 
na recolha e tratamento desta informação. Deste modo, tornou-se prior-
itário encontrar uma ferramenta de trabalho que possibilitasse extrair 
o máximo de informação possível, nas suas mais variadas vertentes, 

GRUPOS DE DADOS SUB-GRUPOS DE DADOS

Bens
características físicas; origem; estado de 

conservação; outros

Pessoas
encarregados; avaliadores; actuais e 

antigos proprietários; doadores; ofertantes; 
artesãos; familiares; outros

Avaliação
valor de aquisição; valor de alienação; valor 

de avaliação; outros

Localização
localização no paço; localização 

na vizinhança; localização noutras 
propriedades do duque; outros

Contextualização
bens adquiridos; bens não adquiridos; 

outros

Tabela 1.“Grupos” e “sub-grupos” de dados com maior expressão no 
inventário. 

mantendo a sua autenticidade, ou seja, sem filtrar ou contaminar a 
informação.

Assim, deu-se início à construção de uma folha de Excel™ composta 
por mais de 30 colunas, baseadas nos grupos e subgrupos anteriores, 
as quais foram preenchidas de acordo com os dados apresentados em 
cada uma das 6303 entradas do inventário. Com recurso a filtros, foi 
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possível resolver com sucesso alguns dos problemas que a fonte nos 
apresentou inicialmente, tais como a separação entre bens adquiridos 
e não adquiridos – percebendo em que alturas o duque investiu mais 
ou menos na aquisição de património –, o registo da identificação e 
estatuto de todas as pessoas directa ou indirectamente relacionadas 
com os bens, a sistematização e a relação dos diferentes tipos de valor, 
e até o balanço entre as dívidas activas e passivas.

O ficheiro constituiu, deste modo, um importante ponto de partida 
para o trabalho dos investigadores, que assim retiraram as suas primei-
ras conclusões. Porém, a dificuldade da análise adensou-se quando, 
para entradas mais complexas, a equipa foi confrontada com a necessi-
dade de aplicar sucessivos níveis de divisão de dados, à qual acresceu 
a díficil tarefa de estabelecer relações entre estes. Parte do problema 
residiu no facto de ter sido inicialmente construído para registar infor-
mações relativas às entradas, e não especificamente aos itens nelas 
contidos. A correcta identificação e contabilização de todos os itens foi 
assim um dos principais problemas enfrentados, pois quase sempre 
estes surgiam agrupados, descritos e avaliados, individualmente ou 
em conjunto, na mesma entrada. 

A considerável variedade e complexidade dos dados apresentados 
nas entradas dificultaram igualmente o trabalho, em especial, quando 
em causa estavam itens de natureza e características muito distintas. 
Tomando o exemplo de uma entrada relativa a um conjunto de para-
mentos têxteis1 – acerca dos quais foi possível averiguar informações 
tão diversas quanto as suas tipologias, quantidade, técnicas, materiais, 
cromia, decoração, estado de conservação, valores e todas as pessoas 
a si relacionadas –, é possível compreender a dificuldade em encontrar 
uma solução una, atendendo que cada sub-divisão de dados requeria 
uma abordagem específica. 

Uma vez que o inventário é estruturado de acordo com intervalos 
de datas de aquisição dos bens – antes ou após o casamento de D. 
Teodósio I com D. Brites –, as repetições do mesmo objecto em dife-
rentes entradas eram bastante comuns. É o caso de uma cruz de prata 
dourada com a representação dos Apóstolos no pé2, mencionada em 
dois roles distintos, cuja prata foi adquirida antes do segundo casa-
mento do duque, e o feitio e o ouro adquiridos posteriormente. De 
que forma deveríamos registar informações desta complexidade numa 

1 Inventário, Entrada 2423.

2 Inventário, Entradas 2507 e 2582.

folha Excel™? Para que fosse pesquisável, a única solução possível 
consistiu na sua anotação numa coluna de “observações”, implicando 
assim uma maior margem de erro.

O registo das diferentes relações possíveis de estabelecer no inven-
tário constituiu também um desafio, quer ao nível das micro-relações 
(na ordem dos itens e das entradas), quer das macro-relações (sociais, 
culturais, económicas e políticas). Para este caso, também o Excel™  
nos ofereceu algumas limitações, pois não possibilita o cruzamento 
de dados para além da pesquisa condicionada por filtros. Embora 
estes tenham sido suficientes para identificar relações simples, para 
grande parte das entradas, implicaram um longo trabalho de suces-
sivas pesquisas e de análise manual dos dados.

No que respeita ao tratamento dos valores, foi possível alcançar 
resultados satisfatórios apesar das limitações da fonte – por omissão, 
arredondamentos ou erro de cálculos à época – e das condicionantes 
do Excel™, que invariavelmente implicaram uma pequena margem 
de erro. Foram assim identificadas as categorias de bens com maior 
e menor expressão no inventário, em quantidade e/ou valor, como 
também compreendidos os padrões de investimento do duque antes 
e durante o seu segundo casamento. 

Apesar da percepção da amplitude total do património do duque, 
fundamental para a sua contextualização no caso europeu, ter sido 
obtida com sucesso por Leonor Freire da Costa através da folha de 
cálculo, a análise dos valores numa escala reduzida requeria uma 
solução mais precisa. Isto, porque no inventário podem encontrar-se 
diferentes tipos de valor (avaliação, aquisição, alienação, etc) para três 
situações distintas: a) itens; b) componentes dos itens (materiais, feitio, 
elementos); c) entradas (em que a avaliação pode ser atribuída indis-
tintamente a um agrupamento de itens). 

Portanto, ainda que criterioso e detalhado, o registo de dados em 
Excel™ cedo se revelou insuficiente. A solução para ultrapassar todas 
estas dificuldades passou, invariavelmente, pela construção de uma 
base de dados. 

Para tal, foi importante conhecer aprofundadamente a fonte, perceber 
a sua complexidade e a dinâmica das várias relações nela escondidas, 
bem como antecipar problemas e perspetivar soluções. Iniciaram-se 
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então diversos testes para encontrar a melhor forma de desdobrar 
e extrair a complexa informação das entradas, que resultaram em 
esboços a partir dos quais a base de dados TEODOSIA começou a 
estruturar-se.

Como vimos, a necessidade de utilizar este meio informático enquanto 
ferramenta de trabalho obrigou-nos a transpor os meros armaze-
namento e pesquisa simples de informação, que caracterizam ainda 
muitas bases de dados aplicadas à história. Mais do que a preserva-
ção e a disponibilização da transcrição do documento a um público 
alargado, procurámos criar uma base de dados relacional a partir da 
qual investigadores do todo o mundo pudessem igualmente consultar 
e questionar a fonte de forma crítica. Por outro lado, atendendo ao 
seu potencial para o estudo das ciências sociais e humanas, foi deter-
minado que a estrutura-base não deveria esgotar-se no Inventário de 
D. Teodósio I, mas sim, ser o mais abrangente e universal possível, de 
modo a integrar no futuro novas fontes históricas – eventualmente, de 
tipologias distintas – de origem portuguesa ou estrangeira.  

Adoptar este princípio não foi fácil. Quais os critérios a assumir? Como 
classificar e ordenar informação respeitante a bens de natureza e 
características tão distintas? Que tipo de formulário se poderia adaptar 
identicamente a uma jóia, uma ovelha, um escravo, uma dívida ou uma 
benfeitoria? Como o fazer respeitando o agrupamento e a classificação 
determinados na época? E acima de tudo, qual a melhor metodologia 
para sistematizar a informação original sem a subverter ou contaminar? 

Para tal, foi primeiro necessário avaliar a possibilidade de ultrapas-
sar algumas das maiores dificuldades que o documento nos impunha 
nesta fase. Apenas assim seria viável a elaboração de uma base de 
dados concisa e fidedigna. 

Viu-se desde logo necessária a definição dos critérios para a classifi-
cação dos diversos bens. É certo que a sua grande maioria consistia 
em objectos móveis; porém, o estudo do património de uma das maio-
res e mais influentes famílias nobres da época – especialmente numa 
perspectiva multidisciplinar, como sempre ambicionámos – não podia 
cingir-se aos objectos artísticos e comuns que faziam parte do quotidi-
ano do paço de Vila Viçosa. Neste sentido, a construção de uma base 
de dados que incorporasse o modelo de classificação habitualmente 

utilizado quando em causa está o estudo da cultura material – como 
por exemplo, as soluções encontradas por museus –, não respondia às 
necessidades desde projecto. 

Assim, adoptou-se um sistema de categorização mais lato, que contem-
plasse igualmente as restantes manifestações de património, distribuí-
das segundo “Categorias” e “Subcategorias” de bens3, tornando 
possível integrar na base de dados todos os itens descritos no inven-
tário, e também, grande parte dos bens mencionados em outras tipolo-
gias documentais (cartas de quitação, cargas de navios, correspondên-
cia variada). Para além dos campos “Categoria” e “Subcategoria” – que 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS

Bens de Consumo 
Duradouro

acessórios; couros; escultura; guerra e 
caça; instrumentos musicais; instrumentos 

científicos; livros; mobiliário; pintura e 
gravura; têxteis; transporte; utensílios comuns; 
utensílios finos; vestuário feminino; vestuário 

masculino; bens de consumo imediato; 
materiais de produção

Bens de Consumo 
Imediato

alimentos transformados; iluminação; 
ingredientes

Bens de Capital
alfaias; enxames e colmeias; equipamentos; 

escravos; gado

Bens de Raiz compósitos; rústicos; urbanos

Benfeitorias não aplicável

Dívidas activas; passivas

Rendas não aplicável

Moeda não aplicável

Tabela 2. "Categorias" e "Subcategorias" contempladas na base de 
dados TEODOSIA.

3 Salientamos que as subcategorias 
foram também desdobradas 
em “subcategorias 2”, que 
vão directamente de encontro 
às especificidades dos itens 
(por exemplo, para o caso dos 
instrumentos musicais: “cordas”, 
“sopro”, “teclas” e “percussão”) 
mas que, pela sua extensão, não 
puderam ser aqui indicadas.

possibilitaram agrupar e contextualizar os bens respeitando a sua 
essência e lógica originais –, foi forçosamente necessária a criação de 
um campo que registasse a “Tipologia” dos itens, ou seja, as quatro 
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formas em como estes se apresentavam nas entradas: isolados, em 
pares, inseridos em conjuntos ou agrupados sem relação entre si. 

Estando ressalvadas as principais questões em torno do desdobra-
mento e classificação da informação, os restantes campos foram 
sendo desenvolvidos e testados com base nas problemáticas acima 
mencionadas. Com a excepção daqueles relativos a “Valores”, os mais 
complexos de toda a base de dados, os restantes campos, embora 
não tivessem suscitado problemáticas tão desafiantes à construção 
da base – na medida em que foram facilmente ultrapassáveis infor-
maticamente –, foram essenciais para que se obtivessem resultados 
inovadores. 

Deste trabalho resultou uma base de dados bastante complexa – à 
imagem do documento que a gerou - que preserva, sistematiza, rela-
ciona e divulga um conjunto de informações de considerável diversi-
dade e raridade para o século XVI, tanto em Portugal como na Europa. 
A relevância da informação aqui registada permitiu-nos descobrir e 
desvendar questões nunca antes ponderadas, quer para o círculo da 
Casa de Bragança, quer para o contexto artístico, cultural, científico e 
político do país na centúria de Quinhentos.

A construção desta base de dados provou ser possível criar novas 
metodologias e soluções para a investigação em Ciências Sociais 
e Humanas no futuro. Esperamos que a sua disponibilização dê a 
conhecer ao grande público a importância que D. Teodósio I e a Casa de 
Bragança assumiram na época, mas também, que abra novas perspec-
tivas de investigação e fomente a criação de novos projectos nas mais 
variadas áreas do saber.



26

A complexidade da concretização: preparação da informação e preenchimento da base de dados 
Complexities of the project: Preparing information and entering it in the database
Maria de Jesus de Sousa, Maria Guedes

Quando um historiador/investigador toma conhecimento da 
dimensão de uma fonte histórica que vai ser o seu fornecedor de 

informação para um determinado software, neste caso, uma Base de 
Dados, é necessário ter em conta distintas variantes. 

A primeira a ser observada foi a dificuldade e a complexidade do 
vocabulário utilizado, que tivemos de ultrapassar através de glossários 
temáticos, que nos permitiram mais facilmente interpretar o texto 
discorrido no campo da transcrição. Sabíamos de antemão que a infor-
mação já recolhida e inserida no campo transcrição não era coerente e 
era bastante diversa e heterogénea. Pelo mesmo facto, foi necessário 
tentar aplicar um critério o mais homogéneo possível, de forma a criar 
uma lógica de preenchimento, que per si não foi única. A evolução 
do preenchimento da Base de Dados e a diversidade sugerida pelo 
mesmo, contribuíram para uma actualização contínua de critérios e 
lógicas. De uma perspectiva geral, podemos afirmar que o Inventário 
em análise compartida, no seu todo, compreendia várias incoerências, 
de que são exemplo, os erros cometidos pelo inventariante, à época, 
na própria escrita do relator e, mais tarde, do transcritor. As próprias 
mudanças de lógica do preenchimento entre títulos foram outro obstá-
culo à manutenção do critério e da lógica criada por nós, investiga-
dores. Se nos debruçarmos ainda sobre a descrição de variados objec-
tos, que à partida eram iguais, apercebemo-nos que, efectivamente, 
um desdobramento feito anteriormente pode já não estar correcto, 

pela nova lógica que nos era apresentada para um mesmo objecto, de 
uma mesma categoria.

Naturalmente, surge uma problemática de leitura e de interpretação 
do mesmo texto que nos é apresentado, que pode ser interpretado à 
luz de várias leituras diferentes, ocorrendo ainda o caso, de um mesmo 
investigador, em dias distintos, poder ler o mesmo texto de formas 
diferentes. Assim, urgia criar, até na leitura, um critério. Em primeiro 
lugar, através da pontuação do texto presente na transcrição e, em 
segundo, através de uma leitura partilhada com outros investigadores. 
Urgia igualmente, fazer anotações relativas a variadas decisões, que 
cobrissem de alguma forma a dispersão da informação presente no 
Inventário. No campo das Entidades e das Datas, o aproveitamento 
da informação dos títulos do Inventário foi fulcral no momento do 
preenchimento destes campos. Através de uma recolha transversal a 
todos os títulos, antes de se iniciar o preenchimento, foi criada uma 
lógica de percepção destes campos, sendo apenas alterada quando 
uma determinada transcrição indicava imediatamente no texto uma 
nova informação.

Assim, antes da tomada de qualquer decisão de preenchimento ocor-
ria uma discussão acerca dos assuntos a decidir para vários critérios 
e lógicas, tentando ter como pressuposto o princípio de investigação 
de coerência, ou seja, a utilização das mesmas regras dentro de cada 
campo e de cada categoria. Este pressuposto não é exacto e extensível 
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a toda a informação da Base de Dados, pois apesar da tentativa, é 
impossível garanti-lo, tendo em conta o volume e diversidade da infor-
mação existente. Uma das alternativas utilizadas, que serviu como 
guião ao preenchimento de todos os campos foi a criação e a uniformi-
zação de protocolos respeitantes a cada campo de preenchimento, 
que acaba por se transformar num "Manual de utilização da Base de 
Dados". Estes protocolos utilizam uma linguagem simultaneamente 
histórica e informática, de forma a colmatar as necessidades que iam 
surgindo para o preenchimento da Base de Dados. Simultaneamente, 
tornam-se um discorrer de instruções para futuros utilizadores.

Outro desafio que se impôs desde o início, foi pensar numa lógica 
para as consultas que viriam a ser efectuadas à Base de Dados, nome-
adamente fazer uma prospecção à possibilidade de resultados que 
poderiam ser obtidos, de forma a que os mesmos fossem funcionais. 
Naturalmente que esta tentativa é exequível, na medida em que as 
consultas sejam feitas com as limitações propostas pelos responsáveis 
pelo preenchimento dos dados. Neste sentido, a limitação na utiliza-
ção de vocábulos e a sua organização permitiu gerir os resultados que 
as consultas oferecem numa fase final, que nos permitiram igualmente, 
realizar revisões transversais a todo o conteúdo e também por campos 
temáticos.

Outro aspecto fundamental, que é necessário destacar desde já, eram 
as necessidades de investigação que se propunham, e que careceram 
de uma selecção de prioridades. Assim, estas foram estabelecidas em 
função dos investigadores e dos limites de tempo. Além das priori-
dades é possível fazer outro tipo de consulta, não só respondendo às 
necessidades dos investigadores afectos ao projecto, mas também a 
outras questões de investigação pertinentes para a época em estudo, 
tanto no que toca à cultura material, como à cultura económica.

Compartimentação e Preenchimento da Base de Dados

Termos e Categorias: estruturar a informação

A Base de Dados construída e desenhada em função das informa-
ções disponibilizadas pelo Inventário em estudo, compreende vários 
campos de preenchimento, com subcampos. Do lado esquerdo 
ressalta à vista a transcrição da entrada do inventário em apreço e do 

lado direito do formulário observam-se os campos preenchidos com a 
informação respeitante a essa entrada. Primeiramente, identificamos o 
que vamos tratar, atribuindo-lhe uma classificação: conjunto, objecto, 
elemento ou material. Depois, designamos essa classificação, dando-
lhe um nome (por exemplo, prato, cama, banco, madeira). Dependendo 
do título do fólio e da descrição feita do objecto/conjunto em questão 
atribuíamos uma categoria, dependendo das características que nos 
eram apresentadas. Caso estivesse identificado um objecto, teria tipo-
logia simples, caso fosse um conjunto, teria tipologia composto. Os 
elementos e materiais não têm tipologia e categorias.

Numa parte inferior do formulário surgem então os campos relaciona-
dos com a identificação realizada a cima. Encontramos o campo carac-
terísticas, em que se procede ao preenchimento das características 
do objecto/conjunto, identificando o seu tamanho, a sua cromia, a sua 
espessura, a sua capacidade, o seu valor por medida. Os subcampos 
são preenchidos consoante a informação fornecida pela entrada do 
Inventário. No entanto, neste campo há várias ressalvas importantes 
a fazer, que não seriam passiveis de descrever num artigo geral, para 
o que recomendamos a leitura do "Manual de Preenchimento" que 
atenta para todas as questões desenvolvidas aqui sumariamente. No 
entanto, dando um breve exemplo de complexidade e da necessidade 
de critério, os dados da característica, que disponibilizam informação 
mais detalhada relacionada com o tipo de característica, importa referir 
que em relação aos números inseridos quando se trata de grandezas, 
optou-se sempre por fazer uma aproximação até à quarta casa deci-
mal. Para esta decisão contribuíram os cálculos efectuados para confir-
mação dos Valores a ser inseridos na Base de Dados, pois na maioria 
dos casos confirma-se que o Inventariante fez os cálculos até à casa 
decimal referida. Outro aspecto importante é reter que todos os dados 
de característica foram inseridos no masculino, sendo que apenas os 
dados da característica dos Escravos foram inseridos no feminino, por 
uma questão de gestão de informação nas consultas finais.

Os campos datas, entidades, geografia e edifícios considero perten-
cerem a outro bloco. As datas identificam os ritmos de aquisição do 
Duque D. Teodósio I. As entidades são o campo em que é registada a 
relação que as pessoas têm com o objecto/conjunto em análise, sendo 
possível depreender se a peça foi vendida, se há um comprador e quem 
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é o responsável pela peça em questão, se houve outro proprietário, na 
questão da distribuição da herança, quem é o tutor das crianças, entre 
outras possibilidades disponíveis na consulta das entidades. Neste 
campo é possível, quando fornecida essa informação, qual o estatuto 
e a geografia de cada uma das entidades. No que toca à geografia, 
registámos vários pontos importantes, como a origem, alienação, aqui-
sição, avaliação, empréstimo, execução, impressão, localização actual 
e localização anterior, registo, técnica, toponímia e venda do objecto/
conjunto. O campo edifícios permite-nos compreender a localização 
do objecto/conjunto (por exemplo, capela, cozinha, escritório) e o tipo 
de espaço em que ele está (por exemplo, residencial, administrativo, 
cultual). Como já foi referido anteriormente, uma vez que o Inventário 
não consta somente de cultura material, teve-se em consideração todos 
os outros espaços que não são referidos e que têm a sua importância 
a nível económico e, que não se situam exactamente no Paço Ducal de 
Vila Viçosa, espaço onde se encontram a maioria das peças identifica-
das. Assim, são utilizados a Tapada e o Reguengo em Vila Viçosa, assim 
como a Defesa no Roncão. São considerados igualmente neste campo 
os espaços de produção e exploração, como a Tinturaria, o Engenho e 
o Lagar.

Por fim, surge um campo que relaciona todos os itens criados para uma 
entrada. Por exemplo, a uma entrada pode corresponder um conjunto, 
com os seus objectos, que por sua vez têm elementos e materiais. A 
relação entre itens permite interligar estes items, evitando o apareci-
mento de informações repetidas nas consultas. Vejamos, se todas as 
componentes de um conjunto são azuis, então essa característica é 
introduzida na ficha do conjunto, e todos os seus derivados são asso-
ciados ao conjunto, não sendo necessário inserir essa informação de 
novo nas restantes fichas dessa entrada. No fundo, este campo permite 
estabelecer uma hierarquia de fichas, do mais abrangente para o 
menos abrangente, só sendo registada informação noutros campos 
que seja distinta da registada na ficha conjunto.

A limitação de vocábulo estabelecida torna-se um desafio constante 
ao preenchimento da Base de Dados, pois em cada uma das 6303 
entradas do Inventário com a mesma classificação, designação, tipo-
logia e categoria e até com características semelhantes, a descrição 
da informação a nível textual apresenta-se muitas vezes distinta. É 

fundamental compreender a composição do que nos é apresentado 
na entrada, assim como se já existem entradas semelhantes relata-
das de outras formas e estudar a melhor forma da distribuição dessa 
informação.

Quantidades e Valores: o tratamento dos dados quantitativos

À semelhança da informação qualitativa, a informação quantitativa 
também exigiu desenhar critérios de leitura e coerência no preenchi-
mento da Base de Dados. O Inventário, tal como é observável na 
consulta quer da Base de Dados, quer na variedade de investigações 
resultantes deste projecto, oferece informação de grande detalhe em 
termos quantitativos. Para além das quantidades de cada objecto no 
inventário, estes apresentavam uma descrição do seu valor patrimo-
nial ou financeiro e ainda muitas vezes uma descrição métrica (p.e. 
comprimento, peso).

Esta variedade de dados numéricos que acompanha a complexidade 
do conteúdo do inventário, sendo diversificada a forma como é apre-
sentada, algumas vezes incoerente, e outras de difícil interpretação, 
exige um trabalho de análise e definição de regras – procedimentos e 
protocolos, como apresentado anteriormente.

Uma questão simples como a quantidade de objectos em cada entrada 
passa a representar algo mais complexo, pois é necessário conceber 
o que fazer quando a fonte é omissa ou apresenta incoerências. São 
vários os exemplos de entradas referentes a “uns” objectos (que quan-
tidade representa a expressão “uns”?), ou a objectos já desaparecidos, 
ou até mesmo o que podemos designar de entradas fantasma – objec-
tos que estão lançados por engano, objectos que são remetidos para 
outro ponto no inventário. Ainda foi necessário considerar o número de 
elementos ou objectos totais da entrada, tendo em conta que muitas 
vezes a descrição apenas oferecia uma proporção de elementos por 
objecto, ou de objectos por conjunto.

Foi preciso tipificar estas descrições e tomar opções que respeitas-
sem a fonte, inferindo o mínimo. Para o primeiro caso optou-se por 
respeitar o plural, colocando quantidade 2, e no caso das “entradas 
fantasma” a opção foi respeitar a intenção patente no Inventário no 
momento da sua redacção registando com quantidade 0. A tomada de 
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decisão torna-se mais complexa quando este envolve a realização ou 
revisão dos cálculos presentes no inventário, neste caso multiplicação 
de unidades. Aqui a opção passa pela atenção a determinados indica-
dores de dúvida da existência do erro e a sua motivação, assim para o 
preenchimento de quantidades, foi sempre definido calcular quando 
não era indicado o número total, e quando este era mal calculado era 
corrigido apenas quando havia indicadores para isso – por exemplo 
quando o valor total da avaliação unitária indicava a quantidade errada. 
Tal como indicado por esta última condicionante foi sempre procurado 
fazer uma leitura de todas indicações oferecidas pelo Inventário e com 
essa base construir as regras.

Ainda no espaço dos dados quantitativos o trabalho mais desafiante e 
interessante foram os dados respeitantes aos valores patrimoniais e/
ou financeiros – no Inventário estão registados o valor de avaliação, de 
venda e até de compra dos objectos. Só a forma como estes valores 
são apresentados por entrada é muito diversificado, pois em alguns 
objectos apenas é apresentado o seu valor final, e noutros apenas as 
suas partes são avaliadas. Sendo muito comum encontrar em determi-
nados tipos de objectos a avaliação métrica do seu material – como é o 
caso de metais preciosos, ao marco, ou dos tecidos, ao côvado.

Esta variedade de dados somada à complexidade da Base de Dados 
e da fonte obrigou a que os valores métricos fossem colocados como 
característica dos objectos a que se referiam, sendo colocados fora da 
capacidade analítica. Esta opção deve-se maioritariamente ao facto 
de a informação métrica ter várias lacunas e o seu cálculo, tendo em 
conta a difícil verificação das medidas e sua equivalência quando o 
Inventário não se apresenta omisso.

No mesmo sentido e tendo em consideração as incoerências naturais 
da fonte foram também feitas opções perante o nível de alterações e 
correcções a fazer a estes dados no seu preenchimento. Contudo, é 
importante reter como nesta Base de Dados o registo de valores foi 
feito paralelamente de forma diferenciada: a um primeiro nível em 
apenas um campo especifico para o valor de lançamento da entrada 
no inventário sem qualquer verificação e apenas correcção ortográ-
fica de erros tradicionais de transcrição; e um segundo conjunto de 
campos que permitia um preenchimento mais estratificado e detal-
hado em que a correcção obedeceu a critérios semelhantes àqueles 

desenhados para as quantidades e sobre os mesmos princípios.

Mas é neste segundo registo em que procuramos replicar toda a infor-
mação oferecida pelo Inventário. Uma leitura do mesmo orientada 
para os valores torna evidente como a apresentação dos valores patri-
moniais ou financeiros replica não só a lógica da fonte, algo natural 
pelo seu propósito e função, mas também a estrutura e relação dos 
vários conjuntos de objectos. A complexidade e variedade na forma 
de apresentação e detalhe obrigou a um exercício de abstracção para 
conceber um esquema de preenchimento dos valores que permitisse 
replicar esta relação no registo na Base de Dados, para que os valores 
pudessem ser colocados e acompanhassem o desdobramento dos 
objectos. A solução consistiu na definição de classes de valores ilus-
trativas da sua relação entre si e com os objectos. Mais concretamente:

• Classe 1: valor directo do registo a que está atribuído;

• Classe 2: valor partilhado entre vários registos do qual não se 
sabe qualquer uma das partes;

• Classe 3: valor partilhado entre vários registos do qual se 
conhecem todas as partes, ou seja, todos os elementos que o 
constituem (por exemplo avaliação de materiais e elementos 
do objecto, são apresentadas no inventário e registadas na base 
de dados)

• Classe 4: valor partilhado entre vários registos, que não se 
conhecem todas as partes, ou seja, existem elementos sem 
valor próprio identificado apenas participam do total;

Esta estrutura permitiu assim registar os valores oferecidos pelo 
Inventário, assegurando os diversos níveis de detalhe, mas sobretudo 
uma maior granularidade para as investigações afectas ao projecto 
ou futuras. Não deixa, contudo, de ser uma abstracção. Mesmo que 
na nossa visão seja a mais capaz de equilibrar a relação entre a fonte 
e a Base de Dados, é, porém, exigente para com o investigador que 
procure a sua consulta e utilização.

Por fim, é necessária referir a dificuldade em definir o limite de 
correcção dos valores dado essa informação assentar na capacidade 
de conseguir identificar inequivocamente os erros passiveis de serem 
alterados. A metodologia seguida está enquadrada na metodologia 
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apresentada até aqui e está patenteada nos protocolos e procedi-
mento construído ao longo de todo projecto. Para além de esta dificul-
dade estar enquadrada dentro das limitações naturais de uma investi-
gação de documentação histórica.

Em resumo procuramos introduzir como o preenchimento de uma Base 
de Dados com informação de uma fonte histórica com as características 
particulares deste projecto exige um tratamento e a reflectir acerca do 
preenchimento muitas vezes pouco discutido na academia. Sentimos 
que estas preocupações e esforços devem ser partilhadas e discutidas 
para que as tecnologias possam vir a ganhar um lugar assente no trab-
alho de investigação nas Humanidades e especialmente na investiga-
ção histórica. Defendemos como as tecnologias de informação podem 
vir a representar cada vez mais oportunidades e oferecem sobretudo 
mais possibilidades de inovação. Mas para isso a resistência à sua 
adopção e utilização tem que ceder, perdendo a noção de que se trata 
um entrave ou dificuldade com pouco para oferecer à investigação.

A verdade é, as capacidades com que neste caso em particular a Base 
de Dados confere para a leitura e análise do Inventário são muito 
interessantes como é patente na investigação realizada no âmbito do 
projecto, e esperamos que no futuro também. Mas mais do que isso, 
mesmo o trabalho em torno do preenchimento da Base de Dados 
exigiu um conhecimento aprofundado sobre a época do documento, 
do seu vocabulário, e ofereceu uma observação apurada sobre a 
cultura material da época e a vida da Casa de Bragança ao tempo do 
duque D. Teodósio I, que não pode ser encontrado em qualquer outro 
contexto.

Com esta apresentação das opções construídas e adoptadas, mesmo 
que as referidas neste texto sejam apenas uma amostra de todo o 
trabalho feito, estas são o resultado de uma análise de conjunto de 
todo o Inventário e das implicações que cada uma delas tem na futura 
consulta da Base de Dados sem nunca perder de vista o respeito e 
lealdade à fonte. O processo de encontrar o ponto entre dois pólos 
– o Inventário e a Base de Dados –  através da definição de opções 
é moroso e em contínua revisão e ajuste quer à realidade oferecida 
pela fonte, quer à disciplina rígida da estrutura lógica da ferramenta 
analítica que representa a Base de Dados. Este esforço é indispensável 
tendo em conta a fiabilidade dos dados e resultados analíticos e saber 

identificar os pontos de desfasamento, mantendo a capacidade várias 
abordagens ao conjunto de dados. Importa salientar este último tendo 
em conta a variedade de temáticas e abordagens que um documento 
como Inventário permitem. Neste sentido foi privilegiada a necessi-
dade de apresentar resultados replicáveis e bem definidos, especial-
mente quando estamos a falar de uma abordagem aos dados no seu 
todo – como uma somas das quantidades de todas as tipologias inseri-
das, ou uma caracterização de um determinado tipo de objecto.

Todo o trabalho realizado em torno da Base de Dados é resultado de 
um esforço na modelação e preenchimento da Base de Dados para que 
não houvesse perda de informação e fosse possível o manter o nível 
de detalhe oferecido pelo Inventário. A apresentação da transcrição 
permite ao investigador verificar a leitura feita pela equipa de projecto 
à fonte, com os respectivos pontos de desfasamento e correcções 
colocadas. 

Através desta pequena descrição do trabalho em que o preenchimento 
assentou fica patente como só a tarefa de preenchimento de uma Base 
de Dados, especialmente tendo em conta a envergadura da ferramenta 
desenhada e complexidade da fonte, objecto deste projecto, exige 
uma disciplina e esforço constante, além de representar um exercício 
de abstracção e modelação dos dados.
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A base de dados do Inventário de D. Teodósio: possibilidades do futuro
The database of D. Teodósio: future possibilities
Maria João Ferreira

Após um longo e exigente processo, o empreendimento que deu origem 
à criação de uma base de dados no âmbito do projecto de investigação 
em torno do Inventário de bens de D. Teodósio I foi, por fim, concluído. 
Sendo certo que o volume e a complexidade de elementos a indexar 
assim como o limitado número de pessoas envolvidas inibiram o bom 
curso da tarefa, também a consciência do potencial e da novidade 
que a enformavam incentivou o seu desenvolvimento e conclusão. De 
facto, apesar das limitações associadas a esta e outras bases de dados 
produzidas a partir de fontes com características e problemáticas afins, 
o extraordinário manancial de informação que a nova base reúne e 
os moldes em que foi concebida conferem-lhe um enorme alcance 
enquanto ferramenta de trabalho ao dispor dos historiadores da área 
das humanidades. Por um lado, trata-se de facultar o acesso a uma fonte 
primária nunca antes divulgada na totalidade (e muito menos, sujeita 
à sistematização de que foi alvo), a qual se constitui, só por si, num 
verdadeiro estudo de caso, tal é a extensão e pormenor descritivo que 
comporta (incluindo uma avaliação económica contemporânea dos 
bens) e, portanto, o caráter raro e excepcional que assume no contexto 
dos inventários quinhentistas portugueses e até europeus. Também 
pelos mesmos motivos, salvo algumas temáticas do Inventário, que 
mereceram já estudos individualizados, uma considerável parte dos 
conteúdos deste documento nunca foi objecto de uma análise exaus-
tiva e muito menos global, permanecendo na sua maioria inédito, logo, 
com muito ainda para dar.

Por outro lado, esta base de dados, destaca-se pela forma como 
intenta sistematizar, relacionar e problematizar informação. Concebida 
segundo modelo orientado para os resultados, tem a vantagem de 
propiciar a organização e o cruzamento de significativos volumes de 
dados de forma célere e fiável, que agilizam sobremaneira o trabalho 
de inquérito dos investigadores, sem esquecer a informação original, 
que se mantém disponível para efeitos de cotejamento. Além disso, a 
nova base de dados relacional não se esgota neste projecto. O modo 
como foi concebida confere-lhe a vantagem de poder ser reutilizada 
noutros contextos, com outras fontes semelhantes e outros dados, da 
mesma forma que promove o trabalho colaborativo entre áreas tão 
diversas quanto a economia, a história da arte, património, música, 
arquitectura, estudos de género, escravatura, ofícios, alimentação e 
moda, por exemplo. 

É justamente a conjugação de tais mais-valias que pode e deve ser rent-
abilizada no futuro, desde logo, através de uma maior acessibilidade 
desta plataforma à comunidade científica e a uma escala à medida das 
suas capacidades. A disponibilização, em simultâneo, do formato e dos 
conteúdos, a outros projectos (individuais ou coletivos) permitirá orga-
nizar e ensaiar novas metodologias de tratamento e análise de inven-
tários de bens patrimoniais, tão importantes para atrair novos estudos 
no domínio da cultura material e artística em Portugal durante a Idade 
Moderna. Partindo de um modelo paradigmático de estudo que é o 
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Inventário de D. Teodósio I, promove-se a replicação sistemática de um 
método que permitirá, no futuro, o desenvolvimento de investigações 
tanto ao nível da análise individualizada de outras fontes documen-
tais que venham a ser inseridas, como do seu estudo comparativo. A 
recolha, tratamento e organização desta extensa mole de informação 
em conformidade com os protocolos de preenchimento e consulta 
estabelecidos assegura a constituição de um consolidado repositório 
digital de acesso simples, que se deseja público, ao dispor da comuni-
dade científica nacional e internacional. Em função da cronologia e do 
teor da informação constante dos documentos processados, o mesmo 
repositório pode ainda constituir-se como referência noutros estudos 
inter e multidisciplinares de âmbito cronológico e temático mais alar-
gados, e concorrer para a compreensão, apenas a título de exemplo, 
da evolução das tendências de gosto e de consumo em Portugal, bem 
como das principais áreas de investimento e aquisição de bens artísti-
cos no país ou do peso económico que tais estratégias assumem no 
património dos seus detentores.

A possibilidade de introduzir e sistematizar os conteúdos de outros 
documentos similares e de divulgar esta informação em acesso livre, 
de forma estruturada e adequada aos intentos dos utilizadores e dos 
projectos, representa um novo paradigma para a base de dados. Deste 
modo, a base de dados adequa-se a novos contributos e desafios, 
potenciadores de um futuro mais dinâmico, produtivo e multidisci-
plinar, ao dispor de um público e fins mais amplos do que aqueles para 
os quais foi inicialmente concebida.
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1 Nunes, 1969.

2 Seguindo de perto a premissa de 
Eduardo B. Nunes quando fala da 
necessidade de distinguir uma 
“leitura de palpite duma leitura 
consciente”. Nunes, 1969, p. 8.

N O T A S  S O B R E  A S  T R A N S C R I Ç Õ E S
N O T E S  O N  T H E  T R A N S C R I P T I O N S

Joana Bento Torres, Hugo Miguel Crespo

A edição agora apresentada da transcrição semi-diplomática do 
Inventário e Maços de D. Brites tem por base as normas de tran-

scrição preconizadas por Eduardo Borges Nunes1. Assim, não se veri-
fica uma modernização ortográfica ou de pontuação, mantendo-se a 
transcrição, tanto quanto possível, fiel ao manuscrito.

Neste sentido, as abreviaturas existentes na fonte foram desen-
volvidas em itálico para se conseguir uma leitura mais intuitiva, sem 
se perder a identidade e originalidade do documento e do(s) seu(s) 
autor(es), sendo sempre possível uma reconstituição da forma primi-
tiva do texto2. Não se incluem nesta regra palavras que integrem, no 
seu começo ou a meio, a letra / ũ /, dado que neste caso não esta-
mos perante uma abreviatura, mas sim de uma letra com acentuação 
utilizada à época e que traduzia uma nasalação específica, que actu-
almente já não se verifica. Aliás, mesmo nos textos impressos deste 
período histórico não se verifica um desdobramento da nasalação 
pela sua substituição pelas letras “m” ou “n”, como ocorre hoje em 
dia. Respeitaram-se, portanto, os sistemas de acentuação e pontua-
ção, mantendo-se as particularidades sonoras do português daquele 
período, quando diferente da fonética actual como se verifica em hũa, 
hũas, nenhũa, nenhũas, diferente de uma, umas, nenhuma, nenhumas. 
Devemos salientar também os casos particulares de Jhu (Jesu) e Xpo 
(Christo), palavras que mantêm a sua herança gráfica latina e que por 
isso são desenvolvidas tal como se faria à época.

No caso particular da abreviatura “rs”, optou-se por soluções distintas 
no Inventário e nos Maços. Com efeito, esta abreviatura foi desenvolv-
ida para “reis” no caso do Inventário e em alguns textos de cronologia 
mais avançada nos Maços, por ser atestada a utilização desta pala-
vra por extenso ao longo destes textos. Nos exemplares dos Maços 
enquadráveis na segunda metade do século XVI, optou-se por desen-
volver a abreviatura para “reais”, como surge comummente referida em 
documentação coeva.

Ao longo do texto procedeu-se à separação e reunião de palavras 
e partes de palavra de acordo com o uso moderno. Respeitou-se a 
disposição dos documentos, pontuação e sublinhados, apenas abrindo 
parágrafos como forma de facilitar a compreensão do texto. Com efeito, 
não se assinalou a mudança de linhas ou se aplicou uma numeração 
destas. Assinalámos, contudo, as mudanças de fólio, no corpo de texto, 
entre barras e a negrito (ex: /fl. 54 v./). Quanto à pontuação, optou-se 
por substituir o sinal de meia-pausa / . / por uma vírgula, dado ser 
actualmente o sinal de pontuação com uma tradução mais próxima 
daquele.

Aplicou-se a actualização da letra maiúscula em substantivos antro-
ponímicos, toponímicos e gentílicos, bem como as minúsculas colo-
cadas no meio de palavras. As restantes maiúsculas utilizadas no 
texto em substantivos comuns não foram alteradas. No texto todas as 
introduções do editor surgem entre parêntesis rectos / [] / e todas as 
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anotações pertinentes vão colocadas em nota de rodapé. Preservou-se 
assim o texto original, facilitando ao mesmo tempo a leitura do 
documento.

A numeração dos fólios seguiu as normas comuns, sendo assinalado 
apenas com / v / o verso de cada fólio. No Inventário existe apenas 
uma excepção a esta regra; tendo-se notado a posteriori um erro na 
numeração inicial dos fólios, tendo-se optado por acrescentar a letra 
maiúscula / A / ao fólio que ficava entre o 329 e o 330.

Assinalámos com [?] as dúvidas de leitura e com [sic] sempre que uma 
palavra não fazia sentido ou quando apresentava uma grafia estranha 
ou incorrecta. O [sic] foi ainda utilizado à frente do valor numérico da 
avaliação dos bens, sempre que o valor descrito no texto não coincidia 
com aquele. Parece-nos que será mais natural que o copista se tenha 
enganado a escrever um número do que a sua versão por extenso, pelo 
que se deu primazia à informação deste último. 

As notas de rodapé são maioritariamente iniciadas com / Ms.: / indi-
cando que a informação que se acrescenta é tal como nos aparece 
no manuscrito. Nos casos em que conseguimos identificar um erro do 
copista, feito por distracção ou por uma incorrecta leitura do docu-
mento, a palavra errada foi corrigida no texto transcrito, sendo indicado 
em nota de rodapé a palavra original que se corrigiu. Felizmente, com 
a identificação de alguns exemplares documentais quinhentistas com 
parcelas (copiadas ou mesmo originais) do Inventário, conseguiu-se 
compreender algumas palavras, cujo sentido não se compreendia 
anteriormente. Nestes casos, tal como referimos acima, corrigimos a 
palavra no texto transcrito, colocando em nota a palavra que estava no 
manuscrito original do século XVII. Salientamos a título de exemplo a 
palavra “adquirida” que foi mal lida pelo copista e substituída no origi-
nal do XVII por “alquimida”. 

Noutros casos, em que as corruptelas perturbam menos a compreen-
são do texto, preferimos colocar em nota de rodapé a palavra que o 
escrivão do texto original pretendia escrever e/ou o seu significado. 
O comentário é iniciado com as siglas / N.E.: /, ou seja, nota do editor. 

As dificuldades do tabelião copista parecem ainda manifestar-se 
na existência de alguns espaços em branco, assinalados no texto               
transcrito com […] e que podem significar uma impossibilidade na 
leitura de determinadas partes do texto. 

Do mesmo modo, se reproduziu em nota de rodapé todos os aciden-
tes de texto, borrões, rasgões, trespasse de tinta, furos de insecto 
bibliófago, palavras riscadas e rasuradas, bem como todas as notas 
marginais devidamente transcritas. 

Para facilitar a consulta e referência ao documento foi ainda acres-
centado um número de entrada, colocado a negrito no início de 
cada nova referência ou avaliação feita. Os números percorrem todo 
o documento, começando no número 0001 e terminando no 6303. 
Por último, deve justificar-se a escolha do símbolo de milhar “O” na 
reprodução da representação numérica da avaliação. Esta explica-
se então por ser este o signo gráfico que mais fielmente reproduz o 
símbolo de milhar utilizado pelo copista; uma opção que segue a nossa 
linha metodológica, não tentando substituir ou alterar o documento 
original.

Tal como enunciámos atrás, não são feitas actualizações ou uniformi-
zações de vocabulário, por considerarmos que descaracterizam a 
diversidade linguística da época. Com efeito, palavras como: pérola 
pode aparecer como “perola” ou “perla”, porcelana como “procelana”, 
“percelana”, “persolana” ou “percolana”, entre outras. Deverá ter por 
isso o leitor em atenção que muitas letras assumem o valor umas das 
outras, e que são muitas as grafias possíveis de utilizar para o mesmo 
termo. Assumimos que teria sido interessante a inclusão de um índice 
onomástico final como complemento à transcrição; no entanto, cremos 
que este se tornaria redundante face à existência de uma tão detal-
hada e uniformizada base de dados, como a que agora disponilizamos.
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1 Ms.: corrigido da palavra 
“seríssimo [sic]”.

2 Ms.: palavra entrelinhada

3 Ms.: trespasse de tinta sobre 
as palavras “Pereira lhe”.

4 Ms.: palavra rasurada 
sobre “Froiez”.

5 Ms.: palavra repetida “que”.

6 Ms.: corrigido da palavra 
“Bargança [sic]”.

7 Ms.: trespasse de tinta 
sobre a palavra “aja”.

8 Ms.: corrigido da palavra 
“Barganca [sic]”.

9 Ms.: palavra repetida “Pedraria”.

Diz o Conde de Figuejro D. Juzeph. Luis de Lancastro que pera Bem de 
sua Justiça, e sertos Requerimentos lhe he neçessario hũa Certidão com 
o treslado de huns autos do Jnuentario que se fes por falecimento do 
serenissimo1 Duque de Bragança D. Theodozio que santa gloria aja os 
quais autos estam no cartorio do escriuão João Pereira, o qual duuida2 
passar a dita certidão em Rezão de se não poderem ler alguãs adiçoens 
do dito Jnuentario no princepio das folhas que estam Repassadas com 
hũa nodoa pello que

Peço a Vossa mercê mande ao dito escriuão João Pereira lhe3 
passe a dita certidão com o treslado do dito jnuentario e que 
as adicoens que se não puderem ler em Rezão da Nodoa se 
não tresladem fazendo declarassam no fim da dita Certidão 
das adicoens que se não poderem tresladar apontando as 
folhas donde uão E. R. M.

/ quomo pede 8 de Marco 661 
Froyes

Em uirtude E comprimento do despacho asima do Doutor Mendo de 
Froiez4 Pereyra Que serue de Corregedor do Ciuel da Corte, faco saber 
E Certifiquo aos que a presente Certidão virem que Em meu poder 
e cartorio estão huns autos de inuentario que /fl. 1v./5 se fes por 
falecimento do serenissemo Duque de Bragança6 Dom Theodosio, que 
sancta gloria aja7 dos quais autos de uerbo ad uerbum o Treslado he 
o seguinte //

// Jnuentario //
Emuentario que se fez da fazenda que ficou por falecimento do
 serenissimo Duque de Bragança Dom Theodosio que sancta gloria aia

Anno do nasimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil e quinhemtos 
sasenta e quatro annos aos quatorse dias do mes de Outubro do dito 
anno em a Uilla de Villa Vicossa homde foi o Doutor Jeronimo Pereira 
de Sa, fidalguo da caza d’el Rey nosso senhor e do seu desembarguo e 
dezembargador da Caza da Suplicação, e Juis das partilhas da fazenda 
que ficou por faleçimento do Duque de Braganca8 Dom Theodozio que 
Deos aia em gloria por seu especial mandado e o dito Doutor Jeronimo 
Pereira de Sá, e escriuão com elle fomos ao apossento da senhora 
Duquesa Donna Britis de Alemcastre, molher do dito defunto, e o 
dito dezembargador lhe deu iuramento, sobre os santos Euangelhos 
em que ella senhora, pos a mão e lhe disse que fisese inuentario de 
toda a fazenda que ficou por falecimento do Duque, Assi dinheiro e 
ioyas d’ouro, et pedraria /fl. 2/9 e prata moueis e rais, e diuida que lhe 
deuese, e toda outra fazenda, diguo que lhe deuesse, e a casa deuese, 
e toda outra fazenda de qualquer sorte et qualidade que seia, e ella 
senhora Duquesa aseitou o dito iuramento e tanto que o aseitou, 
antes que respondesse, por o dito Esteuam Preto que presente estaua, 
outrosim do Dezembarguo do dito Senhor, e procurador, e curador, da 
dita Senhora, disse Em seu nome della senhora, e como seu curador, 
que protestaua a dita senhora, não emcorrer na pena da Ordenacão 

I N V E N T Á R I O  D O S  B E N S  D O  5 º  D U Q U E  D E  B R A G A N Ç A ,  D .  T E O D Ó S I O  I
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[1564-1567; cópia de Lisboa, 
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657 fls.].
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por não fazer imuentario dentro dos dois mezes por não estar por ella, 
nem ter nisso culpa por não estar em posse, e cabessa de casal, E toda 
ha fazenda que ficou por falecimento do Duque que aia gloria, E bem 
assi por este negoçio de inuentario E partilhas proceder da uontade 
d’el Rey nosso senhor, e sua alteza reger Dezembargador, que fosse Juiz 
pera fazer o dito inuentario, e partilha, e pera mais abastança, sendo 
necessario, pedia por beneficio de restituicam, ser restituida como 
menor que he de uinte annos a fazer o dito Jnuentario neste tempo 
que agora faz sem emcorrer no dito perjuizo, E com esta protestação, E 
requerimento /fl. 2v./10 faria seu inuentario como elle dezembargador 
diz por si e pellos officiais da cassa, E a senhora Duquesa disse que 
dizia o mesmo que tem dito o Doutor Esteuão Preto seu curador E 
que fazia loguo o inuentario, E bem assi lhe fez o dito Dezembargador 
pergunta quantos filhos ficarom do dito Senhor Duque E seus nomes 
e idades, e a senhora Duquesa declarou que ficarão tres filhos, A saber 
o Senhor Duque Dom João, que fara pera dia de Sancta Caterina que 
uira neste presente anno, Vinte annos que he filho do Duque que aia 
gloria, e da Duquesa Donna Jsabel, E da senhora Duquesa e do Duque 
ficarom dous filhos o Senhor Dom James que fes quatro annos aos 
dezasete dias do mes de Junho, que passou neste presente anno, e a 
Senhora Dona Jsabel que fez tres annos a uinte e dous dias do mes de 
Majo que passou neste presente anno, E que não ficarão mais filhos E o 
dito Dezembargador mandou fazer este auto do iuramento E protesto 
E assinou aqui com a dita Senhora, E eu Sebastião Alueres que o fiz, e 
emmendei homde diz // A dita Jeronimo Pereira de Sa // A Duquessa //
He sendo asim feito este auto do Juramento o dito Doutor Esteuam 
Preto requereo ao dito Dezem- /fl. 3/11 bargador que mandase aqui 
aiuntar o proprio12 registo, diguo Testamento do Duque que aia gloria, 
E os papeis de que no testamento faz mencão13 iuntos a elle e asim o 
comtrato do dote E as partilhas14 que se fizeram por falecimento da 
Duqueza dona Jsabel, e o inuentario e contrato, do dote E testamento 
e os mais papeis que forem necessarios. E o dito Dezembarguador 
mandou aiuntar os perdidos e nos mais proueria, mandou fosse 
requerido Sebastião Alueres que o escreui.
E Loguo dahi o dito Dezembargador foi as casas do Senhor Duque e 
lhe deu iuramento15 sobre os santos Euangelhos em que o dito Senhor 
pos a mão E lhe disse que fisese inuentario E o mandase fazer de toda 
a fazenda que ficou por falecimento do Senhor Duque Dom Theodosio 

seu pay que aia gloria de qualquer sorte e qualidade que seia que 
elle souber E elle senhor aceitou o dito Juramento e prometeo de 
fazer o dito inuentario do que elle soubesse E o que não soubesse, se 
remeter a seus officiais. E asinou, aqui, com o dito Dezembargador Aos 
ditos quatorze dias do mes de Outubro de mil e quinhemtos sesenta 
e quatro annos, Sebastião Alueres que o fis escreuer // ho Duque // 
Jeronimo Pereira de Sá. /fl. 3v./

JNVENTARIO que Fes A SENHORA Dvqveza DONA Breatris 
d’Alemcastro das yoias que Dise que lhe deu o Dvque

Aos dezaseis dias do mes de Outubro de mil E quinhemtos sasenta 
e quatro annos Em Villa Uicossa no aposento da senhora Duquesa 
Dona Breatris sendo hi presente o Douctor Jeronimo Pereira de Saá 
Juiz d’estas partilhas Loguo por ella Senhora comesou de fazer seu 
inuentario por bem do iuramento que elle Dezembargador tinha dado 
o qual fez pela maneira adiante escrita. E sendo presente o Douctor 
Esteuam Preto procurador E curador da dita Senhora e tutor dos 
menores disse que a dita Senhora comesara a fazer inuentario pellas 
cousas abaixo escritas e as Lancaua em inuentario com temor do 
iuramento que lhe foi dado, com protestacão de requerer sobre isso 
sua justica E que no fim do imuemtario faria sua protestacam, e com 
esta declaracão fazia o inuentario as quais yoias são as seguintes, E 
Pedro Afomso, Dezembargador que o mandase assi escreuer, e elle 
mandou que se escreuese // Sebastião Alueres que o fiz escreuer.

Ioyas que disse A Senhora Dvqvesa 
que lhe dera o Dvqve que Deos aia

/fl. 4/
0001 Primeiramente hum firmal de pedraria, diguo hum Colar de 
pedraria de Esmeraldas e Robins que tem noue esmeraldas, e outo 
rubins pessou asim como esta dous marcos e duas Onças e hũa outaua 
avaliado a rezão de trinta mil reis o marco, e foram aualiadas as pedras 
em Cento E noue mil reis que soma tudo Cento outenta e seis mil reis 
nouecentos sesenta e outo reis – 186O968 reis
0002 Jtem Hum firmal de hua Esmeralda e hum balaex grande e 
esmeralda E barroca, e tres balaex mais pequenos como contas, foram 
aualiadas as pedras em quarenta mil reis, e pesou duas onças E sete 

10 Ms.: palavra repetida 
“requerimento”.

11 Ms.: palavra repetida “Dezem-”.

12 Ms.: corrigido da palavra “propio”.

13 Ms.: trespasse de tinta 
sobre parte da palavra.

14 Ms.: trespasse de tinta 
sobre parte da palavra.

15 Ms.: à margem esquerda, 
“Juramento que se deo ao 
senhor Duque D. João”.
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outauas menos doze grãos, que ual dez mil e setecentos reis, que soma 
Cincoenta mil e setecentos reis em tanto foi aualiado – 50O700 foy 
uendido ao Lecenceado Jeronimo Hemriques pella aualiacam.16

0003 Hum firmal de hũa rosa de diamantes E hum rubi baroco meão, e 
tem seis diamantes, E tres perolas pendentes, foi aualiado asim como 
esta em nouemta Cruzados sam trinta E seis mil reis – 36O reis as 
perolas são adqueridas17 forão aualiadas em dez mil reis fiqua o firmal 
em Vinte e seis mil reis.18

0004 Jtem Hum firmal de hum diamante sabra19 que /fl. 4v./20 se chama 
o da uitoria emgastoado em ouro Esmaltado foi aualiado asim como 
esta em outenta Cruzados, são tresentos e uinte mil reis – 320O reis
0005 Jtem Hũa Cruz de diamantes que tem Vinte E hum diamantes 
com tres perolas pendentes que foi da Rainha Dona Jsabel foi aualiada 
assi como esta em Cento e vinte cruzados são quarenta e outo mil 
reis – 48O reis21

0006 Jtem Hum firmal de hũa aguia com hũa esmeralda baroca22 com 
tres diamantes, e tres rubins barocos e hũa perola feicão de pinha foi 
aualiado asim como esta em cento E quarenta mil reis – 140O reis23

0007 Jtem Outro firmal que tem hua esmeralda tauoa E hum rubi 
tauoa, e hum rubi baroco, descorado E outro rubi grande he baluex, 
e tem quatro perolas emgastoadas ao redor das pedras, e hũa perla 
pendente feição de pera com seu forro d’ouro desapegado esmaltado 
de branco e uerde e roxesim pessou duas Onças cinquo Outauas e 
meia e doze grãos que ual a dinheiro dez mil cento sincoenta e sete 
reis, foram aualiadas as pedras em dous mil reis por serem falsas E a 
perola pera em desaseis mil reis e as quatro perolas em Vinte Crusados 
soma tudo dito Vinte crusados soma tudo – 36O157 foi uendido ao 
Lecenceado João Hemriques pella aualiacão digo Jeronimo Hemriques 
pela aualiacão.24

0008 Jtem hum firmal de hum balaex e hũa perola, e o balaex /fl. 5/ 25 
E baroco, e hũa pérola fica de fora pendente, e declarou que a perola 
lhe deu o Duque e he […]26 foi aualiado o firmal, sem a perola em Vinte 
E outo mil reis e a perola em uinte mil reis, foi Vendido ao Lecenseado 
Jeronimo Hemriques pela aualiacam.
0009 Jtem Hũa douradura de pedraria tem desasete rubins barocos, e 
outo diamantes tauoas, E uinte E outo pessas de perolas27, destas pecas 
estão oito de rubins, e des de perolas, que Estão em hum barete de 
ueludo roxo da Senhora Duquesa foram aualiados asim como estauam 

as do barete em setenta mil reis, A saber cada pera de diamante em 
dous mil reis e os rubins, a mil e dusentos reis, e as perolas, a mil e 
dusentos reis com os ditos.
0010 Jtem Dous Barçeletes de ouro Esmaltados, de preto E branco, e 
sam cerrados, pessaram sinco Oncas, e hũa outaua, a rezam de trinta 
mil reis o marquo, montão dezanoue mil dusentos E quatorse reis, em 
tanto foram aualiados – 19O214
0011 Jtem Hũa argola de ouro de Rosas que tem doze pessas Esmaltada 
de preto E branco, pessou sete onças e hũa outaua E meya a rezam de 
trinta mil reis o marco, monta Vinte E seis mil, nouecentos, sincoenta e 
dous reis E o feitio /fl. 5v./28 foi aualiado em doze mil reis, foi dado em 
pagamento,29 do Serviço de Sebastiam Coelho a seus herdeiros pella 
aualiacam como se uerá no auto da Execusam – 38O952 reis
0012 Jtem Hũa cadea de Jacintos, feicão de marmores emgastada 
em ouro, esmaltada de Verde E branco E preto São Vinte E seis peças 
pessaram // A saber, O ouro Trinta e dous mil, dusentos e quarenta 
reis a rezam de mil e trenta reis por crusado, E de feitio quatro mil reis 
e os Jacintos aualiarom em dez mil e quatrocentos reis que monta – 
46O640 reis.
0013 Jtem Hũa cinta de Ouro de feicam de trauecas que tem quarenta 
E tres pecas esmaltada de uerde e roxesim e branco e roxo que sam 
Vinte e hũa diguo uinte e duas peças grandes E uinte hũa30 trauesas 
pessou tres marcos hũa Onça E sinco Outauas foram aualiados em 
quatrocentos E outenta reis o crusado e de feitio Outo mil reis monta, 
Cento E seis mil e quatrocentos reis – 106O400
0014 Jtem Hũa Cadea de ouro de hombros feicam de rosas compridas 
esmaltada de preto E bramco que tem Vimte E quatro pecas grandes E 
uinte E quatro trauesas, e he d’ambas as faces pessou hum marquo seis 
Onças E Sinco outauas foi aualiado a quatrocentos /fl. 6/ 31 e outenta 
reis o crusado por ser ouro contra feito e de feitio seis mil reis que 
sam – 62O
0015 Jtem Huas contas de ouro de França atoneladas Esmaltadas, de 
branco32, Verde E asul, E sam Vans e sam outenta E sinco, pessaram 
tres Oncas e quatro outauas, monta Treze mil cento E uinte e simquo 
reis a trinta mil reis o marquo E de feitio a corenta reis por oitaua 
monta – 16O525
0016 Jtem Sesenta E seis botoes de perolas que tem cada botão tres 
perolas emcastoadas em ouro esmaltados de roxesim, e mais dous 

16 Ms.: à margem esquerda: 
“Emtregou a João Rodriguez”.

17 Ms.: corrigido da palavra 
“aderidas [sic]”, a partir de um 
documento do séulo XVI com 
esta mesma parte do inventário.

18 Ms.: à margem esquerda: 
“Emtreguo [sic] a João 
Gonçaluez Vieira”.

19 A partir de um documento do 
séulo XVI com esta mesma parte 
do inventário, esta palavra não 
aparece mas antes “taboa”, pelo 
que podemos estar perante um 
erro de leitura do escrivão.

20 Ms.: palavras repetidas “que”.

21 Ms.: à margem esquerda: “Emtrege 
a João Gonçaluez Vieira”.

22 Ms.: corrigido da palavra 
“braroca [sic]”.

23 Ms.: à margem esquerda: “Entrege 
a João Gonçaluez Vieira. este se 
deu em pagamento a Rui Uas 
Caminha e a sua molher.”.

24 Ms.: à margem esquerda: 
“Vendido Barbosa”.

25 Ms.: palavras repetidas 
“e o balaes”.

26 Ms.: espaço deixado em 
branco no original.

27 Ms.: trespasse de tinta sobre 
a palavra “perolas”.

28 Ms.: palavras repetidas “E o feitio”.

29 Ms.: palavras repetidas “foi 
dado em pagamento”.

30 Ms.: corrigido da palavra 
de “hum [sic]”.

31  Ms.: palavra repetida “Centos”.

32 Ms.: corrigido da palavra 
“branço [sic]”.
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botois do mesmo feitio com duas perolas cada hum; e asim mais dous 
botoins imteyros que sam asim sesenta e outo imteiros; e mais seis 
botoes da mesma feicam com algumas perolas soltos que fazem a conta 
dos seis botoens, pessaram dous marquos, duas Onças seis Outauas E 
meya que monta a trinta mil reis o marquo setenta mil e quinhemtos 
quarenta E seis reis e foram aualiados de feitio a mais Valia as perolas 
a seiscentos reis cada hum monta tudo – 112O946
0017 Jtem Sesenta E sinco botois d’ouro que tem cada hum hũa 
perola e sam de feicam de Rosa esmaltados de branco E preto, diguo 
que /fl. 6v./ 33 sam setenta e sinco botois pessaram hum marquo, e 
quatro Onças, e duas outauas e doze graos avaliado a trinta mil reis o 
marquo, e de feitio E mais ualia das perolas a quatrocentos reis monta 
em tudo – 96O17
0018 Jtem Setenta e sete botois d’ouro emtramocados esmaltados de 
preto e branco, pessaram quatro onças e hũa outaua, e doze graos, que 
a rezam de quatrocentos e outenta reis o cruzado em que foi aualiado 
sam quinze mil e outocentos reis e de feitio a quarenta reis cada hum 
somma tudo dezoito mil Outocentos sesenta reis – 18O860 reis
0019 Jtem Setenta E tres botões d’ouro redondos de sinco amagos 
cada hum Esmaltados de preto E branco pessaram seis Onças e quatro 
outauas e meia a rezão de trinta mil reis O marco tem Vinte E quatro 
mil e seiscentos reis E de feitio a quarenta reis cada hum que monta 
tudo – 27O reis 
0020 Jtem Hum anel de hum Rubi de bago de quatro columnas 
esmaltado de branco e preto diguo de quatro Lunetes foi aualiado 
asim como esta em corenta crusados são dezaseis mil reis foi dado a 
Dioguo Roderigues d’Aluarengua pella aualiacam, como parece pellos 
autos – 16O reis /fl. 7/
0021 Jtem Outro anel de outro rubi tauoa de quatro colunas esmaltado 
de branco e preto E roxo34 diguo de quatro Lunetas foi aualiado em 
seis mil reis – 6O reis
0022 Jtem Ovtro anel de hũa esmeralda baroca Esmaltado de branco 
E preto que tem outo35 Lunetes foi aualiado em dez mil reis – 10O reis
0023 Jtem Ovtro anel de hum diamante tauoa alto comprido esmaltado 
de branco E preto, baixo da cabesa e o diamante he em perfeicão foi 
aualiado em quatrocentos mil reis – 400O
0024 Jtem Outro anel de hum diamante tauoa pequeno quasi quadrado 
esmaltado de preto E asul foi aualiado em doze mil reis – 12O este se deu 

a Ruy Dias da Veiga a conta dos rendimentos da sentença da sua tenca.
0025 Jtem Duas arecadas de ouro de feicam de sinos da mão e tem cada 
huma Outo perolas Esmaltadas de branco e preto, foram aualiadas em 
cem crusados asim como estão São quarenta mil reis – 40O reis foram 
dados ao Licenseado Simão de Castro pella aualiacam, como se uio no 
Auto da execusão do Escriuam e a demasia a Dioguo Pires seu primo 
como se uera pello seu /fl. 7v./36 Auto. 
0026 Jtem Duas pombinhas de perola emgastadas em ouro, e cada 
hũa tem sua perola pendente esmaltadas de branco E uerde, foram 
aualiadas em Trinta crusados são doze mil reis – 12Oreis
0027 Jtem Hũa Lebre de perola emgastoada em ouro com hũa perola 
pendente esmaltado de branco E roxo aualiada em dez crusados sam 
quatro mil reis – 4O Esta37 se deu a Ruy Dias da Ueiga a conta dos 
rendimentos de hũa tenca por bem de hũa sentença.
0028 Jtem Duas nauetas de uidro Verde emgastoadas em ouro 
esmaltadas de roxo E branco pesaram duas outauas E meia e dezoito 
graos que monta, mil dusentos E nouenta reis e de feitio mil reis que 
monta – 2O290
0029 Jtem Sete botois de graos de Aliofar38, cada hum tem hum grão 
emgastoado em Ouro de quatro cantoz pequeninos esmaltados de 
branco E mais sinco botois de perolas redondos esmaltados, de branco 
E preto, pessaram sinco outauas e meia E uinte E quatro grãos que 
monta dous mil setesentos E trinta reis E foram aualiados o feitio, e 
mais ualia /fl. 8/39 das perolas e aliofar em mil e seiscentos e sincoenta 
reis monta tudo – 4O380 reis
0030 Jtem Hum tecido de prata com seus relhos d’ouro chãos com sua 
tirauista esmaltados de branco E preto pessou e foi aualiado em Sinco 
mil E setesentos reis diguo setecentos e outenta reis, disse a senhora 
Duquesa que se uendia pella aualiacão.
0031 Jtem Hũa cinta de iacintos Laurados emgastados Em ouro e tem 
tres rozas de Jacintos cada hũa e hũa Lasada no meio esmaltada de 
branco e antre peça do Jacinto, tem hũa peça de ouro E sam alem das 
rozas de jacintos Vinte E hum Jacinto, foram aualiados os Jacintos em 
nouemta Cruzados e de feitio corenta cruzados e pessou seis marcos 
e hũa onsa e duas outauas, que a rezam de trinta mil reis o marquo 
monta tudo – 236O600 reis 86 reis
0032 Jtem Hum cordam d’ouro de contas e rubis E tem cada conta 
quatro rubins barocos e na petrina hũa roza de robins que sam dez 

33 Ms.: palavra repetida “que”.

34 Ms.: trespasse de tinta 
sobre a palavra “roxo”.

35 Ms.: trespasse de tinta 
sobre a palavra “outo”.

36 Ms.: palavras repetidas “seu”.

37 Ms.: palavra rasurada sobre “Jtem”.

38 Ms.: corrigido da palavra 
“Aiofar [sic]”.

39 Ms.: palavras repetidas “valia”.
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rubins tauoas e sam sesenta e duas contas a fora a rosa pesou asim 
como esta, dous marcos duas Onsas quatro Outauas e meia, que sam a 
dinheiro sesenta e noue mil seissentos E noue reis, foram aualiados os 
rubins em /fl. 8v./ 40 sesenta E sinquo mil seiscentos reis que soma em 
Tudo Cento E uinte E sinco mil dusentos E noue reis – 125O209 reis
0033 Jtem Hum pendente feicam de Coroa o corpo he de perola, e o 
mais de ouro esmaltado de branco com hum grao de aliofar foi aualiado 
em quatro mil reis – 4O reis
0034 Jtem Hua douradura de ouro de uolante que tem sesenta E duas 
peças de feicam de folinhas esmaltada de azul e branco pessou seis 
Outauas e meia e dezouto, graos, que ual tres mil cento E sesenta E 
seis reis – 3O166 reis Esta se deu a Rui Dias da Ueiga a conta dos 
rendimentos de sua tença Como se uerá por sua sentenca.
0035 Jtem Sete Estremos de ouro de França grossos que Estam em 
huas contas de Cristal grandes, que declarou sua Senhoria que o 
Cristal comprou por seu dinheiro e os estremos lhe deu o Duque, e o 
ouro do gastão da Cruz de Cristal declarou que Era alquimido41 sam 
atonelados os Estremos e esmaltados mais dous estremos irmãos dos 
asima foram aualiados os Sete em dous mil E outocentos reis, e a Cruz 
que he Alquimida42 /fl. 9/43 em dous mil reis – 2O800 2O
0036 Jtem Sesenta E tres coraes redondos que tem estremos d’ouro de 
França pequenos atonelados, e esmaltados de branco, Verde E asul e 
mais hum grande em sima da mesma feicão, e disse que os coraes, lhe 
deu o comendador-mor, foram aualiados os Estremos em tres mil reis, 
e o coral em dous mil e quatrocentos reis monta – 5O400 reis
0037 Jtem Onze Estremos d’ouro pequeninos roxos44 d’ambar abertos 
feicão de Luuas postos em huas comtinhas de paao [ ]45 atoneladas e 
redondas foram aualiadas em mil e Cem reis – 1O100 reis
0038 Jtem Hum corpo de Armas a modo de coracam de perla das 
Antilhas com dous emgastes de ouro esmaltado de cores foi aualiado 
em quatro mil reis, foi dado A Costodio Dias, digo a Costodio Rodrigues 
pella aualiacam a conta de seu [...]46

0039 Jtem Duas rozas de uidro Verde emgastoadas em ouro com Tres 
perolas pendentes cada huma são redondas esmaltadas de cores, 
pessaram seis outauas E doze graos, Val a dinheiro dous mil outocentos, 
nouemta E dous reis E /fl. 9v./47 as perolas, foram aualiadas em quatro 
mil, e outocentos reis E feitio48 mil reis soma – 8O692 reis
0040 Jtem Hũa Adem d’ouro, com hua folinha [sic] na boca sem esmalte 

pessou sinco outauas E quinze grãos foi aualiado em quatrocentos reis 
de feitio monta tudo – 2O843 reis
0041 Jtem Vinte E seis grãos de aliofar groso foram aualiados a 
tresentos reis cada hum são sete mil e outocentos reis – 7O800
0042 Jtem Hum ciguaninho d’ouro, com hua molherinha nas amquas em 
hũa mulinha, esmaltado de uerde e azul e outras cores, pesou mil e dusen-
tos e quarenta reis, por pesar duas outauas e meia e seis graos e o feitio 
aualiado em mil reis, sam dous mil e dusentos E corenta reis – 2O240
0043 Jtem Hum tourinho d’ouro com hum libreo fillado na Orelha 
esmaltadinho de preto pessou duas outauas, e meia, e Noue graos que 
ual a dinheiro, mil e dusentos e trinta reis E de feitio foi aualiado em 
mil e seiscentos reis sam dous mil outocentos E trinta reis – 2O830
0044 Jtem Huns fios de aliofar meudo que Estaua posto em hum 
trancado, que o Duque /fl. 10/49 deu a Sua Senhoria e sam quatro fios 
dous grandes, e dous50 mais pequenos pessaram tres onsas e quatro 
outauas foram aualiados a doze crusados a outaua monta – 16O800
0045 Jtem Hũa maçã d’ambar que Tera meia Onça foi 51 aualiada em mil 
e quinhemtos reis – 1O500
0046 Jtem Hum fio muito comprido de comtinhas de ouro muito 
meudinhas que sam de tramcado de sua senhoria que se tiraram delle 
pessarão hua onça seis outauas E meia, aualiado a rezam de trinta mil 
reis o marquo monta – 6O746
0047 Jtem Duas perolas soltas emgastadas em ouro foram aualiadas 
em seiscentos reis – 600 reis
0048 Jtem Hũa perola redonda Sem emgaste grande que pode ser 
de simquo quilates, pouquo mais ou menos, foi aualiada em sesenta 
cruzados por nao ser perfeita – 24O reis         
Jtem E as peças comtheudas nestas treze addicoins comtando daqui 
pera Tras, diguo quatorse addicoins declarou a senhora Duqueza que 
erão todas do seu Escritorio E que O Duque que Deos tem lhas tinha 
dadas percipuas pera ella, E que as lancou aqui com temor do iuramento 
com o protesto que tem feito nas outras ioias do mesmo /fl. 10v./52 
Escritorio que tem lancadas no titolo, do adquirido E o Dezembargador 
mandou, que se Escreuese, Sebastiam Aluares que ho Escreui.
0049 Jtem Sete contas d’ouro com quatro rubins cada hũa, que declarou 
lhe dar o Duque pella maneira que lhe deu as outras ioias atras com 
a protestação atras se lança, foram aualiadas a mil e outocentos reis 
cada hũa sam doze mil e seiscentos reis – 12O600

40 Ms.: palavras repetidas “em”.

41 A partir de um documento do 
séulo XVI com esta mesma parte 
do inventário, esta palavra não 
aparece mas antes “adquerido”, 
pelo que podemos estar perante 
um erro de leitura do escrivão.

42 A partir de um documento do 
séulo XVI com esta mesma parte 
do inventário, esta palavra não 
aparece mas antes “adquerido”, 
pelo que podemos estar perante 
um erro de leitura do escrivão.

43 Ms.: palavra repetida “Alquimida”.

44 Ms.: corrigido da palavra 
“rexos [sic]”. Pode tratar-se 
de uma deficiente leitura 
do escrivão, uma vez que o 
documento do séulo XVI com 
esta mesma parte do inventário 
indica a palavra “cheios”.

45 Ms.: espaço deixado em branco 
no original. Pela existência 
de um documento do séulo 
XVI com esta mesma parte do 
inventário podemos completar 
este espaço “de lenho”.

46 Ms.: espaço deixado em 
branco no original.

47 Ms.: palavras repetidas 
“e dous reis e”.

48 Ms.: trespasse de tinta 
sobre a palavra “feitio”.

49 Ms.: palavras repetidas “o Duque”.

50 Ms.: corrigido da 
palavra “des [sic]”.

51 Ms.: trespasse de tinta 
sobre a palavra “dous”.

52 Ms.: palavras repetidas “mesmo”.
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Jtem Tres contas destas foram dadas a Gregorio Lopes a conta do seu 
seruiço não foram dadas desta53 adicão se nam das sinco que Estão em 
outra adicam do inuentario das ioias, que fes João Correa Guomes.
0050 Jtem Mais hum anel de sinete que tem hum rosto de homem, 
pessou hũa outaua, e dezoito graos diguo tres outauas, em que monta 
mil e quatrocentos reis, em tanto foi aualiado – 1O400
0051 Jtem Hũa gorra do Senhor Dom James que tem Vinte e dous 
botoes d’asentos de perolas E trinta e noue madroninhos de ouro E 
fora da gorra estão mais quatro botois das perolas que seruem na 
gorra, foram aualliados os a- /fl. 11/54 sentos das perolas a outocentos 
reis cada hum asim como estam, E os madroninhos a sesenta reis cada 
hum monta Vinte E tres mil cento e sesenta reis – 23O160

Titulo das yoias que declarou 
a senhora Duquesa que erão de seu dote 

que lhe derão em pagamento do dote

0052 Dous Barceletes de pedraria, robins Diamantes esmaltados e sam 
redondos e os diamantes são de taboas, e as esmeraldas de taboas, e 
os rubins barrocos, e sam tambem Laurados de diamantes por dentro 
meudos foram aualiados os diamantes, diguo que foram aualiados assi 
como estam em dous mil cruzados, sam outocentos mil reis 800O reis
0053 Jtem Dous barceletes d’ouro abertos, que tem cada hum dois 
diamantes, e dous rubins taboas e quatro rozas de perolas, que tem 
cada hum quatro perolas esmaltados de bramquo E preto, e roxo foram 
aualiados os Rubins e diamantes E perlas em outenta mil reis E de 
feitio doze mil reis /fl. 11v./55 E pessaram sete onças E sinco outauas 
que ualem Vinte e outo mil quinhemtos, nouenta E tres reis que tudo 
soma – 120O593 reis
0054 Jtem Hũa medalha d’ouro de Sam Jorge que tem dous rubins hum 
barroco e outro comprido pequenino, e outo diamantes pequeninos 
Esmaltado de uerde E branco E preto foi aualiado asim como esta em 
cento E simcoenta cruzados asim como esta
0055 Jtem Hum anel d’ouro todo Laurado de diamantes que tem uinte 
diamantes pequeninos em que56 emtram sinco que estão no Lugar da 
pedra esmaltado de roxo E preto foi aualiado Em trinta mil reis E de 
feitio sinco mil, sam Trinta E sinco mil reis – 35O reis
0056 Jtem Outro anel de hum diamante taboa esmaltado de preto E 

branco, que tem hum canto menos e nas lunetas esmaltado de bramco 
E preto, foi aualiado em sesenta mil reis – 60O reis
0057 Jtem Outro anel de hum diamante tauoa laurado alto esmaltado 
de branco E preto perfeito foi aualiado em outenta mil reis – 80O reis
0058 Jtem Outro anel de hum diamante naife de ponta sem folha, todo 
esmaltado de preto emgastado em Vãos foi aualiado em Vinte mil 
reis – 20O reis
0059 Jtem Outro anel de hum diamante pe- /fl. 12/ 57 queno tauoa alto 
esmaltado de preto E em parte fora o esmalte foi aualiado em sinco 
mil reis – 5O
0060 Jtem Outro anel de outro diamante, do tamanho do de sima e da 
mesma feicam foi aualiado em sinco mil reis – 5O
0061 Jtem Outro anel de hum rubi barroco comprido engastado com 
quatro pomtinhas, esmaltado de preto e hum pequenino de azul de 
duas partes das pedras, foi aualiado em satenta cruzados, sam Vinte E 
outo mil reis – 28O reis
0062 Jtem Outro anel de hua Esmeralda de tres cantos esmaltado de 
branco e uerde, e he taboa alta foi aualiado em Outenta mil reis – 80O 
Jtem E era da Jndia.
0063 Jtem Outro anel de hum rubi taboa que declarou que foi dado 
no dote em quatrocentos Cruzados por nisso Ser aualiado ao tempo 
do dote e não querendo estar pella aualiacão se tornara aualiar, E se 
fes esta declaracam por nam estar na casa. Veio este anel e foy uisto 
e aualiado em quatrocentos crusados são cento E sesenta mil reis – 
160O reis
0064 Jtem Hũa douradura d’ouro que tem dezanoue perlas e dezanoue 
malmiqueres esmal- /fl. 12v./ 58 tados de branco e preto e trinta E outo 
pracetes d’ouro pessou duas homsas Quatro outauas e hum terço que 
valem a dinheyro noue mil quinhemtos uinte E sinco reis E de feitio 
pella mais valia das perolas Sinco mil reis monta tudo – 14O535 reis
0065 Jtem Outra douradura d’ouro com trinta e outo diamantes 
pequeninos tauoas foram aualiados em uinte e dous mil e outocentos 
reis – 22O800
0066 Jtem Duas Cruzes d’ouro pequeninas que tem cada hũa seis 
diamantes tauoas E tres perolas digo que são doze diamantes cada 
hum seis de cada parte, declarou que as perolas lhe deu o Duque sam 
alquimidas foram aualiadas as cruzes em Vinte E outo mil reis E as 
perolas em quatro mil reis – 28O reis 4O reis

53 Ms.: trespasse de tinta 
sobre a palavra “desta”.

54 Ms.: palavras repetidas 
“Aualiados os a”.

55 Ms.: palavras repetidas 
“doze mil reis”.

56 Ms.: trespasse de tinta 
sobre a palavra “que”.

57 Ms.: palavra repetida “pe-”.

58 Ms.: palavra repetida “esmal-”.
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0067 Jtem Duas arecadas de pedraria meudas de Milam com tres grãos 
d’aliofar grossos cada hũa foram aualiadas em uinte mil reis – 20O reis 
Estas se derão a Rui Dias da Veiga a conta dos rendimentos da sua 
tença como se uerá pello auto de sua Execução.
0068 Jtem Sinco perolas grozas soltas, foram aualiadas a sesenta 
Cruzados cada hũa sam tresentos Cruzados, são cento e uinte mil 
reis – 120O /fl. 13/
0069 Jtem Duas arecadas de Cristal de feicam de cabacas guarneçidas 
d’ouro e de rubiletes, com cada hũa hum grão de aliofar pendente, 
declarou que os grãos de aliofar lhe deu o Duque E são alquimidos 
foram aualiadas sem os grãos em dous mil e outocentos reis E os grãos 
em mil dusentos reis – 2O00 1O200
0070 Jtem Dous brincos de orelha d’ouro feicam de relogios, que tem 
cada hum quatro diamantes taboas E hũa perola pendente esmaltados 
de preto E branco E asul disse que as perolas sam alquimidas que 
lhe deu o Duque foram aualiados os brincos em dezaseis mil reis 
E as perolas em seis mil reis – 22O reis foram dadas a Gregoreo 
Lopes a conta do seu seruiço, como parece pella sua sentenca de 
Execucão.
0071 Jtem Dous pendentes de feicam de pratinhos de Cristal 
guarnecidos de Ouro, que tem cada hum hum rubi no meio pequenino 
barroco foram aualiados Em sinquo mil reis –5O
0072 Jtem Duas nauetas de Cristal guarnecidas de ouro foram 
aualiadas em diguo Esmaltadas de Branco E preto pessaram Sinco 
outauas E quinze /fl. 13v./59 graos que são dous mil e quatrocentos 
e quarenta reis E de feitio aualiado em dous mil e quatrocentos reis 
monta – 4O800 reis
0073 Jtem Hum Cordam de Ouro de pessas que tem onze rozas e 
outras onze peças feicam de columnas Esmaltado de preto E branco 
e as rozas sam onze peças de duas rozas cada hũa pessou seis marcos 
menos meia onsa que monta cento E setenta e outo mil reis Cento 
E uinte E sinquo reis foi aualiado o feitio delle em quarenta mil reis 
em que monta tudo Duzentos E dezoito mil cento e uinte E sinco 
reis – 218O125 reis
0074 Jtem Hua Cinta de Cristal e ouro que tem doze pecas de cristal 
guarnecidas de ouro Esmaltadas de uerde E branco que tem noue 
perolas, emgastadas em hums malmiqueres de ouro diguo que sam 
treze peças de Cristal e quatorse peças de troços d’ouro esmaltados 

de uerde E branco e emtre peca e peça hum lagarto de Ouro esmaltado 
de Verde E toda a sinta, que sam vinte E outo Lagartos e mais duas 
peças de ouro, no relho esmaltadas como as outras E hũa pera de ouro 
diguo hũa peça de ouro da petrina que tem em sima hum policairo60 
E no meio hum /fl. 14/61 rosto de mulher Com meio corpo pessou 
assim como esta dous marquos E sinco onsas e hua outaua que ual 
a rezam de trenta mil reis o marco são Outenta E noue mil dusentos 
e dezouto reis E os outros das perolas foram aualiados em Vinte e 
quatro mil reis que monta tudo Cento e seis mil, Outocentos e dezouto 
reis – 106O818
0075 Jtem Seis manilhas de Bufaro emcastoadas em ouro a maneira de 
garocha esmaltados de bramco E preto foram aualiadas em Vinte E noue 
mil seiscentos reis asim como estam – 29O reis [sic] Duas destas foram 
dadas ao Licenseado Simão de Castro a conta do seu seruiço diguo do 
seruiço de Dioguo Lopes pela aualiacam que sam noue mil outocentos 
sesenta E sete reis como se uera pello auto de sua Execução e outras 
duas a Rui Dias da Veiga a conta dos rendimentos de Sua senhoria.
0076 Jtem Duas Cadeas de ouro de fauo hũa grossa E outra delgada 
a maior pessou quatro onsas, E tres outauas que ual a rezam de trinta 
mil reis // dezaseis mil E quatrocentos reis E de feitio foi aualiada 
/fl. 14v./62 em dez mil E quatrocentos reis E a pequena pessou noue mil 
seissentos outenta reis a rezam de trinta mil reis o marco foi aualiado 
o feitio em outocentos reis Soma – 10O480 reis A pequena diz que se 
uendeo palia aualiacão.
0077 Jtem Hũa Cadea d’ouro de feicam de rodizios esmaltada de preto 
delguada pessou hũa Onsa e seis outauas e meia E doze grãos que a 
rezão de trinta mil reis O marco monta seis mil outocentos e sesanta 
reis E de feitio foi aualiada em mil reis sam asim sete mil outocentos e 
setenta reis – 7O870
0078 Jtem Hũa cadeinha de ouro delgada da feicam de pontas de 
diamantes pessou Sinco mil setesentos e uinte reis a rezam da trinta 
mil reis o marquo E de feitio aualiado em dous mil e quatrocentos reis 
monta – 8O120 reis
0079 Jtem Hum cesto de ouro pequeno Laurado da filagrana pessou 
hum marquo E sete Onsas a rezam de Trinta mil reis monta Cimquoenta 
e seis mil dusentos E sinco reis E de feitio outo mil reis foi aualiado 
monta em tudo – 64O250 reis Disse a senhora Duquesa que se uendera 
pella /fl. 15/63 aualiacam.

59 Ms.: palavras repetidas “e quinze”.

60 Ms.: trespasse de tinta sobre 
a palavra “policairo”.

61 Ms.: palavras repetidas 
“E no meio hum”.

62 Ms.: palavras repetidas 
“foi aualiada”.

63 Ms.: palavra repetida “pella”.
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0080 Jtem Vinte chocalhos de ouro de Volante de feicão de Drumideiras 
esmaltados de branco pessarão hũa Onsa, e hũa Outaua e seis graos 
que ualem quatro mil e dusentos sincoenta E outo reis foi aualiado 
o feitio em mil e seiscentos reis monta em tudo sinco mil outocentos 
sincoenta e outo reis // Disse que se uenderam pella aualiacam – 5O858 
reis
0081 Jtem Sincoenta botois de ouro abertos cheos de ambar, sameados 
de Escamas por dentro pessaram Vinte E hum mil quinhemtos e Vinte 
reis E foram aualiados mais de feitio a dusentos reis cada hum, são ao 
todo trinta E hum mil E quinhemtos e uinte reis – 31O520 reis
0082 Jtem Sesenta botois de Ouro de feicão dos de sima forados de 
prata tem de Ouro Vinte E outo mil cento E sesenta reis E de prata 
quinhemtos e quarenta reis foi aualiado o feitio de todos em noue mil 
reis sam Trinta e sete mil setecentos reis – 37O70 [sic]
0083 Jtem Sincoenta botois de Cristal Laurados de feicam de barcos, 
com hũa uerga d’ouro pello meio, com tres rodizios esmaltados de 
preto E branco pessou o Ouro doze mil E /fl. 15v./64 trinta E dous reis E 
de feitio a sento E sincoenta reis de feitio E do cristal monta dezanoue 
mil quinhemtos trinta E dous reis – 19O532
0084 Jtem O [sic] Outros Sincoenta botois de cristal maiores que os de 
sima, e o cristal he da feicam do de sima com hũa uerga d’ouro pello 
mejo com tres Estrellas esmaltadas de bramco E uerde pessou o Ouro 
desasete mil setecentos e sesenta reis a quatrocentos E outenta reis 
por crusado por ser uelho E de feitio E cristal a dusentos reis cada 
botam monta – 27O700 reis
0085 Jtem Sincoenta E quatro botois de ouro de feicão de frol de 
alecrim, abertos esmaltados de branco E preto e azul pessaram sete 
Onças quatro Outauas E meia E doze graos65 que valem a rezam de 
trinta mil reis O marquo, Vinte E outo mil e quatrocentos e trinta reis E 
de feitio a Cento e uinte reis cada hum que monta em tudo – 35O260 
reis
0086 Jtem Dezaseis pares de pontas de ouro grandes abertas E 
retorsidas, E tem cada hũa hum canudo de prata por dentro Sem Esmalte 
pesaram sincoenta E tres mil outocentos E quarenta reis a rezam de 
quatrocentos E outenta reis por cruzado foy /fl. 16/66 aualiado o feitio 
dellas em doze mil E outocentos reis sam – 66O600 reis
0087 Jtem Vinte pares de pontas de Ouro retrocidas [sic] grandes 
cheas de ambar da feicam das de cima pesarão Sincoenta e tres mil e 

seiscentos reis a rezam de quatrocentos e outenta reis por crusado foi 
aualiado o feitio dellas Em dezaseis mil reis soma tudo – 69O600 Disse 
a Senhora Duquessa que as Vendera pella aualiacam.
0088 Jtem Corenta E oito pares de pontas de ouro pequenas feicam de 
tochas pessaram em dinheiro dezaseis mil outocentos e setenta reis e 
em tanto foram aualiadas – 16O870 reis Disse que se uenderam Vinte 
E quatro pares as melhores por dez mil E tresentos reis E as outras 
foram dadas a Felipe d’Abreu a conta de seruico como pareçe pello 
auto de sua Execução e preco de – 6O570
0089 Jtem Trinta E hũa pecas de ouro d’ameias pera coifa esmaltadas 
de branco roxim [sic] E uerde pessaram quatro onças seis outauas E 
meia e uinte grãos, que ualem a quatrocentos e outenta reis o Cruzado 
em que foi aualiado, E de feitio a Cem reis cada peça que monta Em 
tudo – 2lO700
0090 Jtem Hũa Douradura de Volante /fl. 16v./67 e he de Ouro 
Esmaltada de roxesim branco E uerde feicam de [...]68 tem quarenta 
E noue peças pessou Seis outauas E uinte grãos que ualem dous mil 
nouecentos trinta E dous reis E foi aualiado o feitio em mil reis monta 
Em tudo tres mil nouecentos trinta E dous reis – 3O932 reis
0091 Jtem Dezouto pares de pontas de ouro69 de Franca pequeninas 
Esmaltadas de preto, Estas pontas declarou a Senhora Duquesa que 
são das Joyas que lhe deu o Duque, pessaram hũa Onça E sinco outauas 
E meia que ualem seis mil tresentos Vinte E Sete reis E em tanto Se 
Lancam – 6O300
0092 Jtem Huas contas grossas de rezar de Ambar emgastadas em 
Estrellas de Ouro que sam sincoenta E sete E hũa Crus do mesmo 
Emgastada diguo do mesmo Emgaste, pessaram quatro Onças, Sinco 
outauas E meia foram aualiadas Em dezasete mil quinhemtos setenta 
e sete reis, foi uendido pella aualiacam a Christouam Esteues d’Allte 
– 17O577 reis
0093 Jtem Sincoenta Coraes feicam de peras Com sinco estremos de 
Ouro de França forão aualiados em dous mil E seiscentos reis – 2O600 
reis
0094 Jtem Sincoenta contas de Cristal com sete /fl. 17/70 estremos de 
ouro feicam de melão esmaltados de uerde e mais são guarnecidos de 
retros branco foram aualiadas asim como estão em sete mil E tresentos 
reis, diguo Em mil e dusentos reis – 1O200 reis
0095 Disse que se dera em pagamento do dote hum escritorio da China 

64 Ms.: palavras repetidas “doze mil”.

65 Ms.: trespasse de tinta 
sobre a palavra “graos”.

66 Ms.: palavra repetida “foi”.

67 Ms.: palavra repetida “Volante”.

68 Ms.: espaço deixado em 
branco no original.

69 Ms.: trespasse de tinta 
sobre a palavra “ouro”.

70 Ms.: palavras repetidas “Com sete”.



43

alto guarnecido de prata E asim outro escritorio d’Alemanha pequeno 
foi aualiado o de Alemanha em outo mil reis por estar fendido, diguo o 
da China e o de Alemanha em des mil reis – 10O reis
0096 Jtem Declarou mais a Senhora Duquesa que lhe deram a conta do 
pagamento de seu dote duas cadeas de ouro, hũa grande e outra mais 
pequena as quais cadeas o Duque que haia gloria deu a saber a grande 
a Dom Dioguo de Granada e a outra a Dom Pedro seu irmão.
0097 Jtem Disse mais a dita Senhora que lhe deram em pagamento de 
parte de seu dote quatrocentos mil reis de iuro asentados na Alfandega 
de Lisboa que sam dotaes por asim o declarar o comtrato.
E por aqui disse a Senhora Duquesa que auia por Lancadas todas as 
Joyas que lhe deu o Duque que aia gloria, E asim lancado /fl. 17v./71o 
inuentario do seu dote E que protestaua as ditas Joias todas E cada 
hũa dellas serem suas in solidum E precipuas por lhas ter dadas o 
Duque E por outras rezoins que a seu tempo alegará E se as lancou 
no inuentario foi com temor do juramento e não por serem de partilha 
nem auerem de72 uir a’cozacam E que protesta sobre isso requerer sua 
Justiça E não lhe preiudicar como asima diz as Lancar neste Jnuemtario 
E asim protesta a todo tempo que lhe mais Lembrar alguas coisas as 
poder Lancar E porque outrosi neste caderno Em titolo per si Vam 
Lancadas as Joias que lhe deram aa conta do pagamento do seu dote 
as quais Lancou aqui, nam como bens dotaes se nam como fazenda do 
Duque que aia gloria E as lancou por hum Rol que tinha em caza que 
protesta sendo mais Ou menos Lancado neste pello que na Verdade 
for E pellos Rois que tem seus officiais que forem Verdadeiros E o 
Dezembargador mandou que assi se Escreuese, Sebastião Alueres fis 
Escreuer E a dita Senhora aqui asinou // A Duquesa /fl. 18/ Jeronimo 
Pereira de Saa.

Mais pessas que declarou a Senhora Duquesa que 
Foram dadas a conta do pagamento do dote

0098 Huns pendentessinhos de ouro a saber hum pucarinho, e hum 
pepino e hũa Crus com hum cristal, e com hum Cristo dentro pezou tudo 
seis outauas menos hum terço de Outaua sam dous mil, Outocentos e 
doze reis E em tanto foram aualiados – 2O812 reis
0099 Jtem Hum forro de arminhos de hua roupa usados foram aualiados 
em seis mil reis – 6O reis

Titolo das Joias que declarou A senhora Duqueza 
que  e compraram e ouueram durante O matrimónio, 

que outrosi disse que lhe deu O Dvqve

0100 Hum firmal feicam de Cruz grande de diamantes, tem treze 
diamantes Esmaltado de todas as cores foi aualiado em quatrocentos 
cruzados, asim como esta são sento E sesenta mil reis, foi dado pella 
a- /fl. 18v./73 ualiacam a Conta do Seruiço de Esteuam de Aguiar como 
pareçe pello auto de sua execusam.
0101 Jtem Hũa douradura de pedraria que tem qinze peças, diguo pares 
de sintos de perolas de duas cada hum E outo peças de Diamantes 
tauoas E sete robins tauoas foram aualiadas as perolas E pedras em 
cento E dez cruzados em que emtram dous diamantes falsos E o feitio 
em doze mil reis E o ouro pessou Vinte E outo mil e cem reis que soma 
em tudo Outenta E quatro mil e cem reis – 84O100 reis
0102 Jtem Hũa medalha de hum Camafeo de molher esmaltada de 
muitas cores.
0103 Jtem Setenta E dous botois de cristal Laurados feicam de pinhas 
engastados em ouro, com huas uergas d’ouro ao redor Esmaltados de 
preto E branco foram aualiados a seissentos74 E sincoenta reis cada 
hum que monta quarenta E seis mil e outocentos reis – 46O800 reis
0104 Jtem Trinta e seis botois d’ouro de diamantes que tem cada hum 
hum diamante tauoa Laurado E sam redondos Esmaltados /fl. 19/75 de 
preto E branco E uerde e roxo pessaram asim como estam hum marquo 
e tres onças e sinco outauas e meia ual o dinheiro quarenta E tres mil 
e outocentos vinte E sete reis, e foi aualiado cada botam diguo cada 
diamante em sete crusados, E de feitio a nouecentos reis cada hum 
que monta em tudo Cento e outenta mil setecentos uinte E sete reis – 
180O728 [sic] reis
0105 Jtem Hũa barrinha de ouro que ficou destes botois asima que 
pessou sete outauas E uinte graos em que monta tres mil quatrocentos 
quarenta E dous reis – 3O442 reis
0106 Jtem Hum fio de perolas que tem cento sesenta e sinco perolas E 
hũa mais de feicam de cabaça e emtre perola e perola estão dous grãos 
de aliofar meudos. Diguo que sam Cento e quinze perolas e a perola 
era comprida e tantos declarou a senhora Duquesa que sam pello 
Juramento que tem foram Vistos E aualiados em tres mil e seiscentos 
nouenta E sinco Cruzados em que monta – 104O78 reis

71Ms.: palavra repetida “Lancado”.

72 Ms.: corrigido da palavra “di [sic]”.

73 Ms.: palavras repetidas “pella a-”.

74 Ms.: palavras repetidas 
“a seiscentos [sic]”. 

75 Ms.: palavra repetida 
“Esmaltados”.
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0107 Jtem Hum anel de Ouro esmaltado de preto que tem hum rubi de 
bago alto foi aualiado /fl. 19v./76 em cem mil reis – 100O reis
0108 Jtem Houtro da marta que he de diamantes hum de tauoa alto em 
cima e seis diamantes pequeninos de rredor do grande, esmaltado de 
uerde, branco e outras cores e asi a cabesa da marta he de ouro E tem 
ao pescoso hum colar de pedraria, A saber tres diamantes e tres rubins 
taboas e seis perolas E na testa hum rubi tauoa e nos olhos dous rubins 
barrocos e pello fucinho muitos rubins E diamantes E esmeraldas tudo 
meudo E os pes e maos sam de ouro E tem cada hum hum rubi tauoa e 
hũa cadea pequenina por onde se prende e a marta sam duas martas 
emparadas hũa com outra foi uisto e aualiado a dita marta em quarenta 
Cruzados E as perolas se puseram em Cento E quarenta E sete mil e 
dusentos reis, De ouro Era trinta e noue mil duzentos E dezanoue reis 
em que entrou o anel na ualia das pedras em cento E tres crusados.
0109 Jtem Hums relhos de ouro esmaltados de preto E branco com 
hum rosto de homem no meio, diguo que disse que sam antiguos 
E que lhos deu o Duque pessou sinco /fl. 20/77 mil setecentos setenta 
E sinco reis e em tanto foi aualiado disse que os uendera pella 
aualiacam – 5O775 reis
0110 Jtem Trinta e seis pontas grandes, de cristal de tres quinas, E 
cada quina emgastada em ouro e a ponta E pe d’ouro, esmaltados de 
preto branco E uerde E destas estam quatro por acabar em poder de 
Francisco de Flores Ourives do ouro morador nesta Villa E declarou o 
Doutor Esteuam Preto, que estas pontas sam in solidum da senhora 
Duquesa que se fiseram de sesenta mil reis que o Duque que aia 
gloria lhe deu perguntando-lhe, se queria antes este dinheiro pera o 
escritorio, se pera as pontas E ella senhora disse que pera as pontas E 
o Dezembargador mandou que se Lancasem neste inuentario com esta 
declaracam – 60O reis
0111 Jtem Hum talabartinho de ouro aberto esmaltado de preto E 
branco pessou sinco outauas e meia e uinte graos que ual dous mil 
e quinhemtos setenta E sete reis // Disse a Senhora Duqueza que o 
uendeo pella avaliacam – 2O577 reis
0112 Jtem Dezouto pares de pontas de Ouro de /fl. 20v./78 tres quinas 
esmaltadas de branco E preto pesaram e foram aualiadas em quinze 
mil dusentos trinta e quatro reis – 15O234 reis
0113 Jtem Vinte pares de pontas de ouro de França de rozas sem 
esmalte foram aualiadas em onze mil setecentos E dezoito reis E tanto 

pezarão a rezam de trinta mil reis o marquo, disse a dita Senhora que 
se uendiam pella aualiacam – 11O718 reis

Ioias E brincos qve declarou a Senhora Dvquesa 
que lhe deuO senhor Dvqve qve aia gloria

Com Declaracam que lhas daua Loguo pera Ella percipuas pera fazer 
dellas O que quisese E que por esta rezam as tinha no escritorio E 
que as lança aqui com temor do Juramento que lhe he dado mas não 
pera serem de partilha E protesta sobre isso requerer sua Justiça a 
seu tempo E o Dezembargador mandou que se lançase com essa 
declaracam E sam as seguintes.
0114 Jtem Sete Estremos de ouro Laurados por sima e esmaltados 
de azul e branco E preto E sam redondos e grossos e estam em 
/fl. 21/79 hũas contas de paao foram aualiadas asim como estam, diguo 
os Estremos em outo mil e quatrocentos reis por que as contas eram da 
senhora Duquesa – 8O400 reis
0115 Jtem Hum fio de coraes redondos, que sam sesenta e tres e sam 
grandes, que tem outo Estremos de ouro de França hum he maior que 
os outros foram aualiados em tres mil reis E o coral em dous mil e 
quatrocentos reis monta – 5O400 reis
0116 Jtem Duas pontas grandes de cristal emgastadas em ouro hũa 
esmaltada E outra por Esmaltar e por acabar pessou o Ouro dellas dous 
mil Outocentos nouenta E dous reis E o feitio da acabada foi aualiado 
em outocentos reis E a por acabar em quinhemtos reis E os cristaes em 
quatrocentos reis monta Em tudo – 4O692 reis
0117 Jtem Hũa Aleterna de Cristal e dentro hum Cruxufixo de paao 
E he guarnecida de Ouro esmaltado de preto E branco pessou Sinco 
outauas E meia E dezouto graaos que ual a dinheiro dous mil e quatro-
centos sesenta E tres reis E de feitio foi aualiado em dous mil reis 
monta – 4O463 reis /fl. 21v./
0118 Jtem Hum Corzo o corpo de perola E o mais de ouro com hum 
gramde aliofar Esmaltado de branco E azul foi aualiado em dous mil e 
quatrocentos reis – 2O400 reis
0119 Jtem Dous brincos de cristal feicam d’almaraxa80 com huas 
vergas de ouro de Milam com outros brimquinhos de cristal pen-
durados pemdentes Esmaltados de uerde, foram aualiados em dous 
mil reis – 2O reis

76 Ms.: palavras repetidas 
“foi aualiado”.

77 Ms.: palavra repetida “Sinco”.

78 Ms.: palavras repetidas 
“de Ouro de”.

79 Ms.: palavras repetidas 
“e estam em”.

80 Ms.: trespasse de tinta sobre 
a palavra “almaraxa”.
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0120 Jtem Dous brincos d’ouro de pendentes de filagrana cheios 
de ambar feicam de cabasinhas esmaltados de branco E uerde E 
azul pessaram duas Outauas E dezoito graos ualem a dinheiro mil e 
sincoenta E sete reis em tanto foram aualiados – 1O57 reis
0121 Jtem Dous brincos de Cristal feicam de Jarinhas emgastados Em 
ouro sem esmalte foram aualiados a doze mil dusentos reis, diguo 
em mil dusentos reis – 1O200 foram dados pella aualiaçam a conta 
do seruiço de Esteuam de Aguiar como pareçe pello auto de Sua 
Execusam.
0122 Jtem Duas pontas de ouro de Milam pequenas com rubiletes 
meudos foram aualiados em nouecemtos reis – 900 /fl. 22/ Foram 
dadas a Simão Fernandes a conta da sua sentença como se uio pello 
auto da execusam de sua sentenca.
0123 Jtem Hum anel de hum rubi de bago alto sem colunnas esmaltado 
de verde E branco e preto quadrado foi aualiado asim como esta em 
dez mil reis – 10O reis
0124 Jtem Hum anel de feicam de Serpe que tem hum diamante 
pequeno alto Laurado e nos olhos da serpe dous rubiletes esmaltados 
de Verde foi aualiado em sincoenta mil reis – 50O reis
0125 Jtem Hum anel sem pedra feicam de serpe delgado como memoria 
esmaltado de uerde Foi aualiado em quinhemtos reis – 500 reis
0126 Jtem Dous pendentes de Ouro e rubiletes de Ceilam com tres 
graaos d’aliofar pendentes que declarou que deu o Duque a senhora 
Dona Jsabel sua filha foram aualiados em quatro mil reis – 4O reis
0127 Jtem Hũa medalha de meio corpo de homem Engastada em ouro 
E quatro rubiletes ao redor esmaltado de uerde Azul e preto E branco 
como Estampa que tambem deu o Duque a Senhora Dona Jsabel, diguo 
que he Camafeo corpo de molher pessou tres outauas /fl. 22v./ 81 sam 
mil e quatrocentos reis E de feitio foi aualiado em mil e dusentos reis 
por rezam dos rubins monta – 2O600 reis
0128 Jtem Duas figuinhas muito pequeninas de coral com seus 
emgastes d’ouro que sam da senhora Dona Jsabel foram aualiadas em 
dusentos reis ambas – 200 reis
0129 Jtem Duas memorias de ouro de Milam Guarnecidas de rubinetes 
foram aualiadas em dous mil reis – 2O reis
0130 Jtem Sinco rubins por laurar redondos que lhe deu o Duque 
estando pera faleçer foram aualiados em Vinte mil reis – 20O reis
0131 Jtem Tres rubiletes E tres diamantinhos tauoletos muito 

pequeninos que diz que lhe deu o Duque pera hua medalha estando 
pera faleçer foram aualiados em seis mil reis – 6O reis
0132 Jtem Hũa bocetinha de ouro pequenina Com sua chaue e gomsos 
que se abre E feçha pesou tres outauas E seis grãos que monta mil e 
quatrocentos e quarenta reis E de feitio foi aualiado em quatrocentos 
reis monta – 1O840 reis
0133 Jtem Hum brinco feicam de Galgo o corpo de perola E o mais de 
ouro com hũa perla /fl. 23/82 pequena pendente Esmaltado de bramco 
E uerde foi aualiado em tres mil e dusentos reis – 3O200 reis
0134 Jtem Trinta E sete asentos de perolas pequenas redondas foram 
aualiados a dusentos E Vinte reis cada hum são outo mil cento e 
quarenta – 8O140
0135 Jtem Corenta E oito camafeos de Milam pera botoens e hũa 
medalha de camafeo foi tudo aualiado, A saber os camafeos a trezentos 
reis cada hum E a medalha em mil E seiscentos, são dezaseis mil 
reis – 16O reis
0136 Jtem Hum ramal de contas de Beioim de boninas que sam corenta 
E outo E sinco estremos do mesmo grandes E redomdos emfiados em 
cordam uerde.
0137 Jtem Tres canudinhos de ouro feicam de colunas esmaltados de 
preto pesaram meia outaua que sam dusentos E trinta E quatro reis E 
em tanto foram aualiados – 234 reis
0138 Jtem Hum botam de Cristal, com hũa uerga de ouro foi aualiado 
em tresentos reis – 300 reis
0139 Jtem Hum liuro de Oras de nossa Senhora douradas com suas broxas 
de ouro, esmaltadas de uerde preto E branco foi aualiado as broxas em 
quatro mil reis E o liuro em quatrocentos reis sam – 4O400 /fl. 23v./
0140 Jtem Outro Liurinho mais pequenino de horas de nossa Senhora, 
dourado Com suas brochas de Ouro esmaltados de branco E uerde E 
preto, foi aualiado em tres mil reis asim como esta – 3O reis
0141 Jtem Huns grãons d’aliofar meudos e hũas continhas de ouro 
muito meudinhas E outras comtinhas de uidro que o Duque deu pera 
hũa gorra do Senhor Dom James pessou hũa onsa E hũa terça de 
outaua E foi aualiado em quatro mil E tresentos reis – 4O300 reis Sam 
mais quatrocentos reis alem do preço.
0142 Jtem Vinte botoins pequeninos de Cristal com seus emgastes de 
ouro, que sam de hum gibam do senhor Dom James foram aualiados 
Em Vinte Crusados são Outo mil reis – 8O reis

81 Ms.: palavras repetidas 
“Tres outauas”.

82 Ms.: palavras repetidas 
“Com hũa perola”.
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0143 Jtem Hum Cordam de Cristal desguarnesido foi aualiado Em vinte 
E quatro mil reis – 24O reis
0144 Jtem Hum colarinho de Cristal guarnecido que Esta em seis 
peças foi aualiado em dous mil e quatrocentos reis E foi dado A 
Simão Fernandes a comta da sua sentenca como se uera pelo auto de 
Execusão de sua sentenca. /fl. 24/
0145 Jtem Hum abano de Cristal com duas Vieiras foi aualiado em outo 
cruzados sam tres mil e dusentos reis – 3O200
0146 Jtem Trinta E sete pontas de Cristal desguarnecidas foram 
aualiadas a dusentos reis cada hũa são sete mil e quatrocentos reis – 
7O400 reis
0147 Jtem Hum garfo e hũa colher de Cristal guarnecidos de rubins 
meudos e ouro foram aualiados em seis mil reis – 6O reis
0148 Jtem Hum didal de ouro guarnecido de rubins de Milam foi 
aualiado em dous mil reis – 2O
0149 Jtem Outro didal de ouro Esmaltado de preto E branco pessou 
duas Outauas E meia que monta mil e cento setenta E hum reis e em 
tanto foi aualiado – 1O180 [sic]
0150 Jtem Hum talabarte de Ouro do Senhor Dom James esmaltado de 
branco E preto e azul com sua biqueira e Charneira e fiuelas pesou hua 
onsa E duas Outauas, que ualem quatro mil seiscentos Outenta E sete 
reis e em tanto foi aualiado – 4O687 reis
0151 Jtem Hũa medalha de hum camafeo de molher emgastada em 
ouro com quatro rubins pequeninos que he da gorra do Senhor Dom 
James foi aualiado em Outo mil reis, Assi /fl. 24v./83 como esta – 8O 
reis
0152 Jtem Hua cadeinha de ouro de chaues pequena.
0153 Jtem Hum breuiareo Dourado com broxas de prata Com os 
registos de ouro e aliofar que disse que lhe deu Abbadesa das Chagas 
foi aualiado a saber a prata em dous mil reis e o Liuro em quinhemtos 
reis – 2O500 reis
0154 Jtem Outro breuiario de Tres ofiçios de encadernacam de Franca 
sem broxas foi aualiado em quatrocentos reis – 400 reis
0155 Jtem Hum Diurnal emcadernado em couro azul emcadernacam 
de França foi aualiado em duzentos reis – 200 reis
0156 Jtem Hum Liuro de horas de Encadernação de França sem broxas 
foi aualiado em cento e sincoenta reis – 150 reis
0157 Jtem Outro Liuro de horas Emcadernado em couro Encarnado E 

laurado com suas broxas que lhe deu o Comendador mor foi aualiado 
em Tresentos reis – 300 reis
0158 Jtem Hum Missal de Franca com registo de prata que lhe deu o 
Duque pera o Oratorio foi aualiado em tresentos e sincoenta reis – 350 
reis /fl. 25/84

0159 Jtem Hum relicairo de Ouro Com Sam Gregorio [num lado] e 
santo Esteuam do outro Esmaltado de cores pessou sete outauas de 
Ouro que a rezam de trinta mil reis o marquo val tres mil dusentos e 
outenta reis – 3280 reis
E por aqui disse A senhora Duqueza que auia por Lancadas no Jnuentario 
todas as ioyas alquimidas85 e brincos do seu Escritorio e que protesta 
todas as ditas Jojas e cada hũa dellas in solidum serem suas precipuas 
por lhas o Duque que aia gloria ter dadas e emtregues E por outras 
rezoins que a seu tempo allegará e se as Lancou neste jmuentario, foi 
com temor do Juramento, e não por serem de partilha, nem auerem 
de uir a colacam E asim protesta tudo isso requerer direita Justiça no 
que lhe preiudicar como asima diz, As Lancei neste Jmuentario, E asim 
protesta a todo tempo que Lhe lembrar86 mais alguma Cousa as Lancar 
neste inventario87 E o Dezembargador mandou que se Escreuesse 
/fl. 25v./88 Sebastiam Aluares o fis escreuer E asinou a dita Senhora / A 
Duqueza // Jeronimo Pereira de Saa.

Aos Vinte E tres dias do mes de Janeiro de mil E quinhemtos sesenta e 
sinco annos em Villa Vicossa no aposento da Senhora Duquesa Donna 
Britis89 sendo presente o Dezembargador Jeronimo Pereira de Saa 
juiz destas partilhas E asim sendo prezentes o Doutor Esteuam Preto 
procurador E curador da Senhora Duqueza e de seus filhos e o Doutor 
Vasco de Monteroio E o Licenseado Manoel Alueres procuradores E 
curadores do senhor Duque e da senhora Donna Catherina estando 
fazendo aualiacam das Joyas comtheudas neste titolo atras Estando 
pera se aualiar os trinta E sete botois de diamantes que Estam lancados 
neste titolo que he a quinta adicam contando do principio pello dito 
procurador da senhora Duquesa E asim por a dita Senhora foi ditto que 
pello Juramento que os diamantes Sómente eram deste Jnuentario e 
so os diamantes mandara que se Lancasem /fl. 26/90 no Jnuentario 
porque O ouro e feitio dos ditos botoins era seu precipuo e não do 
inuentario porque Ella os pagara de seu proprio91 dinheiro despois do 
Duque ser falecido E que protestaua nam lhe preiudicar cousa algũa 

83 Ms.: palavra repetida “Assi”.

84 Ms.: palavras repetidas “E 
Sincoenta reis – 350 reis”.

85 A partir de um documento do 
séulo XVI com esta mesma parte 
do inventário, esta palavra não 
aparece mas antes “adquerida”, 
pelo que podemos estar perante 
um erro de leitura do escrivão.

86 Ms.: palavra rasurada 
sobre “lembrar”.

87 Ms.: palavras repetidas “as 
Lancar neste imuentario”.

88 Ms.: palavras repetidas 
“Escreuese”.

89 Ms.: trespasse de tinta 
sobre a palavra “Britis”.

90 Ms.: palavras repetidas 
“Lancasem”.

91 Ms.: palavras corrigica 
de “propio [sic]”.
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acharem-se escritos Ouro e diamantes no inuentario E que protestaua 
sobre isso requerer Sua Justiça E o Dezembargador comtudo mandou 
que se aualiasem Visto como estauam Lancados no inuentario sem 
nenhũa das ditas declaracõins E que a seu tempo requerem as partes 
sobre isso sua Justiça; E tambem protestou a dita Senhora Duqueza 
E seu procurador que a aualiacam que elle Dezembargador mandou 
fazer das Joyas e dos brincos do seu Escritorio nam lhe preiudicar o 
serem suas precipuas E a aualiacam que se dellas fez nam ser uisto 
comsentir nella por que Elle Dezembargador mandou que se aualiasem 
por Estarem Lancadas neste Jnuentario E protestou sobre isso requerer 
sua Justiça comforme as protestacõins Comtheudas neste Jnuentario, E 
o Dezembar- /fl. 26v./92 gador93 mandou que se escreuese, Sebastiam 
Alueres o Escreui.
0160 Jtem Duas medalhas a saber hũa que tem quatro diamantes E 
dous camafeos diguo he hum camafeo que tem tres figuras he hum 
Leão e o outro tem hum Camafeo da Furtuna, e os diamantes foram 
aualiados em Vinte E outo crusados E o camafeo das tres figuras, foi 
aualiado em cinco mil reis E tem de ouro hũa Onça menos desoito 
grãos E o da Fortuna foi aualiado o camafeo em seis mil reis E tem 
d’ouro sinquo outauas e tres grãos E de feitio dous mil e quatrocentos 
reis que somam ambas trinta E Sinco mil reis quinhemtos nouenta 
E seis reis as quais medalhas tinha Antonio Mouro E as emtregou a 
Senhora Duqueza de que se fez termo por ella asinado por mandado 
do Dezembargador homde foi paguo O ouro e feitio a Antonio Mouro 
por elle o pagar. 
E portanto se lancaram aqui E asenou aqui a senhora Duqueza de Como 
recebeo estas medalhas, Sebastiam Alueres ho escreui // A Duquesa // 
Jeronemo Pereira94 /fl. 27/95 de Sáa.

Titolo da prata qve declarou a 
Senhora duquesa qve era alqvimjda

0161 Hum açafate de prata de toucados feicão d’acafate Largo pessou 
dez marcos E seis Onças foi aualiado a dous mil e quatrocentos reis 
O marco E de feitio a quinhemtos reis o marco soma tudo trinta mil e 
outocentos reis – 30O800 reis
0162 Jtem Hum prato de augoa’s maos pequeno com hum perfil dou-
rado pella borda E no fundo pessou quatro marcos e hũa Onsa foi 

aualiado a dous mil e quatrocentos reis o marquo e de feitio a dusentos 
reis O marquo soma dez mil settecentos Vin te e dous reis – 10O722 
reis
0163 Jtem Hũa baciniqua de prata pessou tres marcos e sete Onças foi 
aualiado a dous mil e quinhemtos reis o marquo E de fei tio e de prata 
a dita quamthia sem mais, soma noue mil E Seissentos outenta e sete 
reis – 9O677 reis [sic]
0164 Jtem Hum castisalinho de prata redondo pequeno pessou sete 
Onsas foi aualiado em dusentos reis de feitio soma dous mil E tresentos 
reis – 2O300 reis
0165 Jtem Hum Calix de prata doirado, Com sua /fl. 27v./96 patena pezou 
hum marco E quatro onsas foi aualiado em dous mil E quatrocentos 
reis O marquo E do feitio mil E seiscentos reis soma tudo sinco mil E 
dusentos reis – 5O200 reis
0166 Jtem Duas galhetas pequeninas que seruem no oratorio sam de 
prata pessaram sete Oncas e quatro outauas E o feitio foi aua liado Em 
outocentos reis, soma tres mil E sincoenta reis – 3O50 reis
0167 Jtem Hũa pena de prata.
0168 Jtem Hũa almaraxa de prata pequena, com hũas bandas doura-
das E lauradas E outras brancas, pessou quatro onças E quatro outauas 
E de feitio e ouro aualiado em tresentos reis soma mil seiscentos e 
sincoenta reis – 1O650 reis
0169 Jtem Hum prefumador de prata de manga aberto com tres pes de 
cabra pessou quatro Onsas E hũa oitaua e meia, E de feitio outocentos 
reis soma dous mil e quinhemtos E sinco reis – 2O505 reis
0170 Jtem Hũa Jmagem de Nossa Senhora da Gloria de prata estampa da 
sobre hum Vidro guarnecida de paao preto foi aualiado no inventario, 
que fez João Correa E Joam /fl. 28/97 Gomes Vieira do Guar da-ropa 
Viram-se loguo os outros Jmuentarios E por não hir aualiada nelles se 
aualiou aqui em tres mil e quinhemtos reis, foi uendido a Domingos 
Nogeira pela aualiacam – 3O500 reis
E por esta maneira dise A Senhora Duqueza que em sua caza não auia 
mais prata alquimida que a comtheuda atras com protestacam se lhe 
mais Lembrar a declarar E que asim ha mais prata alquimida, que se 
reporta aos officiais do Duque que aia gloria E elles faram Jnuemtario 
della E o dezembargador mandou que se Escreuese Sebastião Aluares 
o Escreui E ella Se nhora com o dito Dezembarguador asinou // A 
Duqueza Jeronimo Pereira de Saa.

92 Ms.: palavras repetidas 
“E o Dezembar”.

93 Ms.: corrigido da palavra 
“Dezembargardor [sic]”.

94 Ms.: à margem direita “35O596”.

95 Ms.: palavras repetidas 
“Jeronimo Pereira”.

96 Ms.: palavras repetidas “Com sua”.

97 Ms.: palavras repetidas “e Joam”.
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0171 Jtem Hum barquo de prata de augoa as 98 maos que fes Tomas 
de Crasto Ouriues Em Villa99 Uicossa, que tem pella borda huas 
ca bessas100 de homens, pessou Onze marcos e hũa onça e hũa outaua, 
foi aualiado a dous mil e quatrocentos reis o marquo E foi aualiado o 
feitio em Vinte E simquo mil reis soma sincoenta E hum mil setecentos 
/fl. 28v./101 trinta E outo reis o qual barquo Emtregou  a Senhora 
Duqueza a Antonio Mouro que o tinha Em poder E foi passado mandado 
pera Antonio Mouro pera o contador que lhe toma a conta lhe leuar em 
conta a prata que deu pera este barquo da senhora Duqueza que se 
uendeo pella aualiacam.
O qual barquo Recebeo a Senhora Duqueza por mandado do 
Dezembargador por estar em posse E cabessa do Cazal E asinou aqui 
Sebastiam Alueres o escreui // A duqueza // Jeronimo Perei ra de Saa.

Titolo da Prata qve disse a Senhora Duqvesa que 
lhe derão em pagamento de seu Dote

0172 Hvm Escalfador de prata grande chão com sua cobertura E assas 
pessou Onze marquos Sinco onsas E quatro Outauas foi aualiado a 
dous mil E quatrocentos reis O marquo E de feitio a Outocentos reis O 
marquo /fl. 29/102 soma tudo trinta e sete mil reis – 37O reis
0173 Jtem Hua bacia de Prata de Lauar cabessa cham pessou sete 
marquos duas Onsas E quatro Outauas foi aualiado a dous mil e 
quatrocentos reis o marco e de feitio a dusentos reis O marquo soma 
tudo dezanoue mil e dez reis, dise a Senhora Duque sa que a uendera 
pella aualiacam – 19O10 reis
0174 Jtem Outra Bacia de prata de Lauar pes maior que a de sima de 
duas azas com huas marteladas no fundo pessou Vinte E dous marcos 
Sinco onsas E quatro outauas foi aualiado a dous mil e quatrocentos reis 
o marquo E de feitio a outocentos reis O marquo Soma tudo Sesenta e 
tres mil e outocentos reis disse a senhora Duqueza que a uendera pela 
aualiacam E o dinheiro Vai em receita a Antonio Mouro – 63O reis
0175 Jtem Hum Brazeiro grande de prata cham posto sobre quatro 
bollas de prata E outras quatro bolas em sima, as quais nam Estauam 
neste brazeiro E diz que estam na mamtearia Estas /fl. 29v./103 quatro 
bollas uam Lancadas no inuentario da mantearia pessarão-se com o 
braseiro E pessou tudo Cento nouenta E quatro mil seiscentos Vinte 
E sinco reis E de feitio a seiscentos reis O marquo soma tudo diguo 

que pessou sesenta E quatro marcos E sete onsas que a dous mil e 
quatrocentos reis o marquo E a seiscentos reis de feitio Soma os dittos 
Cento E nouen ta E quatro mil seiscentos E vinte E sinco reis.
0176 Jtem Hua baciniqua de prata pessou dous marquos sinco onsas E 
duas outauas foi aualiada a dous mil E quinhemtos reis o mar quo Soma 
tudo seis mil e quinhemtos trinta E sete reis – 6O537 reis
0177 Jtem Outra baciniqua de prata mais pequena uelha de cuspir 
pessou hum marquo E quatro onças E seis Outauas foi aualiado a dous mil 
e quinhemtos reis O marquo. Soma quatro mil e outenta reis – 4O80 reis
0178 Jtem Quatro Saluas de prata de pe que sam todas douradas de 
dentro E de fora E com os pes Laurados E duas dellas tem as armas 
do mestre de Santiaguo /fl. 30/104 E duas tem as armas do jnfante de 
Granada E as armas são de ouro pessaram todas homze marcos e seis 
outauas foi aualiado a dous mil e quatrocentos reis o mar quo E cada 
esmalte das armas em mil e dusentos reis de ouro E hum crusado de 
feitio E de feitio a mil reis cada salua E de ouro a seiscentos reis o 
marquo soma tudo quarenta E tres mil E seiscentos Vinte e sinquo 
reis – 43O636 reis [sic]
0179 Jtem Quatro Guarnicoens de Escouas de prata douradas em 
par tes duas grandes E duas pequenas as duas pezaram a saber as 
maiores dous marcos tres Onsas E quatro outauas foi aualiado a dous 
mil e quatrocentos reis o marquo E de feitio e ouro em mil e dusentos 
reis ambas E as pequenas hum marquo tres on ças E quatro outauas ao 
mesmo preço E de feitio e ouro em outocentos reis ambas soma tudo – 
11O300 reis Vendidos pela aualiacam a Dioguo de Castro105.
0180 Jtem Dous Braseirinhos de prata abertos /fl. 30v./106 Laurados 
com dous pratinhos pessaram dous marquos E seis Outauas foi 
aualiado a dous mil E quatrocemtos reis O marquo E de feitio ambos 
mil E seiscentos reis com os pratos Somma tudo seis mil E seissentos 
reis Vinte e simquo reis – 6O625 reis
0181 Jtem Dous Castisalinhos de prata de piuetes abertos com dous 
pratinhos dos mesmos castisais, pessaram hum marquo, hũa Onsa E 
sete outauas foi aualiado a dous mil e quatrocentos reis O marquo E 
de feitio em outocemtos reis, Soma tudo tres mil setecentos E sesenta 
reis – 3O760 reis
0182 Jtem Hũa Caldeira de prata grande de uzo cham de auguar pezou 
doze marcos E sete onças E quatro Outauas foi aualiado a dous mil 
E quatrocentos reis O marquo E de feitio a tresentos reis o marquo 

98 Ms.: trespasse de tinta 
sobre a palavra “as”.

99 Ms.: trespasse de tinta 
sobre a palavra “Villa”.

100 Ms.: trespasse de tinta sobre 
a palavra “cabessas”.

101 Ms.: palavras repetidas 
“Setecentos”.

102 Ms.: palavras repetidas 
“Centos reis o marquo”.

103 Ms.: palavras repetidas “Estas”.

104 Ms.: palavras repetidas 
“de Santiaguo”.

105 Ms.: palavra rasurada.

106 Ms.: palavras repetidas “Abertos”.
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somma tudo trinta E quatro mil e nouecentos E des reis – 34O910 reis
0183 Jtem Hum Burifador de prata Laurado que tem em sima hũa 
molher nua E he redondo branco pessou sinco onsas E quatro ou tauas 
foi aualiado a dous mil E quatro- /fl. 31/ 107 cemtos reis O marquo E de 
feitio quinhemtos reis, somma tudo dous mil setecentos E sincoenta 
reis – 2O750 reis Este foi dado a Aluaro Bahia pella aualiacam a conta 
de seu Seruiço como parece pella execusão de sua sentenca.
0184 Jtem Dous acafates de pe, de uerga de prata brancos hum maior 
que o outro pessaram ambos sete marquos sinquo onças E seis outauas 
foi aualiado, a dous mil E quatrocentos reis o marquo E de feitio a 
outocentos reis o marquo soma Vinte E quatro mil reis, setecentos 
Vinte E simquo reis, E dis que se uendeo a Donna Caterina Sarmento 
por onze mil quatrocentos quarenta E sete reis.
0185 Jtem Hũa Almaraxa de prata Laurada E dourada pessou hum 
mar quo e duas onsas E quatro Outauas foi aualiado a dois mil e 
quatrocentos reis o marquo E d’oiro E feitio em outocentos reis, 
Somma tudo três mil E nouecentos reis, diguo tres mil E nouecentos e 
sincoenta reis – 3O950 reis
0186 Jtem Hũa Escudelinha de prata de lauar O rosto dourada Em partes 
cham /fl. 31v./108 E de biquos pella borda, pessou hum marquo, duas 
onsas E quatro Outauas foi aualiado a dous mil E quatrocem tos reis o 
marquo E de ouro E feitio, Outocentos reis somma tres mil nouecentos 
E simcoenta reis, diguo que pessou tres Onsas e duas outauas somente, 
sam nouecentos setenta E dous reis E de feitio E ouro dusentos reis 
soma mil cento e seten ta E dous reis – 1O272 reis
0187 Jtem Hum frasquinho de prata muito pequenino dourado em 
par tes pessou hũa onsa E tres outauas E de feitio em dusentos reis 
somma seiscentos E dez reis – 610 reis
0188 Jtem Hũa caixinha de prata de poluilhos, com sua cobertura 
laurada Como xadres pessou hũa Onsa E hũa outaua sam tresemtos 
trinta E sete reis em tamto se aualiou – 337 reis
0189 Jtem Disse que auia hũas andilhas de prata que se leuaram des ta 
Caza pera Lisboa pera se aualiar o feitio dellas E disse que se trarião.
0190 Jtem Hũa Salua de prata com cabo E hũa tisoura de Espiuitar 
pressa em hũa cadea pessou dous marquos sete oncas E quatro 
/fl. 32/109 Outauas foi aualiado a dous mil E quatrocentos reis o mar quo 
E de feitio a quatrocentos reis o marquo soma Outo mil dusentos Vinte 
E sinquo reis – 8O225 reis

Titolo da prata que declarou que não era da que lhe derão em 
pagamento do dote E que a tinha o Dvqve quando casou com ella

0191 Hua salua de Prata Laurada em partes brança Outauada de pe 
pesou hum marquo E sinco Oncas foi aualiada a dous mil quatrocentos 
reis O marquo E de feitio a dusentos reis o mar quo soma quatro mil 
dusentos e cincoenta reis – 4O250 reis
0192 Jtem Outra Salua de prata mais pequena seistauada de pe em branco 
pessou hum marquo Sinco oncas E sete Outauas foi aualiado a dous mil 
quatrocentos reis O marquo E de feitio du sentos reis soma – 4O360 reis
0193 Jtem Hum tachinho de prata pequenino de duas asas pessou 
sin co onsas E sete Outauas e meia E de feitio dusentos reis Soma tudo 
mil E nouecentos satenta E outo reis – 1O978 reis
0194 Jtem Hũa escudela de prata di [sic] orelhas E as orelhas lauradas 
uelha pessou hum marco /fl. 32v./ 110 sam dous mil e quatrocentos reis 
E um reis mais da ualia da prata – 2O500 reis
0195 Jtem Hũa alampada de prata de pe de feicam de Camdieiro de 
Latam com sua cobertura pessou dois marquos E duas onsas Quatro 
Outauas foi aualiado a dois mil quatrocentos reis o marco E de feitio 
setecentos reis, somma sete mil dusentos e sincoenta111 reis foi 
Vendido a Domenguos Nogeira por aualiacam – 6251 reis
0196 Jtem Hum fonil de prata pessou duas Oncas E seis outauas e meia 
que sam outocentos quarenta E tres reis foi aualiado – 843 reis
0197 Jtem Hum Escalfador de prata pequeno com sua cobertura E 
assa pezou dous marquos sete Onças E quatro Outauas foi aualiado a 
dous mil E quatrocentos reis o marquo e de feitio a quatrocentos reis o 
marquo soma tudo Outo mil dusentos reis – 8200 reis
0198 Jtem Hũa persolana de prata dourada toda doirada por dentro E 
por fora laurada no fundo E pella borda pessou hum marquo duas oncas 
E duas Outauas foi aualiado a dous mil quatrocen tos reis o marquo E 
d’ouro E feitio mil reis Somma tudo quatro mil setenta E simquo reis.
0199 Jtem Hua Colherinha de Prata /fl. 33/112 muito pequenina uelha 
de ouos pessou dusentos E sincoenta reis – 250 reis

Prata que esta na botiqua

0200 Jtem Hũa Canastrinha de prata meam pessou outo marquos E 
duas Onsas com sua cobertura foi aualiada em mil E quatrocentos reis 

107 Ms.: palavras repetidas “E quatro-”.

108 Ms.: palavras repetidas 
“Em partes cham”.

109 Ms.: palavras repetidas “E quatro”.

110 Ms.: palavras repetidas 
“hum marquo”.

111 Ms.: trespasse de tinta sobre 
a palavra “sincoenta”.

112 Ms.: palavras repetidas “de Prata”.
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O marquo E de feitio a quatrocentos reis soma tudo Vin te E tres mil e 
cem reis – 23O100 reis
0201 Jtem Dous asucareiros com suas coberturas Laurados diguo 
bran cos Laurados em partes com hũas rozas como coracoins 
pessaram ambos Outo marquos e duas onsas foi aualiado a dous mil e 
quatrocentos reis o marco E de feitio a tresentos reis O marquo somma 
Vinte e dous mil e dusentos setenta E sinco reis – 22275 reis
0202 Jtem Duas panelinhas de prata redondas com113 suas coberturas 
chans pessarão ambas tres marcos hua onsa E quatro Outauas foi 
aualiado a dous mil e quatrocentos reis o marco E de fei tio a quatrocentos 
reis O marquo, diguo a quatrocentos reis cada hũa soma – 7451 reis

Prata da Mantearia que tem a seu carguo Magarida Bispa 
que he do /fl. 33v./ 114 Seruico da Senhora Duqueza

0203 Vinte E tres pratos de cortes115, destes vinte E tres vam Lamcados 
Vimte E hum na conta dos pratos de corte no Jnuentario que fez Fernam 
da Veiga mantieiro E la se aualiaram por os ter dados pera seruico da 
Senhora Duqueza E pesaram os dous dois marquos Seis Onças E seis 
outauas a dous mil e quinhemtos reis o marquo soma tudo 116  – 7O111 
reis
0204 Jtem Duas Salseiras Vão aualiadas no inuemtario da mantearia 
na adicam das trinta salseiras, recebeo-as João Gomsalues Vieira E 
asim mais outras duas como se declara no imuemtario da mantearia na 
adicam dellas E la uam todas aualiadas.
0205 Jtem Duas Vinagreiras grandes pessaram quatro marcos E hũa 
onsa foram aualiados a dous117 mil e quatrocentos reis O marquo soma 
noue mil E nouecentos reis, foram uendidas a Dioguo de Crastro do Rio 
por noue mil E nouecentos reis – 9O900 reis
0206 Jtem Hum prato pequeno de augoas as maos laurado de Romano 
em partes branco pessou dous marquos E hũa onsa foi aualiado Em 
dous mil E quatrocentos reis o marquo E de /fl. 34/118 feitio mil reis 
somma seis mil E cem reis foi uendido a Dominguos Nogeira por seis 
mil e cem reis – 6O100 reis
0207 Jtem Sinco pratos de mea cosinha pequeninos pesaram dose 
marquos sete onças E duas outauas foram aualiados a dous mil E 
quinhemtos reis o marquo somma trinta E dous mil dusentos E sesenta 
reis E do gasto a outaua por marquo sam mil reis – 32O261 reis 4500 reis

0208 Jtem Tres faquas com os cabos de prata uam aualiadas, com as 
outras faquas que Estam lancadas no Jnuentario da mantearia.
0209 Jtem Tres garfos e hũa colher Vam pessados E aualiados no 
Jnuentario da mantearia por la estarem Lancados na somma maior 
delles.
0210 Jtem Hum Oueiro de prata de pe pessou quatro onsas E sete 
Outauas E de feitio dusentos reis Somma Mil seiscentos e sesenta 
reis – 1660 reis
0211 Jtem Hũa peça de saleiro pequenina dourada pessou duas On ças 
E sete outauas E meia foi aualiada em dusentos reis E de feitio soma 
mil e setenta reis – 1O75 reis diguo soma mil setenta E sinco reis.
0212 Jtem Sette casticais de prata redondos E hũa Tisoura pessou 
tudo dez marquos /fl. 34v./119 quatro Onsas E hũa outaua foi aualiado 
a dous mil E quatrocentos reis o marquo E de feitio a quatrocentos reis 
a peça soma tudo trinta E tres mil reis – 33O reis
0213 Jtem Hum braseirinho de prata posto em hum cabo de pao pes-
sou sete Onças E quatro outauas A rezam de dous mil e quatrocentos 
reis O marquo E quatrocentos reis de feitio soma dous mil tresentos, 
digo seiscentos E sincoenta reis – 2O650 reis

Prata do seruiço do Senhores DOM James E DONA Jsabel que se dev 
da mantearia a Violante Rodriguez de que tem dado conhesimento

0214 Hũa escodela de orelhas de prata pessou hum marquo foi 
aualiada em dous mil e quatrocentos reis, diguo dous mil E quinhemtos 
reis – 2O500 reis
0215 Jtem Hũa persolana de prata pessou sete oncas E quatro Outa uas 
foi aualiado a rezam de dous Mil e quinhemtos reis O mar quo Somma 
dous mil dusentos E sincoenta120 reis /fl. 35/121 – 2O50 reis
0216 Jtem Hũa pessa de Saleiro pequena dourada pessou tres Onsas 
foi aualiado O ouro e feitio em dusentos reis soma – lO100 reis
0217 Jtem Hũa colher e hum garfo de prata E hũa faqua com o cabo de 
prata Vai no imuemtario da mantearia.
0218 Jtem Hum gomil de prata branco laurado de Romano em partes 
que ueio da mantearia disse a senhora Duquesa que Era alquimido este 
gomil pessou tres marqos seis Onsas E quatro outa uas foi aualiado a 
dous mil e quatrocentos reis o marquo e de ouro e feitio a quinhemtos 
reis O marquo somma tudo Onze mil E tresentos reis, foi uendido a 

113 Ms.: trespasse de tinta 
sobre a palavra “com”.

114 Ms.: palavras repetidas 
“Que he do”.

115 Ms.: trespasse de tinta 
sobre a palavra “cortes”.

116 Ms.: trespasse de tinta 
sobre a palavra “tudo”.

117 Ms.: trespasse de tinta 
sobre a palavra “dous”.

118 Ms.: palavras repetidas “E de”.

119 Ms.: palavras repetidas 
“dez marquos”.

120 Ms.: trespasse de tinta sobre 
a palavra “sincoenta”.

121 Ms.: palavras repetidas 
“E sincoenta reis”.
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Dominguos Nogeira pella aualiacam – diguo somma tudo Onze mil e 
trinta reis – 11O30 reis
0219 Jtem Hum castical de prata redondo do seruico dos Senhores que 
tem a seu carguo Violante Rodriges, pessou hum marquo Tres Onsas E 
quatro Outauas foi aualiado a dous mil E quatrocentos reis O marquo E 
de feitio quatrocentos reis O Castisal soma – 3O850 reis /fl. 35v./
0220 Hũa pueira de prata dourada E hum tinteiro grande de pra ta do 
Seruiço de sua Senhoria o tinteiro he branquo pessaram hum marquo 
quatro Onsas Quatro Outauas aualiado a dous mil E quatrocentos reis 
o marquo E de ouro E feitio mil E quinhem tos reis soma tudo – 5O250 
reis
0221 Jtem Hũa forma de Letra de prata pessou tres Onsas E seis 
outauas foi aualiado em Cem reis de feitio somma tudo mil E dusentos 
E uinte E simquo reis – 1O225
0222 Jtem Hum Cano de prata de Cristel [sic] pessou hua Onsa E sim-
quo Outauas e meia Val quinhemtos reis – 500 reis
0223 Jtem Hum prato de Corte que serue no timteiro de sua senhoria. 
Este prato uai Lamsado com os da mantaria no Jnuentario que fez 
Fernam da Veiga E com os Outros Vai aualiado.
0224 Jtem Hũa Campainha de prata pessou hum marquo duas Onsas 
E seis outauas foi aualiado a dous mil e quatrocentos reis o marquo 
E quatrocentos reis de feitio somma tres mil tresentos Vinte E 
simquo reis digo tres mil seiscentos Vinte E simquo reis somma – 3625 
reis /fl. 36/122

0225 Hũa bolla de prata pequena aberta E crespa de aquemtar as 
maos pessou hũa onsa duas outauas E mea E de feitio qua trocemtos 
reis, somma tres mil seiscentos Vinte E simquo reis – 3625 reis
0226 Jtem Hũa Cruz de prata dourada com doze contas asuis 
emgastadas na prata com seu pe de prata Laurado E dourado no [pé] 
foi pessada estimada em dous marquos E seis onsas de prata ava liado 
em dous mil e quatrocentos reis o marquo E de ouro E feitio em mil e 
tresentos123 reis E as contas azues em seiscentos reis, soma tudo noue 
mil E seiscentos reis – 9O600 reis
E por esta maneira atras disse A Senhora Duqueza que auia por Lamcada 
toda a prata, que Estaua Em sua caza asim a que lhe deram a conta do 
pagamento de seu dote, como Outra prata que o Duque tinha quando 
cazou com ella E protesta toda a mais que lhe lembrar a poder Lancar 
em todo o tempo E asim declarou quamta prata, diguo E asim declarou 

que aa muito mais /fl. 36v./124 prata E muitos moueis alem dos que Ella 
E as suas molheres tem lancado em imuentario E se reporta aos seus 
officiais E aos do Duque quando aia que Elles declararão E faram iuenta-
rio de tudo asim das ioias que alem das que Ella senhora tem lamcadas 
em Jmuemtario E com esta protestacam serrou este ca derno da prata 
E o dezembargador mandou que se Escreuese Sebastiam Alueres que 
o Escreui E a dita Senhora asinou aqui // A Duqueza Jeronimo Pereira 
de Saa.

Mais prata

0227 Hum fugareiro de prata pessou dezaseis marquos E tres On-
sas foi aualiado a dous mil E quatrocentos reis O marquo E de feitio 
a quatrocentos reis o marquo soma quarenta E sinco mil E setecentos 
reis que o tem a senhora Duquesa.
E asim fiquou Em poder da senhora Duquesa Este fugareiro de prata 
E asinou aqui Sebastiam Alueres o Escreui // /fl. 37/125 A Duqueza // 
Jeronimo Pereira de Saa.

Titolo da Fazenda movel que declarou A senhora Duqueza 
que tinha o Duque quando cazou com ella 

Trauiseiros de ouro, e roupa que tem a carguo Justa d’Oliueira

0228 Quatro meos trauiseiros grandes com quatro almofadinhas de 
rendas de Ouro E cada hum delles tem duas rendas de ouro Largas E 
pello meio hũa Esteira de ouro e prata d’Olanda muito fina com seus 
botoes foram aualiados Em uinte E seis mil E dusentos reis, disse a 
Senhora Duquesa que os uendera a senhora Dona Catherina pella 
aualiacam – 26O200 reis
0229 Jtem Quatro meos trauiseiros de camilha pequenos com hũa 
renda Larga d’ouro E prata com duas almofadinhas do teor com seus 
botoins d’Olanda fina foram aualiados em quinse mil reis – 15O reis
0230 Jtem Hum trauiseiro por acabar Laurado /fl. 37v./ 126 de Brosladora 
de Ouro E prata E uerde E outras coras Varias, as tiras tinha-as o Duque 
quando cazou com a senhora Duqueza E a Olanda do forro das tiras E 
a Olanda do mesmo trauiseiro he alquimida E as almofadinhas deste 
trauiseiro declarou serem alquimidas, foi aualiado o Ouro E prata Seda 
E feitio em Vinte E quatro mil reis E a Olanda em mil e quinhemtos reis.

122 Ms.: palavras repetidas 
“Vinte E sinco reis”.

123 Ms.: palavras repetidas 
“E tresentos”.

124 Ms.: palavras repetidas 
“que ha muito mais”.

125 Ms.: palavras repetidas 
“Alueres o escreui //”.

126 Ms.: palavra repetida “Laurado”.
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0231 Jtem O Outro Trauiseiro grande com quatro almofadinhas Laurado 
de Ouro E Cramesi E algũa prata de broslador as tiras erão do Duque, 
E a Olanda E forro E botois sam alquimidos foi aualiado o trauiseiro, a 
saber todo o Laurado E feitio ouro, E seda em trinta mil reis E a Olanda 
e botois em dous mil reis diguo em dous mil E quinhentos reis. Disse 
a senhora Duquesa que o vendera a senhora Dona Caterina pella 
aualiacam – 32O reis
0232 Jtem Hum trauiseiro grande riquo de hum Lauor muito Largo de 
canutilho d’ouro /fl. 38/127 E prata E figuras de serpes e almaraxas que 
se fes Em Castella, com quatro almofadinhas do Theor E o forro da 
Olanda E o pegamento della he alquimido E inda não esta acabado 
nem tem Olanda do Trauiseiro E disse sua senhoria que parte do feitio 
deste trauiseiro lhe pareçe que se pagou durante o matremonio que se 
sabera dos offiçiais foi aualiado este trauiseiro em dusentos Outenta e 
sete mil e tresentos reis – 287O300
0233 Jtem Hum trauiseiro de Olanda fina Laurado de Verde Com quatro 
almofadinhas do theor Vsado E de Lauor de persolana foi aualiado em 
dous mil e quatrocentos reis, diguo Em dous mil e outocentos reis. 
disse A senhora Duquesa que se uendeo pella aualiacam – 2800
0234 Jtem Outro trauiseiro de Olanda Laurado de uerde com quatro 
almofadinhas do theor E o Lauor he de Eses E tem hums papos com 
hums golpes E he usado foi aualiado em quatro mil E quatro- /fl. 38v./128 
centos reis, diguo que he de Lauor de persolana, disse A senhora 
Duquesa que o uendera pella avaliacam ao boticario diguo por quatro 
mil reis – 4O reis
0235 Jtem Outro Trauiseiro de debuxo laurado de Verde de hũas Jaras 
E pello meio he Lauor atrauesado em ramos com golpes com papos, 
com quatro almofadinhas do theor uzado foi aualiado em dous mil e 
quatrocentos reis disse que o uendera pella aualiacam, Diguo que o 
uendeo por dous mil e quinhemtos reis a Gomsalo Mendes – 2O500
0236 Jtem Quatro meos trauiseiros de Olanda laurados de uerde de 
debuxo com hũas serpes com duas almofadinhas com seus botois 
foram aualiados Em tres mil E dusentos reis foram Vendidos A Gomsallo 
Mendes por dous mil E quatrocentos reis – 2O400 
0237 Jtem Hum trauiseiro de Olanda Laurado de azul uzado E o Lauor 
he de ponto crusado com quatro almofadinhas do Theor de /fl. 39/ 
129 Olanda foi aualiado em dous mil e quatrocentos reis foi uendido a 
Andre Fernandes por dous mil E quatrocentos reis – 2O400                                                     

0238 Jtem Quatro meos trauiseiros de camilha Laurados de azul E 
hũas peças de preto diguo de ponto Cruzado com huas Estrellas
Vsado de Olanda foram aualiados em dous mil e quatrocentos reis 
foram Vendidos a João Martins boticario por dous mil E setecentos 
reis – 2O700 
0239 Jtem Quatro meios trauiseiros de Olanda Laurados de Azul 
e amarelo cheos de meo ponto amarelo com duas almofadinhas do 
theor vsados foram aualiados Em dous mil e quatrocentos reis, foram 
Vendidos a Donna Jeronima de Brito por dous mil E quatrocentos 
reis – 2O400 
0240 Jtem Quatro meios trauiseiros de Olanda Laurados de Cramesi 
antiguos de Lauor de ponto cruzado Com duas almofadinhas do theor 
Vzados muito foram aualiados em dous mil reis disse que os Vendeo a 
Justa d’Almeida por dois mil reis – 2O reis
0241 Jtem Hum trauiseiro Grande de Corte de Lauor Largo com hũa 
Cadaneta Larga pello meo Com quatro Almofadinhas /fl. 39v./130 do 
Theor nouo sem nodoas foi aualiado em seis mil reis – 6O
0242 Jtem Hum meo trauiseyro da Jndia de retros laurado de cadaneta 
da Jndia com hũa renda de Linhas asuis ao Redor que não Seruio foi 
Aualiado em131 mil e dusentos reis foi uendido a João Nunes boticario 
por mil E dusentos reis – 1O200
0243 Jtem Hum trauiseiro de Olanda Velho E roto com hũa renda 
estreita de Linhas Com quatro almofadinhas do theor foi aualiado em 
setecentos reis, foi uendido a Justa de Almeida por setecentos reis – 
700
0244 Jtem Quatro meos trauiseiros nouos de Olanda que numqua 
seruirão, nem tem botois com duas Almofadinhas do Theor com hũas 
rendas de Linhas estreitas foram aualiados em mil e quatrocentos 
reis – 1O400
0245 Jtem Hũa almofadinha chea de rosas de seda brança forrada 
de telilha branca Com hum seradouso132 [sic] de prata ao redor foi 
aualiado em quarenta reis, Vendeu-se a Iusta de Almeida por corenta 
reis – 40 reis /fl. 40/
0246 Jtem Duas armaduras de Leyto de Olanda grandes uelhas de dous 
Alperauases franiados com seus corredores E hum cobirtor grande foi 
aualiado em sete mil reis o cobertor roto em tres mil reis.
0247 Jtem Hum cobertor de escarlatim bramco que serue na cama da 
Senhora Duquesa foi aualiado em mil e quinhemtos reis – 1500

127 Ms.: palavras repetidas 
“de Canutilho d’ouro”.

128 Ms.: palavras repetidas “E quatro-”.

129 Ms.: palavras repetidas 
“do Theor de”.

130 Ms.: palavra repetida 
“Almofadinhas”.

131 Ms.: palavras repetidas 
“Aualiado em”.

132 Ms.: isto é “cerradouro”.
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Lamçois

0248 Dous lamçois de Olanda de tres panos e meio cada hum E de tres 
varas de comprido Vzados com buraquinhos foram aualiados ambos 
em dous mil reis.
0249 Jtem Outros dois Lançois de Olanda de tres panos cada hum E de 
tres Varas de comprido cada pano usados foram aualiados ambos em 
dous mil reis – 2O reis
0250 Jtem Outros dois lancois de Olanda de quatro panos cada hum E 
de tres uaras de comprido cada pano usados foram aualiados ambos 
em tres mil E tresentos reis, hum he milhor que outro.
0251 Jtem Outro lancol de Olanda de tres panos E meio de tres uaras 
de comprido foi aualiado em mil reis – 1O reis
0252 Outro Lamcol de Olanda de dous /fl. 40v./133 panos E meio e de 
duas Varas de comprido uzado diguo roto foi aualiado em quinhemtos 
reis – 500 reis
0253 Jtem Outro Lancol de Olanda de tres panos E de tres Varas E meia 
de comprido uzado foi aualiado em mil E quinhemtos reis – 1O500 
reis
0254 Jtem Outro Lancol de Olanda de dous panos E de duas Varas 
de comprido Vzado diguo com buracos roto foi aualiado em dusentos 
reis – 200 reis
0255 Jtem Outro Lancol de Olanda de dois panos E meio E de duas 
Varas E meia de comprido uzado bem medido foi aualiado em tresentos 
reis diguo Em settesentos reis.
0256 Jtem Hum Lancol de Barbante delgado de tres panos e de tres 
varas de comprido cada pano usado foi aualiado em mil reis por ter 
buraquinhos – 1O 
0257 Jtem Outro Lancol de Barbante de tres panos e duas uaras E meia 
de comprido usado e digo que tem tres uaras e terca de comprido 
foi aualiado em mil e quatrocentos reis por ser muito bom /fl. 41/134 
pano – 1O400 reis 
0258 Jtem Outro Lancol de Barbante de tres panos E meio e de tres 
Varas de comprido uzado foi aualiado em mil reis –1O reis
0259 Jtem Outro Lancol de Barbante de tres panos e duas Varas E meia 
de comprido uzado diguo duas uaras E tres quartas foi aualiado em 
outocentos reis – 800 reis
0260 Jtem Outro Lancol de Barbante de dous panos E meio e de hũa 

uara E meia de comprido uzado diguo que foi aualiado em tresentos 
reis – 300 reis
0261 Jtem Outro Lancol de Barbante de tres panos e meio E de tres 
varas E hũa quarta de comprido vsado E de tres uaras de comprido foi 
aualiado em mil E sincoemta reis por ser pouquo uzado – 1O50 reis
0262 Jtem Outro Lancol de Barbante de tres panos E de tres Varas E 
hũa terça de comprido Vzado foi aualiado em nouecentos reis – 900 
reis
0263 Jtem Outro Lancol de Barbante de tres panos E de tres Varas E 
terça de com- /fl. 41v./135 prido uzado bem medido foi aualiado em 
mil reis –1O reis                                                            
0264 Jtem Outro Lancol de Barbante de tres panos E meio E de tres 
Varas de comprido uzado foi aualiado em mil E dusentos reis –1O200
0265 Jtem Outro Lancol de Barbante de duas Varas E tres quartas 
de comprido E de tres panos Vzado foi aualiado em mil E dusentos 
reis – 1O200 
0266 Jtem Outro Lancol de Barbante de duas Varas e meia de comprido, 
E de tres panos e meio Vsado, diguo de tres uaras E meia de comprido 
foi aualiado em mil reis por ter hums buracos em hum pano – 1O reis
0267 Jtem Outro Lancol de Barbante de tres Varas de comprido E de 
tres panos Vzado foi aualiado em nouecentos reis – 900 
0268 Jtem Outro Lancol de Barbante de tres uaras de Comprido E de 
tres pannos uzado pouquo foi aualiado em mil e outocentos – 1O80 
reis – diguo que foi aualiado em mil e outenta reis.
0269 Jtem Outro Lancol de Barbante de duas /fl. 42/136 Varas E tres 
quartas de comprido E de dous panos E meio diguo que he de tres 
panos e meio E de tres uaras cada pano foi aualiado Em mil reis –1O
0270 Jtem Dous Lancois de Estopa Grandes Velhos foram aualiados Em 
tresentos reis – 300 reis
0271 Jtem Outros dous Lancois de Estopa de quatro pannos cada hum 
e de duas Varas de comprido uelhos diguo de tres Varas E tres quartas 
de comprido, foram aualiados Em setecentos reis por hum ser uelho – 
700 reis
0272 Jtem Dous Lancois de pano de Linho de tres panos cada hum e 
de duas Varas E meia de comprido Vzados hum tem buraquos foram 
aualiados ambos em seiscentos reis – 600 
0273 Jtem Dous Lancois de pano de Linho de quatro panos e de 
tres Varas e hũa terça de comprido usados diguo de quatro panos E 

133 Ms.: palavras repetidas “de dous”.

134 Ms.: palavras repetidas 
“muito bom”.

135 Ms.: palavras repetidas 
“E terça de com-”.

136 Ms.: palavras repetidas 
“Jtem Outro Lancol de 
Barbante de duas”.
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de quatro uaras menos hũa sesma foi aualiado em dous mil E cem 
reis – 2O100 reis
0274 Jtem Mais dous Lancois de pano de Linho de sinco panos cada 
hum E de tres Varas E hũa quarta de comprido uzados foram ambos 
aualiados Em tres mil reis – 3O reis
0275 Jtem Outro de tres panos E meio E de tres Varas de Comprido 
Vzado foi aualiado Em /fl. 42 v. /137 outocentos reis – 800 reis
0276 Jtem Outro de Simquo panos e de tres Varas e meia de comprido 
Vzado foi aualiado em mil E quinhemtos reis – 1O500 reis
0277 Jtem Outro de Tres panos E meio e de quatro uaras de comprido 
vzado diguo de Tres Varas foi aualiado em outocentos reis – 800 reis
0278 Jtem Outro de quatro panos e meio E de tres Varas E tres quartas 
de comprido Vzados todos Estes asima são de linho foi aualiado em mil 
e tresentos reis – 1O300
0279 Jtem Outro Lancol de Linho de Tres pannos E meio E duas varas 
E tres quartas de comprido Vsado diguo de quatro panos E de tres 
Varas E meia cada pano foi aualiado em mil E nouecentos reis por ser 
nouo – 1O900 reis
0280 Jtem Outro Lancol de Linho de dous panos e meio E de comprido 
duas Varas E tres quartas Vsado // Diguo que he de dous panos E meio 
E de tres Varas de Comprido foi aualiado Em setecentos reis – 700 reis
0281 Jtem Outro Lancol de Linho de tres panos e meio E de tres Varas 
E hua quarta de comprido foi avalliado Em noue- /fl. 43/138 cemtos 
reis – 900 reis                                                     
0282 Jtem Outro Lancol de pano de Linho de tres panos E de duas 
Varas E meia de Comprido Vzado foi aualiado em setecentos reis – 700 
reis
0283 Jtem Duas cubertas de Setim Lauradas que numqua seruirão 
Estam por acabar com o Escudo das Armas, foram aualiadas em outo 
mil reis // Hũa destas se deu A Helena Cardozo pella aualiacam a 
conta de seu seruiço E sentença E a outra se deu a conta do seruiço de 
Antonio Machado pella aualiacam – 8O reis  
0284 Jtem Des recheos de meos Trauiseiros outo cheos de Lam e dous 
Vazios de Barbante uzados foram aualiados todos em outocentos reis 
por serem Velhos – 800 reis 
0285 Jtem Quatro meios Trauiseiros de Olanda de Camilha e duas 
almofadinhas Lauradas de pomtas com hũa renda de Linhas pello meio 
uzados foram aualiados Em mil e tresentos reis – 1O300

Colçhoens

0286 Jtem Tres colchoens de Bramante139 meaos /fl. 43 v. /140 cheos de 
Lam Vzados que Vieram da Reposta foram aualiados a mil E sem reis 
Cada hum são tres mil E tresentos reis – 3O300 
0287 Jtem O pano de tres colchoens a saber dois de Ruam uelhos e 
com Lam de Outros colchoens se comprou por diguo se encheram as 
almofadas asues do Estrado da Senhora Duquesa E dous mais cheos 
Velhos E são Simquo os dous, cheos foram aualiados em mil e duzentos 
reis ambos por serem grossos E pequenos e dous Vazios em seissentos 
reis e outro se não aualiou por ser todo roto – 1O800
0288 Jtem Hum Pauelham de pano da Jndia uelho E cham com buracos 
muitos por isso se nam aualiou.
0289 Jtem Outro pauilham de Olanda Velho chão com muitos buracos 
foi aualiado Em seiscentos reis, foi uendido a Catherina Fernandes por 
seiscentos reis – 600 reis
0290 Jtem Hũas Cortinas do breço [sic] com seu sobreçeo E corredisas 
de Olanda nam se aualiaram.
0291 Jtem Outras Cortinas de breço [sic] com seu Ceo E corredisas nam 
se aualiaram por nam serem pera isso. /fl. 44/141

0292 Jtem Hum cobertor de Escarlata Velho de duas Varas E meio 
de comprido E de Larguo hum pano E quasi meo que he da Cama do 
Senhor Dom Jaimes foi aualiado em outocentos reis.
0293 Jtem Outro cobertor de Escarlata Velho bamdado de ueludo 
Carmesim pequeno foi avaliado em dous mil reis – 2O
0294 Jtem Outro Cobertor de Escarlata uelho de tres uaras de comprido 
E de pano E meio de larguo foi aualiado em Outocentos reis foi uendido 
a Felipa de Abreu por Outocentos reis – 800 reis
0295 Jtem Outro Cobertor de Escarlata Velho de duas Varas de 
comprido E de larguo hum panno e a terça parte de Outro panno, tres 
destes Cobertores estam carreguados sobre Violante  Rodrigues, de 
que tem dado Conhesimento a Vicente Fernandes.
0296 Jtem Dous cobertores de papa feitos na Terra com Listras asues 
pequenos Vsados da cama dos Senhores muito Velhos com buracos 
foram aualiados am- /fl. 44v./142 bos em mil reis hum tomou a senhora 
Duquesa em seiscentos reis Outro se uendeo a Violante Rodrigues por 
quatrocentos reis – 1O
0297 Jtem Outro cobertor de Papa da Terra Com listras asues Velho que 
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Estaua carreguado sobre Francisco Lopes foi aualiado em quatrocentos 
reis – 400 reis
0298 Jtem Sinco Lambeis diguo meos de Santarem e sam Velhos 
dous delles não se aualiarão por serem rotos E os tres milhores foram 
aualiados em quatrocentos reis por muito Velhos – 400 reis
0299 Jtem Quatro reposteiros das armas velhos E hum delles he 
muito uelho hum destes cargua sobre Violante Rodrigues E dous 
sobre Justa de Almeida, E hum muito uelho Estaua em caza de 
Dona Caterina Sarmento. O que tem Violante Rodrigues foi aualiado 
em mil reis E o que Estaua Em casa de Dona Catherina não se aualiou 
por ser muito uelho E roto E hum de Justa de Almeida foi aualiado 
em outocentos reis E o outro nam tem Valia por não Valler nada. 
/fl. 45/143

ALCATIFAS

0300 Jtem Hũa alcatifa de campo Vermelho Com hũa Roza amarela no 
meio Muito uelha que tem nos cantos hums Lauores asues foi aualiada 
Em quinhemtos reis – 500 reis
0301 Jtem Outra alcatifa de Castella de dez rodas campo uermelho E 
rodas Verdes Velha foi aualiada Em tres mil reis – 3O reis
0302 Jtem Outra Alcatifa de Castella do tamanho e feicam da de Sima 
que nam he tam uelha, diguo que he mais uelha foi aualiada Em mil E 
quinhemtos reis – 1O500 reis
0303 Jtem Outra Alcatifa de Castella muito uelha com buracos de Outo 
rodas Campo uermelho muito uelha E rota E por isso se nam aualiou
0304 Jtem Dous Tapetes pequenos de Campo Vermelho sanefas asues 
foram aualiados em quatrocentos reis ambos – 400 reis
0305 Jtem Hum pano da Guarda-ropa de escarlata Velho com simquo 
rodas de Velludo de Cores de broslador foi /fl. 45v./144 aualiado assim 
como esta em seis mil reis – 6O reis
0306 Jtem Hũa Vestimenta E frontal do Oratorio de setim azul com 
bandas de telilha de Ouro falssa E outras bandinhas de ueludo asul 
com todo seu guisamento Vsado foi aualiado em seis mil e dusentos 
reis – 6O200 reis
0307 Jtem Outra Vestimenta de tafeta preto E roxo raxada de Ouro, 
com fromtal do mesmo franginhas de Ouro falso E preto com todo seu 
guisamento Velho foi aualiado Em tres mil reis – 3O reis

VIDROS E PERSOLANAS

Estando para se uer a caza dos Vidros e persolanas por o Doutor 
Esteuão Preto procurador E curador da Senhora Duqueza foi dito que 
a senhora Duquesa pertendia a dita Caza de Vidros E persolanas assim 
como estaua ser sua presipua E nam ser de partilha por o Duque lha 
dar que protestaua sobre isso requerer sua Justica E o Dezembargador 
mandou /fl. 46/145 que se Lancasem com esta protestacam. Sebastiam 
Alueres que o Escreui.

Procelanas

0308 Jtem Tres boiões de Persolana com suas cobertouras foram 
aualiados a mil E quinhemtos Reis cada hum sam quatro mil E 
quinhemtos reis – 4O500
0309 Jtem Duas percelanas grandes feicam de escudellas hũa de 
Lauores Vermelhos E verdes E a outra asues foram aualiadas ambas 
em dous mil e seiscentos reis e asul em mil e seis centos reis – 2O600 
0310 Jtem Tres percolanas da feiçam das atras mais pequenas pouquo 
foram avaliadas em mil e outocentos reis – 1O800 
0311 Jtem Quatro Escudelas de persolana mais pequenas que as de 
sima foram todas aualiadas em mil reis – 1O
0312 Jtem Simquo Escudellas mais pequenas que as de sima foram 
aualiadas em sete- /fl. 46v. /146 centos reis – 700 reis
0313 Jtem Duas Caixas de persolana cubertas feicam de Escudelas 
foram aualiadas Em outocentos reis – 800 reis
0314 Jtem Outo Escudelas de persolana mais pequenas que as de sima 
foram aualiadas Em mil e seiscentos reis – 1O600
0315 Jtem Quatro Escudelas de persolana branca duas dellas sam 
douradas E duas nam foram aualiadas em setecentos reis – 700
0316 Jtem Tres Escudelas de persolana do tamanho das brancas foram 
aualiadas em seiscentos reis – 600
0317 Jtem Outras Tres Escudelas do tamanho das de sima mas sam 
mais fundas forão aualiadas em seiscentos reis – 600 
0318 Jtem Sincoenta E sinco Escudelas de Cores redondas foram 
aualiadas em sincoenta reis cada hũa sam dous mil E setesentos E 
sincoenta reis – 2O750 reis
0319 Jtem Duas Escudelas de persolana de cores redondas brancas 
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de fora foram aualiadas a setecentos reis cada hũa sam outocentos E 
sincoenta reis – 850 reis
0320 Jtem Quatro Escudellas mais pequenas /fl. 47/147 pintadas de 
persolana foram aualiadas em dusentos E quarenta reis – 240 reis 
0321 Jtem Noue pratos de persolana de augoa as maos como 
alguidarinhos foram aualiados a seiscentos reis Cada hum sam dous 
mil e setecentos reis – 2O700
0322 Jtem Hũa persolana grande […]148 de feicam de bamdeia com 
fendas foi aualiada em outocentos reis – 800 reis
0323 Jtem Onze Persolanas diguo Onze pratos do seruiço de persolana, 
como de cortarem diguo de feicam de alguidarinhos forão aualiados 
em mil e cem reis – 1O100
0324 Jtem Sinquo Alguidarinhos de persolana de feicam de pucaro 
foram aualiados em tresentos reis – 300 reis
0325 Jtem Quatro Gomis de persolana dous grandes e hum sem hua 
aza quebrado E dous pequenos foram aualiados em outocentos reis – 
800
0326 Jtem Hũa persolana de aza feicam de enfusa com sua cobertura 
foi aualiada em dusentos E sincoenta reis – 250 reis /fl. 47 v. /149

0327 Jtem Outra sem aza feicam de Guimde [sic] com sua cobertura E 
nam tem biquo nem aza foi aualiada em tresentos reis – 300 reis
0328 Jtem Dous Alguidarinhos de persolana bramquos foram aualiados 
em dusentos e sincoenta reis – 250 reis
0329 Jtem Hũa galheta de persolana feicam de bojam pintada de 
Vermelho foi aualiada em cem reis – 100 reis
0330 Jtem Hũa mamadeira E hũa Almaraxa de barro da Jndia Vermelhos 
foram aualiados Em dusentos reis – 200 reis

Malegua de Veneza branca

0331 Jtem Sinco pratos brancos de auguas as mãos de Malegua de 
Veneza foram aualiados em mil reis – 1O reis
0332 Jtem Quatorse pratos150 de Veneza bramquos como de meia 
cosinha foi aualiado a sesenta reis cada hum sam Outocentos E 
quarenta reis – 840 reis
0333 Jtem Outros quatorse pratos branquos mays pequenos foram 
aualiados a /fl. 48/151 quarenta reis cada hum sam quinhemtos E 
sesenta reis – 560

0334 Jtem Dezanoue pratos de cortar brancos foram aualiados a Vinte 
reis cada hum sam tresentos E outenta reis – 380
0335 Jtem Sete Salseiras brancas foram aualiadas em cem reis – 100
0336 Jtem Sete Gomis brancos da mesma Malegua e dous nam tem azas, 
os com aza a çem reis os sem aza a sincoenta reis somma seiscentos 
reis – 600 reis
0337 Jtem Sinquo saleiros da mesma Malegua foi aualiado a uinte reis 
cada hum sam cem reis – 100 reis
0338 Jtem Hum Jarro branquo foi aualiado em sincoenta reis – 50 reis
0339 Jtem Hũa Mamadeira foi aualiada Em quarenta reis – 40 reis
0340 Jtem Hum resfriador da mesma Malegua foi aualiado em tresentos 
reis – 300 reis

ALABASTRO 152

0341 Jtem Quatro pucaros de Alabastro tres com cuberturas E hum sem 
ella /fl. 48v./ 153 foram aualiados em mil E quatrocentos reis – 1400
0342 Jtem Dous pratos E hum Saleiro E hum gomil tudo de alabastro 
foi aualiado em tresentos reis – 300
0343 Jtem Dous pucaros de pedra de Estremos cubertos com seus 
pratos foram aualiados em Tresentos reis – 300 reis
0344 Jtem Duas Escudelas de persolanas de alabastro, e hum baçio de 
augoa’s maos foi aualiado em outocentos reis – 800 reis

MALEGVA DE PIZA

0345 Jtem Dous pratos de cosinha foram aualiados em Cento E 
sincoenta reis – 150 reis
0346 Jtem Noue pratos de cortar mais pequenos que os da cosinha 
foram aualiados a sincoenta reis cada hum sam quatrocentos E 
sincoenta reis – 450 reis
0347 Jtem Noue pratos mais pequenos de cortar amarelos, diguo 
que sam onze foram aualiados em dusentos E uinte reis – 220 reis 
/fl. 49/154

0348 Jtem Dous pratos maiores que os atras E quatro alguidarinhos 
foram todos aualiados Em dusentos reis – 200 reis
0349 Jtem Outo acafates de Malegua sete brancos hum amarelo foram 
aualiados em tresentos E Vinte reis – 320 reis 
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0350 Jtem Dous acafates pintados foram aualiados em sento E 
simquoenta reis – 150 reis 
0351 Jtem Hum resfriador da mesma Malegua foi aualiado em dusentos 
reis – 200 reis
0352 Jtem Hum prato de augoas maos iaspeado foi aualiado Em 
sincoenta reis – 50 reis
0353 Jtem Duas talhas de Malegua de Valença foram aualiadas em 
cento E Sincoenta reis – 150 reis

VIDROS E COVZAS 
QUE ESTAUAM NA CAZA

0354 Jtem Quatorse pratos de Vidro de feicam de augoa’s maos 
Tres sam dourados E os outros brancos Cristalinos forão aualiados a 
dusentos E sincoenta reis cada hum sam – 3500 /fl. 49v./155

0355 Jtem Outo pratos de Vidro meaos hum he dourado foram aualiados 
a cento E sincoenta reis cada hum sam mil e dusentos reis – 1200
0356 Jtem Dezaseis pratos pequeninos de uidro foram aualiados a 
trinta reis cada hum são – 380
0357 Jtem Tres cestos de uidro raxados foram aualiados em quinhemtos 
reis – 500
0358 Jtem Simquo resfriadores de Vidro hum bramquo E quatro 
raxados, mais hum resfriador Dourado foram aualiados em mil reis 
todos – 1O
0359 Jtem Hum pucaro de Vidro qualhado E hũa Emfusa E outra Emfusa 
mais pequena foram aualiadas Em quatrocentos reis – 400 reis
0360 Jtem quarenta E tres pucaros de uidro Cristalino raxados E por 
raxar foram aualiados hums por outros a setenta reis são quatro mil 
quatrocentos E trinta – 4O430
0361 Jtem Quarenta E sete copos Cristalinos delles raxados E delles 
com sobre copas foram avaliados a sincoenta /fl. 50/156 reis cada hum 
sam dous mil tresentos E sincoenta reis – 2350
0362 Jtem Trinta E tres pucaros grandes, Cristalinos de muitas feicoins 
foram aualiados a sento E sincoenta reis cada hum Sam quatro mil 
nouecentos e sincoenta reis – 4O950
0363 Jtem Cento E dez pucaros de Vidro cristalino pequenos de 
todas sortes foram aualiados a nouenta reis cada hum São noue mil e 
nouecentos reis – 9900

0364 Jtem Outo gomis de Vidro raxados E por raxar foram aualiados a 
dusentos reis cada hum sam mil e seiscentos reis – 1600
0365 Jtem Quarenta E hũa guarafas de uidro raxadas E por raxar Emtre 
grandes e pequenas e pequeninas foram aualiadas a simcoenta reis 
cada hũa sam noue mil E sincoenta reis – 9O50
0366 Jtem Quatro Serpes de uidro Cristalino raxadas, foram aualiadas 
em quatrocentos reis – 400
0367 Jtem Sinco garrafas de pescosos retrosidas E hũa de duas bocas 
foram aualiadas em quinhemtos reis – 500 /fl. 50v./157

0368 Jtem Quatorse panellas de uidro que Antre grandes E pequenas 
foram aualiadas a sincoenta reis cada huma sam setesentos reis – 700
0369 Jtem Sete aredomas foram aualiadas em tresentos reis – 300
0370 Jtem Tres copos de uidro uerde dourados E em partes foram 
aualiados em dusentos reis – 200
0371 Jtem Duas pomas com brincos dentro de sera foram aualiadas em 
quatrocentos reis – 400
0372 Jtem Quatro aredomas pequenas foram aualiadas em Cem reis 
– 100
0373 Jtem Quatorse Vidros pequenos raxados de brincos de sera foram 
aualiados Em seiscentos reis – 600
0374 Jtem Dous barris de Vidro foram aualiados em cem reis – 100
0375 Jtem Seis Vidros de Vellas com quatro pes de paao Laurados 
foram aualiados com seus peis [sic] em mil e dusentos reis – 1200
0376 Jtem Dous castisaes de Vidro foram /fl. 51/158 aualiados em cem 
reis – 100
0377 Jtem Hũa Caldeirinha raxada aualiada em cento E uinte reis – 120
0378 Jtem Dous caldeirois pequeninos de Vidro foram aualiados em 
cem reis – 100
0379 Jtem Duas Escudellas redondas de Vidro foram aualiadas em cem 
reis – 100
0380 Jtem Tres cocos foram aualiados em dusentos E sincoenta 
reis – 250 reis
0381 Jtem Tres bandeias de pedra marmor duas grandes159 e hua 
pequena foram aualiados em quinhemtos reis – 500
0382 Jtem Tres pedras de moer com feicoens hũa de jaspe e outra 
preta E outra branqua foram aualiadas em outocentos reis – 800
0383 Jtem Hum Almofaris de Latam de pizar ambar E almisqre foi 
aualiado em dusentos reis – 200
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CERA BRANCA

0384 Jtem Tres brandoens de cera branqua foram aualiados em dous 
mil reis per pesarem Vinte Arratens – 2O
0385 Jtem Cento Outenta E seis Vellas de cera /fl. 51v./160 branca 
pesaram Trinta aratens foram aualiados Em tres mil reis – 3O
0386 Jtem Outo Vellas maiores quebradas foram avaliadas Em 
quatrocentos reis – 400161

0387 Jtem Dezoito Vellas maiores de cera branqua pessaram desasete 
arates forão aualiados em mil e outocentos reis – 1800

Cousas da botica que tem a carguo Margarida Bispa

0388 Jtem Quatro resfriadores de Latam com suas argolas dous delles 
tem pes postiços Vzados sam grandes foram aualiados em seis mil E 
quatrocentos reis – 6400
0389 Jtem Dous resfriadores de Latam grandes mais compridos Vzados 
com peis [sic] postiços hum delles he quebrado foi aualiado o quebrado 
em mil e dusentos reis E o sam em mil E seiscentos reis – 2O800
0390 Jtem Dous tachos de Latam hum grande E outro meão E outro 
pequenio E sam assim tres hum delles O maior he com hum romendo 
foram aualiados /fl. 52/162 todos Em outocentos reis – 800
0391 Jtem Dous Tachos de Cobre grandes E com azas foram aualiados 
ambos Em mil reis por serem Vsados – 1O
0392 Jtem Hua caldeirinha de Latam de botica foi aualiada em mil 
reis – 1O
0393 Jtem Outo basiniquas de Latam uzadas E uelhas diguo que sam 
noue foram aualiadas em quinhemtos reis todas – 500
0394 Jtem Hũa coadeira de Latam Velha foi aualiada em cem reis – 100
0395 Jtem Seis bacias de Latam de comfeitos grandes E duas pequenas 
que sam outo foram aualiadas Em mil E quinhemtos reis – 1O500
0396 Jtem Hũa bacia de Latam redonda Como de barbear Vsada foi 
aualiada em dusentos reis – 200
0397 Jtem Dous almofarizes hum de Latam E outro de metal uzados 
foram aualiados em quinhentos E sincoenta reis Outro Em cento E 
simcoenta.
0398 Jtem Hũa bacia de Latam de martello de pes uelha foi aualiada 
em seiscemtos reis – 600 /fl. 52v./163

0399 Jtem Hum tachinho pequenino quebrado de Latam foi aualiado 
em trinta reis – 30
0400 Jtem Dous pastileiros164 diguo um pastileiro de Latam Velho foi 
aualiado em dusentos reis – 200                                                                                                                                       
0401 Jtem Dous cocos de Latam Velhos hum grande E outro pequeno 
foram aualiados Em sento E sincoenta reis ambos – 150
0402 Jtem Tres Escumadeiras hua de cobre E duas de Latam foram 
aualiadas em cento E sincoenta reis todas tres – 150
0403 Jtem Duas Balancas de Latam de Concha hũa grande outra 
pequena Velhas foram aualiadas em cento e sesenta reis – 160
0404 Jtem Hum marquo a que faltão dous pessos foi aualiado em trinta 
reis – 30
0405 Jtem Dous Casticaes de Latam uelho e foram aualiados Em 
sincoenta reis, – 50
0406 Jtem Hum cantaro de cobre Velho foi aualiado em seiscentos 
reis – 600 /fl. 53/165

0407 Jtem Dous Caldeiroes de cobre hum grande E outro mais pequeno 
uelhos foram aualiados Em mil E tresentos reis – 1O300                                                                                                    
0408 Jtem Tres rallos Velhos foram aualiados em dusentos reis por 
serem dous de cobre – 200
0409 Jtem Hũa grelha E hũa trempe pequena Velhas foram aualiadas 
Em sincoenta reis – 50
0410 Jtem Quatro colheres de Latam uelhas hũa Esta na166 botiqua da 
senhora Dona Catherina, diguo que sam sinquo foram aualiadas quatro 
somente em sento E sincoenta reis – 150
0411 Jtem Duas Certans de ferro Velhas foram aualiadas Em dusentos 
reis – 200
0412 Jtem Duas colheres de ferro E um garfo de arame Velhos foram 
aualiados em quarenta reis – 40                                                                                                                                
0413 Jtem Hum tacinho muito Velho quebrado E huma siringua 
quebrada foi aualiada em quarenta reis – 40
0414 Jtem Hum pucaro de cobre velho foi a- /fl. 53v./167 ualiado em 
sesenta reis – 60
0415 Jtem Hum gral de bronze E hua ratoeira de ferro uelhas foi 
aualiado Em Cemto E vinte reis – 120
0416 Jtem Hums ferros de obreas Velhos E quatorse fussos de cobrir 
de Latam foram aualiados em nouecemtos reis – 900
0417 Jtem Hũa arroba E mea de pessas de ferro uelhos foi aualiado Em 
tresentos reis – 300
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0418 Jtem Hum bomseiro E hum sedeiro de sinco Ordens uelho foram 
aualiados Em outocentos reis – 800
0419 Jtem Hum Lagar de paao de tirar olios uelho foi aualiado Em 
quinhemtos reis – 500
0420 Jtem Hum gral muito grande de pedra E outro pequeno E hũa 
pia168 foram aualiados169 Em dusentos E sincoenta reis – 250 reis
0421 Jtem Vinte E seis barris de Cobre Sam Vsados e grandes de ter 
augua Vsados Diguo que sam vinte foram aualiados a quatrocentos 
reis cada hum sam outocentos reis doze se uenderão ao Duque E dous 
pequenos por simco mil reis – 800
0422 Jtem Dez barris de cobre mais pequenos /fl. 54/170 Vsados 
e uelhos, diguo que sam Onze E destes barris dous grandes E hum 
pequeno estam em caza da Senhora Dona Catherina foram aualiados a 
dusentos reis cada hum sam doiz171 mil e dusentos reis – 2O200
0423 Jtem Hum cantarinho de cobre Velho foi aualiado Em quatrocentos 
reis – 400
0424 Jtem Hum Escalfador de cobre grande Velho foi aualiado em 
cento E sincoenta reis – 150
0425 Jtem Outro Escalfador pequeno que172 serue ao senhor Dom 
James E uelho foi aualiado em sesenta reis – 60
0426 Jtem Outro mais piqueno tambem de Cobre tem cápa foi aualiado 
Em sincoenta reis – 50
0427 Jtem Hum tacho de Latam com azas do mesmo Vsado foi aualiado 
em dusentos reis – 200
0428 Jtem Quatro formas d’alampada duas de cobre E duas de Latam 
vzadas foram todas aualiadas em cento E sincoenta reis – 150
0429 Jtem Hum Esquentador de cobre Velho foi aualiado Em tresentos 
reis – 300
0430 Jtem Trese Alambiques com suas Certoas /fl. 54v./173 de cobrir 
Sete grandes E sete pequenos Vsados dous delles Estam em Caza da 
senhora Dona Catherina foram aualiados os grandes em dous mil E 
Cem reis e os pequenos Em mil reis são tres mil e Cem reis –3O100
0431 Jtem Hũa Trempe grande de fugareiro de ferro foi aualiada em 
tresentos reis – 300
0432 Jtem Hũa comfeiteira de cobre que Esta em casa da Senhora 
Dona Catherina foi aualiada em cem reis – 100
0433 Jtem Hũa pa de ferro de tomar brazas velha E duas roquilhas de 
ferro Velhas foi tudo aualiado em cem reis – 100

0434 Jtem Seis formas de chumbo de fazer Carosos de pesseguos 
foram aualiados em trinta reis – 30
0435 Jtem Hũa pedra de marmore de fazer Alfeloas foi aualiada em 
Cem reis – 10 [sic]
0436 Jtem Sete pratos de Estanho pequenos de cortar vzados foram 
aualiados em dusentos E outenta reis – 280
0437 Jtem Hũa fatexa de ferro pequena foi aualiada em sincoenta 
reis – 50 /fl. 55/174

0438 Jtem Noue Taboleiros a saber sinco Vzados e quatro quebrados 
Velhos foram todos aualiados Em quatrocentos reis – 400
0439 Jtem Noue Taboleirinhos mais pequeninos E tres bandeias hũa 
grande E duas pequenas foi tudo aualiado em tresentos reis – 300
0440 Jtem Quinze trinxhos de pao emtre grandes E pequenos Vsados 
foram avaliados em quatrocentos reis – 400
0441 Jtem Dous Cestos muito grandes Velhos foram aualiados Em cem 
reis – 100
0442 Jtem Dez Trinxinhos de pao pequeninos foram aualiados Em Cem 
reis – 100
0443 Jtem Hum acafate de Veneza que tem em sima da cobertoura 
hum vidro foi aualiado em quarenta reis – 40
0444 Jtem Hũa colher de marfim foi aualiada em setenta reis foi 
Vendida a Manoel Fernandes por setenta reis – 70
0445 Jtem Vinte E quatro acafatinhos Velhos pequeninos Vsados foram 
aualiados em dusentos reis – 200
0446 Jtem Noue acafates grandes Vzados diguo que sam dez foram 
aualiados /fl. 55v./175 em dusentos E corenta reis – 240
0447 Jtem Quatro balaios grandes E hum pequenino Vsados foram 
avaliados em dusentos reis – 200
0448 Jtem Quatro cabases de aza Vsados foram avaliados em cem 
reis – 100
0449 Jtem Hum Lancol de Estopa grosso que serue na botica Velho foi 
aualiado Em cento E sincoenta reis – 150
0450 Jtem Tres Lancois de panno de Linho Velhos E rotos de tres panos 
cada hum muito rotos foram todos aualiados em dusentos reis – 200
0451 Jtem Duas Toalhas atoalhadas de menza que disse que lhe dera a 
manteeira pera comer os padres que viessem E sam velhas E pequenas 
E foram aualiadas em tresentos reis ambas – 300
0452 Jtem Tres pannos de Linho dous E hum de estopa de dous panos 
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cada hum Velhos que Seruem na botica foram aualiados Em Tresentos 
reis todos – 300
0453 Jtem Tres panos da botica mais pequenos Vsados E foram 
aualiados em dusentos /fl. 56/176 reis diguo Em dusentos E sincoenta 
reis – 250
0454 Jtem Hũa menza de bordo sem peis pequena de Sinquo palmos 
que serue na botica Vzada foi aualiada Em tresentos reis – 300
0455 Jtem Dous arquazes Velhos grandes de ter fato que Estão uazios 
foram aualiados Em quatro mil reis – 4O
0456 Jtem Tres potes de Ter Triguo E leuara cada hum Trinta alqueires 
de triguo pouquo mais ou menos.
0457 Jtem Dous potes mais pequenos177 E quatro pequeninos foram 
aualiados Estes com os tres asima em mil E quinhemtos reis – 1500
0458 Jtem Duas telhas Martauanas da Jndia que Leuam tinta alqueires 
de trigo foram aualiadas em outocentos reis – 800
0459 Jtem Sinco potes de ter azeite que Leuara uinte alqueires cada 
hum
0460 Jtem Sete potes pequenos de ter Azeite em que Entram quatro 
muito pequeninos E mais hum pote que foi de ter mel foram avaliados 
Estes /fl. 56v./178 com os sinco asima em dous mil E dusentos 
reis – 2O200
0461 Jtem Hũa baçia de Latam de pes foi aualiada em outocentos 
reis – 800
0462 Jtem Hua cadeira de Velludo Cramesi de andar nella Com seus 
paaos Uzada foi179 aualiada em tres mil reis – 3000
0463 Jtem Hum anteparo de Chumine [sic] E uelho foi aualiado em 
tresentos reis – 300
0464 Jtem Hum thear de fitinha Velho foi aualiado em cem reis – 100
0465 Jtem Hum Sedeiro de quatro Ordens foi aualiado em mil reis – 1O

ESCRAVAS

0466 Marqueza escraua preta comserueira que sera de Jdade de trinta 
e sinco annos pera quarenta.
0467 Jtem Jeronima preta que Serue na Camara de jdade de Vinte E 
sinco annos athe trinta. /fl. 57/180

0468 Jtem Catherina Grameira preta que serue na botiqua de jdade de 
trinta annos.

0469 Jtem Francisqua escraua preta seria de jdade de Vinte annos.
0470 Jtem Joanna preta de jdade de Trinta annos.
0471 Jtem Mariana preta de Jdade trinta anos.
0472 Jtem Pedro escrauo Varedeiro de Jdade de Vinte annos.

VESTJDOS DA SENHORA DVQEZA, 
QVE NÃO [SÃo] ADQVERIDOS QVE SE LANCARÃO COM 

A protestação QVE NOS VESTIDOS ADQVERIDOS

0473 Hum colete de mangas de cetim carmessi recamado de canutilho 
de ouro fora aualiado a Saber Recamado E feitio em Vinte E hum mil 
E quatrocentos reis E o setim E tafeta em dous mil e tresentos reis 
somma Vinte E tres mil E setecentos reis – 23700 /fl. 57v./181

0474 Jtem Hũas mangas de Ouro pesaram seis Onsas foram aualiadas 
a quatrocentos E sincoenta reis a Onsa somma sete mil E dusentos reis 
E de tafeta E telilha quinhemtos reis – 7200 500
0475 Jtem Hum colete E mangas de tella de prata com passamane de 
prata que he adquerido foi aualiado em mil e outocentos reis E a tella 
E forro de tafeta em tres mil cento E outenta reis – 1800 3180
0476 Jtem Hum colete E mangas de Velludo preto raxado de prata 
foram aualiadas em tres mil dusentos E sincoenta reis 3O250
0477 Jtem Hũas mangas de rede preta forradas de telilha de Ouro 
foram aualiadas em quatro mil reis E a telilha em mil reis Sam Sinco 
mil reis – 5O
0478 Jtem Huas mangas de Rede preta forradas de telilha de 
ouro // diguo que sam de telilha de prata foram avaliadas em mil E 
quinhemtos reis – 1500 /fl. 58/182

0479 Jtem Hum colete E mangas de Setim roxo forradas de tella de 
Ouro, E com hũs tesidos diguo que sam franias de ouro foram aua liadas 
as franias E feitio em dous mil E outenta reis e o setim e telilha em 
tres mil E seiscentos reis somma tudo sinco mil E seiscentos E outenta 
reis – 5680
0480 Jtem Hũas mangas de setim branco com hums tesidos de Ouro 
E sam cortadas foram aualiados os tessidos E feitio em dous mil E 
seiscentos reis E o setim E tafeta Em mil reis soma tudo Tres mil E 
seiscentos – 3O600
0481 Jtem Huas mangas de Setim amarelo foram aualiadas em 
outocentos reis – 800
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0482 Jtem Hum collete pequenino de setim branco forrado de telilha 
de ouro foi aualiado em seiscentos reis – 600
0483 Jtem Hum collete E mangas de setim carmesi raxado de prata 
forrado de tafeta Cramesi desmanchado foi aualiado /fl. 58v./183 em 
tres mil E quatrocentos reis sam – 3O400
0484 Jtem Hũas mangas de agulha brancas forão aualiadas Em 
seiscentos reis – 600
0485 Jtem Hũas meas calsas de retros branco foram aualiadas em mil 
E seiscentos reis – 1600
0486 Jtem Hũas mangas E colete de Velludo preto raxadas de ouro 
disse que se lamsaram por erro que nam as hauia.
0487 Jtem Tres bonas gracias hũa roxa E outra Lionada E outra raxada 
de prata Vzadas foram aualiadas em mil reis – 1O
0488 Jtem Tres mantilhas forradas de felpa hũa roxa E outra carmesi 
E outra parda foram aualiadas Em Vinte E tres mil e nouecentos reis 
diguo que a mantilha roxa he de setim amarelo for rada de felpa azul 
que Entra nesta aualiacam – 23O900
0489 Jtem Hũa mantilha grande de sobelacama [sic]184 de setim 
amarelo forrada de felpa azul o Cetim he adquerido foi aualiado em 
tres mil e dusentos reis – 3O200 /fl. 59/185

0490 Jtem Hum manteo de tafeta Carmesi acolxoado foi aualiado em 
dous mil E quatrocentos E sincoenta reis – 2450
0491 Jtem Hũas mangas d’escarchado de Ouro e prata foram aualiadas 
Em des mil e outocentos reis – 10O800
0492 Jtem Hum chapeo de Veludo preto raxado de prata com hum 
cordam E passamane de prata foi aualiado o Cordam E passamane em 
nouecentos reis e o ueludo E setim em mil E quatrocentos reis sam 
dois mil E tresentos reis – 2O300
0493 Jtem Outro Chapeo de Setim branco que tem a biqueira E 
fiuela de Ouro foi aualiado a biqueira, fiuela E cordam em tres mil E 
quatrocentos reis E o setim em setecentos reis – 4O100
0494 Jtem Outro chapeo de Setim pardo com cordam escarchado 
d’ouro foi aualiado cordam E tramça em mil E seiscentos reis E feitio E 
setim em setecentos reis soma tudo dous mil E tresentos reis – 2300 
/fl. 59v./186

0495 Jtem Outro Chapeo de Setim roxo Com cordão de Ouro foi aualiado 
o cordam E guarnicam de Ouro foi aualiado Em mil e outocentos reis e 
o setim em outo centos reis sam dous mil E seiscentos reis – 2O600

0496 Jtem Outro Chapeo de Setim preto Com hum cordam de retros foi 
aualiado o Cordam em mil E quinhemtos reis foi aualiado o se tim em 
quinhemtos reis Somma dous mil reis – 2O
0497 Jtem Outro chapeo de Velludo preto raxado de prata foi aualia do 
em mil E dusentos reis – 1O200
0498 Jtem A fita de prata com seus alamares E botois da roupinha que 
desmancharam disse que se não achara.
0499 Jtem Hũa roupinha de setim preto que se desmanchou E o 
passamane de prata della Vai no adquerido foi aualiado em seis mil 
dusentos E sincoenta reis – 2O250
0500 Jtem Hũa roupa de Setim preto forrada de felpa foi aualiado Em 
dezaseis /fl. 60/187 mil E quatrocentos reis por ser noua – 16O400
0501 Jtem Hũa roupa de Setim roxo forrada de arminhos E declarou 
que o setim e a fita de ouro E roxo era adquirido foram aualiados os 
arminhos em seis mil reis por serem Velhos e a fi ta em mil E setesentos E 
sincoenta reis E o Setim e tafeta em seis mil e seiscentos reis – 14O350
0502 Jtem Hum Sayo de cetim preto guarnecido de Velludo com 
hums trochados foram aualiados os trochados E feitio em quatro mil E 
seiscentos E o setim e ueludo em Outo mil E setecentos Som ma tudo 
treze mil E tresentos – 13O300
0503 Jtem Hũa roupa de Velludo roxo com hũas rendas de Ouro foram 
aualiadas as rendas em seis mil E setecentos reis destes sam Outocentos 
reis adqueridos E o setim e ueludo em doze mil E quatrocentos reis 
sam – 18O300
0504 Jtem Huma Roupa de Velludo preto raxada de prata forrada foi 
aualiado o pasamane E feitio em trese mil E outocentos reis E o ueludo 
setim e tafeta em quatro mil E setecentos reis. /fl. 60v./188

0505 Jtem Hua Cota de chamalote de seda amarela foi aualiada Em 
outo mil E quatrocentos reis – 8O400
0506 Jtem Hũa Cota de setim preto Com barras de Velludo preto 
Cor tadas foi aualiada em noue mil E quatrocentos reis com seu feitio 
– 9O400
0507 Jtem Outra cota de Velludo preto com sua correa forrada a 
Cor rea de tafeta E o mais de bocaxim foi aualiada em dezoito mil E 
quatrocentos reis com o feitio – 18O400
0508 Jtem Hũa Correa de tafeta preta que Era da cota que deram a ama 
do Senhor Dom James foi aualiada Em dous mil setecentos E sincoenta 
reis – 2O750
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0509 Jtem Hum manto de Veo foi aualiado em dous mil reis – 2O 
0510 Jtem Hua cota de Velludo Emcarnado recamado de ouro foi 
avalliado O recamado e feitio em trinta E quatro mil e nouecen tos reis, 
foi aualiado Em desasete mil e quinhemtos reis vel ludo e tafeta soma 
sincoenta E dous mil /fl. 61/189 e quatrocentos re is – 52O400
0511 Jtem Outra cota de Setim roxo recamada de Ouro e prata Com tres 
bandas E seu190 pasamane foi aualiado O ouro e prata e pasamane em 
sasenta E tres mil nouecentos reis e o setim E ue ludo em desoito mil e 
sincoenta reis Somma tudo Outenta E hum mil nouecentos E sincoenta 
reis – 81O950
0512 Jtem Outra Cota de Setim amarelo emtretalhada de roxo foram 
aualiados os emtretalhos E feitio em noue mil e quatrocen tos reis E 
O setim E tafeta e forro em noue mil dusentos E setenta reis Somma 
dezoito mil seiscentos E setenta Reis – 18O670
0513 Jtem Hua cota de tella de prata com pasamane de prata foi 
aualiado o pasamane e feitio em quatro mil e dusentos reis e a tella E 
guarnicam desto E bocaxim em Vinte E dous mil E tresentos reis somma 
tudo Vinte e seis mil E quinhemtos reis – 26O500
0514 Jtem Hũa saya de mangas de ueludo /fl. 61v./191 pardo Com suas 
fitas de prata que sam Tres fitas Largas com suas franias emtre hũa E 
outra E debrum de troxhado [sic] de prata foi aualiada esta guarnicam E 
feitio em desasete mil e Cem reis E o uelludo E tafeta da guarnicam Em 
dezanoue mil E setecentos reis somma trinta e seis mil e outocentos 
reis – 36O800
0515 Jtem Hũa roupa de setim preto recamada de ouro foi aualiado o 
recamado somemte Em trinta E tres mil quatrocentos192 reis E o se tim 
E tafeta em noue mil reis soma quarenta E dous mil E quatrocentos – 
42O400
0516 Jtem Outra roupa de Cetim roxo guarnesida de prata E ouro o 
setim he adquerido foi aualiado a prata E ouro em Onze mil reis Com o 
feitio, E o setim e uelludo E tafeta da Guarnicam em dez mil e tresentos 
reis somma Vinte E hum mil e seiscentos reiss – 21O600
0517 Jtem Hũa dianteira de Cetim pardo recramada [sic] de prata E 
cole te E manguinhas E peito do mesmo /fl. 62/193 foi aualiado o 
recamado de prata E feitio Em setenta E oitto mil reis E o setim e tafe ta 
em tres mil reis somma Outenta E hum mil reis todo colete E mangas e 
porta em dous mil E quatrocentos reis – 83O400
0518 Jtem Hum colete de Setim roxo e mangas recamadas de Ouro 

e prata foi aualiado Ouro E prata E feitio em Trinta E tres mil reis E 
do setim E tafeta em dous mil E setecentos reis di guo em dous mil E 
setecentos E trinta reis – 35O700 30
0519 Jtem Hũa capa de raxa guarnecida de Velludo preto foi aualia da 
com o ueludo E setim em sinquo mil quinhentos e sincoenta reis – 
5O550
0520 Jtem Outra capa de panno de Escarlata guarnecida de Ouro 
foi aualiada a guarnicam d’ouro194 Sem a Escarlata em dez mil e 
qua trocentos reis E a escarlata em treze mil E quatrocentos reis soma 
Vinte E outo mil e outocentos reis – 28O800
0521 Hũa mantilha de hombros de Setim preto com hum pasamane 
/fl. 62v./195 frisado de Ouro foi aualiado o pasamane E feitio em quatro 
mil E setecentos Reis Soma diguo e o setim E tafeta em sete mil e 
seiscentos Reis, soma Doze mil e tresentos Reis – 12O300
0522 Jtem Outra de Cetim preto Com hum debrum de ueludo foi 
aualia da em noue mil E quinhemtos Reis – 9O500
0523 Jtem Hũa Vasquinha de Velludo Cramessi Com hũas rendas 
de Ou ro foram aualiadas as rendas E feitio Em Vinte mil tresentos E 
sincoenta reis foi aualiado o Tafeta E bocaxim em sete mil reis Somma 
quinze mil tresentos E Sincoenta reis – 15O350
0524 Jtem Outra Vasquinha de Setim roxo recamada de Ouro E prata o 
Setim he adquirido foi aualiado o recamado E o pasamane E Feitio em 
dez mil E quinhemtos reis E o setim E uelludo e bocaxim em sete mil E 
quatrocentos – 7O300 10O500
0525 Jtem Outra Vasquinha de uelludo /fl. 63/196 emcarnado Com 
hums Ladrilhos de ouro foram aualiados os Ladrilhos de feitio em tres 
mil E setesentos reis e o ueludo e mais seda e forro em sete mil E 
quinhemtos reis Soma Onze mil e dusentos reis
0526 Jtem Outra Vasquinha de Cetim branco com bandas de Ouro 
a dianteira disse que he adquerida Foram aualiadas as bandas E 
guarnicam e feitio em outo mil reis E o setim Tafeta E bocaxim sete mil 
E sem reis e a dianteira em mil dusentos e sincoenta reis – 13O850 
1O250
0527 Jtem Hũa coura de Setim roxo Com hũas bandas de Velludo roxo 
foi aualiada em outo mil E tresentos reis – 8O300
0528 Jtem Hũa Cota de Setim roxo Com bandas de Velludo roxo foi 
aualiada em quatorse mil reis – 14O reis
0529 Jtem Hũa Vasquinha de Escarlata Com fitas de Ouro E Cramesi 
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forão aualiadas as fitas E troxhados [sic] de Ouro E feitio em qua tro mil 
E seis- /fl. 63v./197 centos reis E a escarlata Em dous mil reis Som ma 
seis mil e seiscentos reis por ser serrada – 6O600

TITOLO DOS TRANSADOS Da Senhora Dvqvesa qve Tem a carguo Jnes 
da Cunha a fora os que vão Lancados No jnuentario Do adqverido

0530 Jtem Sete Lencos de Olanda de trancinhas diguo que sam sinco 
foram todos aualiados em tres mil E quatrocentos reis – 3O400
0531 Jtem Dous garauins de Ouro todos cheos foram aualiados em 
dous mil E quatrocentos reis – 2O400
0532 Jtem Outros dous garauis de Ouro E de prata de dianteiras 
Somente foram aualiados Em tres mil E outocentos reis – 3O800                                                                                                                
0533 Jtem Seis trancados E hum transadinho redondo de Ouro foi 
aualiado hum Tramcado foi aualiado hum tramsado de rendas de Ouro 
E prata em mil E quinhemtos reis E o /fl. 64/198 outro de ramos de ouro 
em mil reis E os quatro E tramsadinho em dous mil reis por tudo ser 
uzado – 4O500
0534 Jtem Tres Garauins de ouro a dianteira que nunca seruirão diguo 
hum delles foram avaliados em mil reis – 1O
0535 Jtem Hum Tramsado de tramsinhas de Lauor das Vieiras foi 
aualiado em dous mil E oitocentos reis – 2O800
0536 Jtem Quatorse Lencos de Olanda raxados com rendas de ouro, 
diguo que Sam de Lam raxados Com rendas de Ouro e outros Laurados 
de cores foram aualiados os noue de rendas de Ouro, em Sinco mil 
Cento E sincoenta reis E os Sinco de cores em mil E dusentos reis 
somma Seis mil E tresentos E sincoenta reis – 6O350
0537 Jtem Hũa toalha de Ouro raxada de prata com hũa douradura 
de Ouro de martello de diamantes que tem sesenta E seis pe ças foi 
aualiada asim Como esta Em quarenta E hum mil E seiscentos reis foi 
posto a seis- /fl. 64v./199 centos reis cada pessa sam os ditos – 41O600
0538 Jtem Outra Toalinha de ouro Amtigua Com hũa douradura 
Esmal tada de branco E verde de Ouro de martello que tem trinta E 
outo peças que declarou que lhe foi dado Em pagamento de seu do te 
pessoal E foi aualiada a douradura Em tres mil E tresentos E setenta 
reis E a toalinha em dous mil reis São Sinquo mil E tresentos E setenta 
reis – 5O370
0539 Jtem Outra toalha de Ouro de fio foy aualliada em mil E dusentos 
reis – 1O200

0540 Jtem Quatro Toalhas de rede Com guarnicois de Ouro, as 
guarnicoins sam antiguas E as redes adqueridas foram aualiadas as 
guarnicoins em seiscentos reis E as redes Em tresentos reis, diguo 
as guarnicois em mil E dusentos reis, E as rendas diguo redes em 
setecentos reis somma mil E nouecentos reis tu do – 1O900
0541 Jtem Duas toalhas de rede de linhas /fl. 65/200 Vsadas foram 
aualiadas Em seiscentos reis – 600
0542 Jtem Duas toalhas de Linho Vsadas foram aualiadas Em dusentos 
reis – 200
0543 Jtem Duas toalhas de Olandilha Vsadas foram aualiadas Em mil 
reis – 1O
0544 Jtem Dous Tramsados de Volante bem Velhos foram aualiados 
em cento E sincoenta reis – 150 reis
0545 Jtem Hum Volante de Ouro Com o que tem hũa douradura de Ouro 
de martello esmaltado de azul E branco E preto que tem sincoenta E 
Sete peças diguo Sincoenta E seis pessas foram pessadas E aualiadas 
em tres mil E nouecentos E sesenta reis E o uolante foi aualiado em 
dous mil reis sam sinco mil nouecentos E sesenta reis – 5O960
0546 Jtem Dous Volantes hum de Ourela de Ouro E outro de prata 
forão aualiados em quatrocentos reis – 400
0547 Jtem Duas toalhas de Volante de Lauores foram aualiadas Em 
cento e quarenta reis /fl. 65v./ 201

0548 Jtem Quatro arrodilhados de bicos de Ouro foram aualiados Em 
outenta Reis – 80 reis
0549 Jtem Hũa toalha de rede de abrunho [sic] guarnesida de Ouro E 
pra ta vsada foi aualiada em mil reis – 1O
0550 Jtem Hum Volante curto de prata raxado de Ouro foi aualiado em 
tresentos reis – 300
0551 Jtem Quatro gorgueiras de Ouro uzadas foram aualiadas todas 
Em tres mil E dusentos reis – 3O200
0552 Jtem Hũa Gorgeira do [sic] tramsinhas foi aualiada em mil E 
dusentos reis – 1O200
0553 Jtem Tres Camisas baixas de Ouro E hũa Camisa de prata foram 
aualiadas com seus pregados em des mil reis – 10O
0554 Jtem Tres Gorcais [sic] de Ouro de Cidade202 Rodrigo foram 
aualiados Todos em outo mil reis – 8O /fl. 66/203

0555 Jtem Hua tira de Gorga [sic] Laurada de ouro Foi aualiada em 
dous mil reis – 2O

197 Ms.: palavras repetidas 
“em quatro mil E seis-”.

198 Ms.: palavras repetidas “em 
quinhemtos res E o”.

199 Ms.: palavras repetidas 
“foi posto a seis-”.

200 Ms.: palavras repetidas 
“De rede de Linhas”.

201 Ms.: palavras repetidas “em cento 
E quarenta reis – 140 reis”.

202 Ms.: corrigido da palavra 
“Cidad [sic]”.

203 Ms.: palavras repetidas “em 
outo mil reis – 8O”.
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0556 Jtem Quatro Toucadinhos framenguos tres de Ouro e hum 
branquo foram avaliados os trez de Ouro em dous mil e quatrocentos 
reis E o de branquo Em cem reis – 2O500
0557 Jtem Hum Gorgal de Ouro com a gorgeira de Vollante raxado 
Vsado foi aualiado em quatrocentos reis – 400
0558 Jtem Tres Gorgais de rede Laurada que se fizeram de huma toalha 
foram aualiados em Outocentos reis todos – 800
0559 Jtem Hum Volante curto de rede branca com hũa guarnicam de 
Ouro E prata foi aualiada em dusentos reis – 200
0560 Jtem Hum Volante de seda curto Raxado de Ouro adiante Vai.
0561 Jtem Outro Vollante de sseda Lavrado de prata atras fiqua.
0562 Jtem Outro Vollante de seda Raxado /fl. 66v./204 de ouro em 
Lauores205 Vsado foi aualiado em dusentos reis – 200
0563 Jtem Huas Luuas de Velludo pardo foram aualiadas em outocentos 
reis – 800
0564 Jtem Sete fruteiros e toalhas de rede e de cadanetas E de ren das 
de Linhas bramquas do asafate foram aualiadas em Sinco mil reis – 5O
0565 Jtem Quatro fruteiros de rede E hum que Esta por acabar 
peque nos Foram aualiados em dusentos E sincoenta reis todos – 250
0566 Jtem Sinco Transadeiras de Ouro duas de Emtramcar, E duas 
pequenas foram aualiadas em nouecemtos reis – 900
0567 Jtem Hũa tramsadeira de Ouro pequena E sam antre finas foi 
avalliada em cento E uinte reis – 120
0568 Jtem Duas Toalhas de rede por guarnecer foram aualiadas em 
seiscentos reis ambas – 600
0569 Jtem Hum Tramsado de Cadanilha de ouro nouo foi aualiado em 
/fl. 67/206 tres mil reis – 3O
0570 Jtem Hũa toalha de Ouro e cores diguo guarnicam de toalha de 
Ouro E cores Como tecido foi aualiada em quatorse mil E quatrocentos 
reis – 14O400
0571 Jtem Dous Vollantes Curtos de seda hum Com guarnicam de Ouro, 
Outro Sem guarnicam Velhos foram aualiados em corenta reis – 40
0572 Jtem Dous Vollantes pretos hum de rede Outro de Vollante Ve lhos 
foram aualiados em quarenta reis – 40
0573 Jtem Dous acafates de Velludo Cramesi guarnesidas Com fitas de 
Ouro E eram Simquo foram aualiados em dous mil reis – 2O
0574 Jtem Tres quartas de Vara de passamane de prata e aleonado foi 
aualiado em tresentos reis – 300

0575 Jtem Duas facinhas de Ouro E prata qve seruem emtramsado de 
Ouro foram aualiadas em quinhemtos reis – 500
0576 Jtem Hum Cordam de retros pardo Com os noos de Ouro foi 
aua liado em sete /fl. 67v./207 diguo Em seiscentos reis – 600
0577 Jtem Hũa toalha de cassa Vsada foi aualiada em dusentos 
re is – 200
0578 Jtem Hum Vollante de rede de fio de prata que tem hũa doura dura 
de ouro Esmaltada de bramquo que tem setenta pessas fo ram avaliadas 
E pessadas as peças em sinco mil E seiscentos Outenta E sete reis e o 
vollante em mil reis que sam – 8O627
0579 Jtem Hum fruteiro de Olandilha Laurado diguo Guarnesido de 
Cadenetas foi aualiado em mil reis – 1O
0580 Jtem Hum Lenço de Lão [sic] raxado de prata foi aualiado em 
sincoenta reis – 50
0581 Jtem Hũa Coifa de Lão [sic] Laurada de verde foi aualiada em cem 
reis – 100
0582 Jtem Sinco barretes de ueludo hum pardo E outro preto E outro 
roxo de setim bramquo e outro de Gram foram aualiados todos em 
outocentos reis – 800
0583 Jtem Meya duzia de Toalhas adamasquadas pequenas de meza E 
sam de figuras nouas que numqua /fl. 68/208 seruiram foram aualiadas 
a quinhemtos reis cada hũa Sam tres mil reis – 3O
0584 Jtem Dous meios Trauiseiros de Olanda fina laurados de uerde 
nouos que numqua seruiram Com duas almofadinhas foram aualia dos 
em dous mil E settesentos reis – 2700
0585 Jtem Tres penteadores da Jndia de rebotim Laurados de ponto 
de cadea com suas cadanetas foram aualiados em Outo mil reis todos 
– 8O
0586 Jtem Hũa peça de Lão [sic] fino foi aualiado em quatro mil e 
outocentos reis, a quatrocentos reis o couado – 4O800
0587 Jtem Sete Varas E meia de beatilha de Bemgala foi aualiado a 
dusentos reis a uara sam mil E quinhemtos reis – 1500
0588 Jtem Outo Varas de Casa foram avaliadas a tresentos reis a uara 
soma dous mil E quatrocentos reis – 2O400
0589 Jtem Hum pemteador de Olanda de Cortados E cadanetas, 
Amtiguo foi aualliado em tres mil reis – 3O
0590 Jtem Dez Varas de Olandilha foi a- /fl. 68v./209 ualiada a seiscentos 
E Sincoenta reis a uara sam seis mil E quinhemtos reis – 6O500

204 Ms.: palavras repetidas 
“de seda raxado”.

205 Ms.: palavra rasurada sobre “La”.

206 Ms.: palavras repetidas 
“avaliação em”.

207 Ms.: palavras repetidas 
“foi aualiado em sete”.

208 Ms.: palavras repetidas 
“Nouas que numqua”.

209 Ms.: palavras repetidas 
“de olandilha foi a-”.
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0591 Jtem Outo Couados E terca de telilha de Ouro, nam eram mais 
que quatro que uão no Jnuemtario dos adqueridos.
0592 Jtem Sinquo varas E tres quartas de Robotim foi aualliado a 
dusentos E quarenta reis a uara Sam mil E quatrocentos reis – 1400
0593 Jtem Quatro pares de Luuas antiguas de Olor grandes.
0594 Jtem Duas Toalhas de menza adamascadas de dezaseis Varas que 
numqva seruiram diguo de dezaseis covados Ja hũa tem tres varas E 
meia Outra tres Varas foram aualiadas a quinhemtos reis a ua ra Soma 
tres mil E tresentos E sincoenta reis – 3O350
0595 Jtem Hum Escritorio de Alemanha grande sem peis foi aualiado 
em Dous mil E quatrocentos reis – 2O400
0596 Jtem Hum Escritorio de Bordo que se fez em Villa Vicossa vzado 
foi aualiado em mil e seiscentos reis – 1O600
0597 Jtem Duas Arquinhas emcouradas /fl. 69/210 hũa noua e outra 
velha de Ter Lauores E Linhas foram aualiadas em mil reis ambas – 1O
0598 Jtem Hum cofre de Ouro E uerde da Jndia, a guarnicam de prata 
E he alquimido E he pequeno foi aualiado a prata E feitio Em tres mil e 
dusentos reis E o cofre em outocentos reis – 3O200 800
0599 Jtem Hũa Caixinha pequena pintada de ter areliquias [sic] 
guarnesi da de prata foi aualliada em mil E dussentos reis – 1200
0600 Jtem Hũa arqua Emcourada de couro Cortido Velha de huma211 
emcargua quebrada foi aualiada em tresentos reis – 300
0601 Jtem Outra caixa de Cabello de duas emcargua uelha Estas duas 
caixas estam nas pousadas dos Senhores foi aualiada em dusentos reis 
Venderam se estas duas Caixas a Violante Rodrigues por quinhemtos 
reis – 500
0602 Jtem Duas arquas de Couro Cortido de duas Emcargua uelhas 
/fl. 69v./212 E outra de Cabello muito Velhas foram aualiadas as de 
Coiro cor tido [sic] em mil E cem reis E a de Cabello em dusentos reis 
por ser muito uelha – 1O300 
0603 Jtem Seis escabelos A saber quatro na camara E dous na botica 
uelhos foram aualiados Os quatro em quatrocentos reis E os dous em 
dusentos reis hum Se uendeo a Dona Anna de Brito por cem reis – 
600
0604 Jtem Tres arquas hũa de nogeira E outra de bordo E outra Com 
huas Luuas Velhas com hũa douradura hũa de nogeira adquerida foi 
aualiada em quinhemtos reis as duas antigas em seiscentos reis foi 
uendida a Dona Caterina Sarmento por – 300

0605 Jtem Duas Caixas de baciniquo forradas de uelludo Velhas muito 
foram aualiadas ambas Em quinhentos reis – 500
0606 Jtem Hum Lancol de Ruam de quatro pannos E outro de tres 
pannos de Linho que tem Jeronima forão avaliados Em mil reis por se-
rem Velhos – 1O /fl. 70/ 213

0607 Jtem Outro Lamcol de Ramo E meio de Barmante214 Velho foi 
aualia do em dusentos reis – 200
0608 Jtem Hum cestinho forrado de Setim Cramesi, Com hũa rendinha 
de Ouro Velho he alquimido foi aualiado em mil reis – 1O
0609 Jtem Hua menza marchetada antigua quebrada foi aualiada em 
cem reis – 100
0610 Jtem Hua menza guarnesida em partes foi aualiada em tres mil e 
dusentos reis foi dada A Antonio Machado a conta da Sentenca do seu 
seruico – 3O200
0611 Jtem Hua Arquinha de nogeira Com hũa pedra de moer Comfeicam 
E hus Vidrinhos foi tudo aualiado Em seiscentos reis – 600

E disse A senhora Duqueza que nam era Lembrada de mais moueis que 
fosem adqueridos que os contheudos no Titolo E cader no atras com 
protestacam se lhe mais Lembrar que aia em sua Caza a todo tempo 
os pode Lancar em /fl. 70v./215 Jnuentario E quanto aos Vestidos E 
toucados e sedas E Caixarias Comtheudas neste titolo E Caderno disse 
que Eram seus propios por o Duque que aia glo ria lhos deixar em seu 
testamento E não sam de Colaçam nem de partilha E que nam sam de 
Jnuentario mais que passe avaliacam pera a terça E o mesmo protestou 
o Doutor Esteuão Preto procurador E curador E esta protestacam 
mandou Escreuer E protesta re querer sua Justica E o Dezembargador 
mandou que se Escreuese: Sebastiam Afonso que o Escreui E a senhora 
Duqueza asinou o dito Jnuentario A Duqueza // Jeronimo Pereira de Sa.

MAIS TOVCADOS

0612 Dous toucados de Escarchado a saber hum de prata E outro de Ouro 
E prata foram aualiados em dous mil E tresentos reis am bos – 2O300
0613 Jtem Hua toalha de rede de prata foi aualiada em mil 
reis – lO /fl. 71/216

0614 Jtem Hum Vollante de Rede diguo hum Lenço de Olanda Laurado 
de tramsinhas foi aualiado Em mil E tresentos reis – 1O300

210 Ms.: palavra repetida 
“emcouradas”.

211 Ms.: palavra corrigida 
de “hum [sic]”.

212 Ms.: palavras repetidas 
“emcargua Velhas”.

213 Ms.: palavras repetidas “por 
serem Velhos – 1O”.

214 Ms.: palavra corrigida 
de “Barbante [sic]”.

215 Ms.: palavras repetidas 
“Lancar em”.

216 Ms.: palavras repetidas 
“em mil reis – 1O”.
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0615 Jtem A guarnicam de huma Camisa baixa Laurada217 de preto foi 
aualiada em qvatrocentos reis – 400
0616 Jtem Hum tramsado de Rede das Estrellas foi aualiado Em cem 
reis
0617 Jtem Hũa Gorgeira de Olanda Laurada de Cortado foi aualiada Em 
tresentos reis – 300
0618 Jtem Hum Vollante curto de prata E Ouro foi aualliado Em 
seiscentos reis – 600
E todas estas peças tornaram a fiquar em poder da Senhora Duqueza 
Como as outras atras E assinou aqui Sebastiam Afomso que o Escreui 
A Duqueza.

Titolo dos bens moueis qve declarou a Senhora 
Duquesa que eram adqueridas

/fl. 71v./218

Trauiseiros E Roupa que tem a seu cargvo Justa DE Almeida

0619 Sinquo tiras de almofadinhas grandes E quatro mais pequenas, E 
hũa grande Estaua por acabar Lauradas do broslador de Ouro E prata 
E uerde E outras cores E o trauiseiro Vai no titolo da fazenda que o 
Duque tinha antes de Cazar Com a Senhora Duqueza foram aualiadas 
Estas tiras em doze mil reis – 12O
0620 Jtem Hum trauiseiro Grande de Olanda, com huma renda de 
Linhas Largua Com duas almofadinhas do theor nouas Sem botois que 
numqua seruio foi aualliado Em mil E dusentos reis diguo Em mil E 
quatrocentos reis – 1O400
0621 Jtem Outo meos trauiseiros de Olanda nouos E sete almofadi nhas 
chãos foram aualiados Em mil E quatrocentos Reis. /fl. 72/219

0622 Jtem Outo meos trauiseiros de Olanda nouos E outo almofadinhas 
chãns foram aualiados Em dous mil E setecentos reis – 2700 
0623 Jtem Sinquo Camissas do Duque que aia gloria Tres de panno 
de Linho E duas de Olanda nouas Chãas diguo duas de Linho Com 
manteos E tres de Olanda huma com manteo e duas sem manteo fo ram 
todas aualiadas Em tres mil E seiscentos reis – 3600
0624 Jtem Simquo corpos de Camisas por acabar Tres de pano de 
Linho E duas de Olanda sem manteos, quatro não tem manteos E hũa 
de Linho tem manteo, foram todas aualiadas Em dous mil e setecen tos 
reis – 2700

0625 Jtem Seis Lancois de panno de Linho de quatro panos Cada hum 
E de Tres Varas E mea Cada panno novos hum he de Sinco panos foram 
Todos aualiados Em doze mil E quatrocentos reis – 12O400 /fl. 72v./220

0626 Jtem Dous Lançois de Ruam groso Vsados de tres panos E 
meio cada hum de tres Varas cada panno Velhos foram aualiados em 
ou tocentos reis – 800
0627 Jtem Outo recheos de meos Trauiseiros de camilha cheos de 
Lam de Brabante221 E sette almofadinhas nouas Diguo quatro recheos 
só mente E sete Almofadinhas foram todos aualiados Em quinhemtos 
reis – 500
0628 Jtem Dezouto fronhas de meos trauiseiros de Brabante222 E de 
Olanda Com noue almofadinhas do theor Vsados foram todos aualiados 
em dous mil E settesentos reis – 2O700
0629 Jtem Outo Lancois223 de Olanda que serue nas camas dos 
Senhores E são Vsados de tres pannos cada224 hum E de comprido duas 
Varas E tres quartas Diguo Dous os milhores Vsados pouquo foram 
avalliados em mil reis ambos Sam de Brabante225 /fl. 73/226 E seis de 
Linho a quinhemtos reis cada hum Somma quatro mil reis – 4O
0630 Jtem Quatro fronhas de trauiseiros E duas almofadinhas de 
Brabante227 chaos das mesmas camas Vsados muito foram aualiados 
em quinhemtos reis todos – 500
0631 Jtem Seis Lancois de Ruam E de linho Velhos que seruem na ca ma 
dos Senhores Quatro rotos foram aualiados em outocentos reis E os 
dous Vsados pouquo foram aualiados em mil reis sam mil e outocentos 
reis – 1O800

COLCHOINS

0632 Jtem Tres Colchoes nouos de Ruam da Cama dos Senhores E tres 
de berço muito pequeninos E uelhos foram aualiados a mil E dusentos 
reis cada hum E os de Berço não se aualiarão per nam estarem pera 
isso sam tres mil e seiscentos reis – 3O600
0633 Jtem Simquo Colchois de panno de Linho grossos dos padres 
cheos de lam pequenos uelhos foram todos aualiados Em tres mil e 
dusentos reis – 3200
0634 Jtem Hum recheo de meo trauiseiro /fl. 73v./228 de panno de 
Linho de hũa Vieira de Ouro Empremsado [sic] foi aualiado em cento E 
sincoenta reis por ser uelho – 150                                                         

217 Ms.: corrigido da palavra 
“Lurada [sic]”.

218 Ms.: palavras repetidas, no 
item abaixo “Sinquo tiras de 
almofadinhas grandes”.

219 Ms.: palavras repetidas “em mil 
E quatrocentos reis – 1400”.

220 Ms.: palavras repetidas “E 
quatrocentos reis – 12O400”.

221 Ms.: corrigimos de “Barmante”.

222 Ms.: corrigimos de “Barmante”.

223 Ms.: palavra repetida “Lancois”.

224 Ms.: palavras repetidas 
“de tres pannos Cada”.

225 Ms.: corrigimos de “Barmante”.

226 Ms.: palavras repetidas 
“Ambos sam de Barbante”.

227 Ms.: corrigimos de “Barmante”.

228 Ms.: palavras repetidas 
“de meo trauiseiro”.
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0635 Jtem Dous Lançois de Linho grosso de Tres pannos de sete Va ras 
cada hum dos hospedes Vsados foram aualiados em mil E outocentos 
reis diguo E cem reis – 1O100

COLLCHAS

0636 Jtem Hũa colcha de Ruam grossa nova, diguo quasi noua de duas 
Varas E meio de comprido E duas e quartas de Larguo foi aualia da em 
quatro mil reis – 4O
0637 Jtem Outra colxha [sic] de Ruam mais lustrosa do tamanho da 
atras declarada foi aualiada em tres mil reis foi Vendida a Violante 
Rodrigues por tres mil reis – 3O
0638 Jtem Outra Colcha da maneira da sobre dita destas tres 
colchas disse Viollante Rodrigues que tinha dado Conta a Vicen te 
Fernandes // Velha foi aualiada /fl. 74/229 em mil E dusentos reis foi 
uendida a Violante Rodrigues por mil E dusentos reis – 1O200                                                                                  
0639 Jtem Hum cobertor de Escarlate velho de duas Varas E meia de 
comprido E de Larguo hum panno E quasi meo que he da Cama do 
Senhor Dom James.

ORATORIO

0640 Hum retabolo de Nossa Senhora da Graça que tem Sam Jeronimo 
de Hũa parte E da Outra Sam Tiaguo E he de Veneza foi aua liado Em 
mil reis – 1O
0641 Jtem Ovtro retabolo da Saudacam tambem de Veneza ambos 
nouos foi aualiado em mil E dusentos reis.

VJDROS E PERSOLANAS

0642 Vinte e Sinquo pratos de cortar com pes bramquos em partes 
pintados de azul /fl. 74v./230 diguo que são Vinte E noue foram aualiados 
a sesenta reis cada hum Sam mil E quinhemtos reis – 1O500     
0643 Jtem Seis pratos de Cortar mais pequenos foram aualiados a 
Sincoenta reis cada hum Sam tresentos reis – 300
0644 Jtem Quarenta E noue alguidarinhos de persolana pequeninos 
que tem hum Caramgueio no meio foram aualiados a Sincoenta reis 
cada hum sam dous mil E quatrocentos reis E sincoenta reis – 2O450

0645 Jtem Vinte E tres allguidarinhos mais allem dos de sima de Outros 
Lauores foram aualiados a Sincoenta reis cada hum, Sam mil E Sento E 
simquoenta reis – 1O150
0646 Jtem Dous pratos feicam de alguidarinhos de bicos foram aua-
liados em dusentos e quarenta reis – 240
0647 Jtem Treze porselanas Couas redondas231 de borda Virada 
/fl. 75/232 fo ram aualiados em dous mil E dusentos reis – 2O200 
0648 Jtem Sesenta E simquo escudelas de persolana de comer emtre 
grandes E pequenas foram aualiadas huas por Outras a setenta reis 
cada hum a Sam quatro mil E quinhemtos e sincoenta reis – 4O550
0649 Jtem Dezoito porcelaninhas pequeninas E huma maior que as 
outras feicam de Sino foram aualiadas em quinhemtos reis – 500

Persolanas que declarou Sua Senhoria qve lhe deu o senhor 
Dom Constantino e outras peçoas e se Lancão aqui com 

a protestacam atras por dizer serem suas precipuas

0650 Outo persolanas feicam de Sino foram aualiadas em mil E 
dusentos reis – 1O200
0651 Jtem Dous pratos de persolana cu- /fl. 75v./233 bertos feicam de 
Escudela foram aualiados em quinhemtos reis – 500
0652 Jtem Hũa garrafa E dous gomis hum grande e outro pequeno os 
gomis forão aualiados em mil reis E a garrafa em quinhemtos reis – 
1O500
0653 Jtem Dous boyoins pequenos muito pequeninos foram avaliados 
em Tresentos reis ambos – 300
0654 Jtem Trinta escudelas de persolana rendadas foram aualiadas a 
cento E sincoenta reis cada huma são quatro mil E quinhemtos reis – 
4O500
0655 Outo pratos de persolana de Galinha foram aualiados a cento E 
sincoenta reis cada hum sam mil e dusentos reis – 1O200
0656 Jtem Hũa persolana maior feicam de Taça e outra mais pequena 
Sam duas foram aualiadas em quatrocentos reis – 400
0657 Jtem Vinte E sete Alguidarinhos de persolana feicam de boca dos 
/fl. 76/234 e biquos foram aualiados a sesenta reis cada hum Sam mil E 
seiscentos e Vinte reis – 1O620                                                     
0658 Jtem Dezoito precolanas [sic] Vidradas feicam de Escudela de 
borda Virada foram aualiados em tresentos reis – 300

229 Ms.: palavras repetidas 
“Velha foi aualiada”.

230 Ms.: palavras repetidas 
“pintados de azul”.

231 Ms.: palavra rasurada sobre 
“redondandas [sic]”.

232 Ms.: palavras repetidas 
“de Borda Virada”.

233 Ms.: palavras repetidas 
“de persolana cu-”.

234 Ms.: palavras repetidas 
“feicam de bocados”.
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0659 Jtem Duas Bandejas de pao da Jndia foram aualiadas em 
quatrocentos reis – 400
0660 Jtem Duas bandejas de pao foram aualiadas em dusentos reis 
sam de nogueira – 200
0661 Jtem Hum escritorio d’Alemanha guarnesido de fora de ueludo 
Verde que disse que lhe deu o Duque que Deos aya e o forro do Velludo 
foi de hũa Vasquinha sua della Senhora que Trouxe E que lhe pertençe 
a ella O dito Escritorio E com esta declaracam o Lança em Emuentario.

Cera branca não pertence a que uai na fazenda que não he adquerida
Cousas da Botica que tem a seu carguo Margaida [sic] Bispa

/fl. 76v./
0662 Dous tacinhos [sic] hum de cobre E outro de Latam foram 
aualiados em cento E sincoenta reis – 150
0663 Jtem Quatro Caldeiras de Latam meãs Vsadas foram aualiadas em 
mil E seiscentos reis – 1O600
0664 Jtem Dous ferros de chumine [sic] de Bronze E hũa ferra E huma 
tenas E hum forcado E outra ferra que Serue aos senhores foi tu do 
aualiado em tres mil reis – 3O
0665 Jtem Hum Castical de Latam E hum Coco de Latam Velho E hum 
Camdieiro de ferro foi tudo aualiado em Cento E uinte reis – 120                                                                                      
0666 Jtem Hũa trempe grande de fugareiro foi aualiada em tresentos 
reis – 300
0667 Jtem Dous fugareiros de cobre grandes Vsados foram aualiados 
em mil reis ambos – 1O
0668 Jtem Seis Tabuleiros Vzados foram aualiados Todos Em 
quatrocentos reis – 400
0669 Jtem Sinquo Varas de pano de Estopa /fl. 77/235 pera Seruiço da 
botiqua foi aualiado Em cem reis – 100
0670 Jtem Vinte E quatro alqueires e meio de amendoas com casca, foi 
aualiado a outenta reis o alqueire Sam mil e nouecentos reis – 1O900
0671 Jtem Vinte E hum alqueires de trigo branquo foi aualiado a 
Outenta reis o alqueire sam mil E seiscentos E outenta reis – 1O680
0672 Jtem Tres alguidares Vidrados que por serem de barro foram to-
dos avaliados em cento E sincoenta reis – 150
0673 Jtem Vinte E quatro caixas de marmelada pequenas.
0674 Jtem Quatro Caixas de macanada.

0675 Jtem Seis caixas de marmelada de mel.
0676 Jtem Quatro Caixas de marmelada de Asuquar de Sam Tome.
0677 Jtem Sinquo panellas grandes de pexeguos [sic] em comserua 
cheas.
0678 Jtem Quatro panellas cheas de peras Carualhaes.
0679 Jtem Dous pottes Grandes E hũa /fl. 77v./236 panella meam de 
marmellos.
0680 Jtem Hua penella pequena quasi chea de Laranias inteiras fei tas 
em asuquar
0681 Jtem Hũa panella mea chea de Zamboas [sic] em comserua.
0682 Jtem Hũa panella mea de frol de llaramia, em comserua.
0683 Jtem Hũa panella chea de pernas de nozes em comserua.
0684 Jtem Duas panellas grandes Cheas de Limoins em comserua não 
muito Cheas.
0685 Jtem Duas panellas grandes Cheas de Codornos em comserua 
mal cheas.
0686 Jtem Outra panella de peras pardas em comserua chea.
0687 Jtem Hua panella grande Chea de Casquinhas de diacidoram em 
Comserua.
0688 Jtem Hũa panella de peras de comforto E eram de comserua.
0689 Jtem Hũa panella de quartos de /fl. 78/237 marmello em comserua 
amtiguos de dous annos.

Comseruas que tinha a Senhora Duqueza pera 
os hospedes do Duqve que aia gloria

0690 Hũa panela de codornos Em comserua grande que nam he muito 
chea.
0691 Jtem Hũa panela de Limois em comserua meam.
0692 Jtem Outra panella grande de quasquinhas de Limão.
0693 Jtem Duas panellas bramquas pequenas cheas de frol de Laramia 
mal Cheas que se fiseram de asuquar das compras.
0694 Jtem Hũa panella pequena pouquo mais de mea de mel E asucar 
rosado.
0695 Jtem Duas panellas pequenas cheas de asucar rosado que se fes 
d’asucar das compras.
0696 Jtem Hũa panella de quasquinhas de cidra pequenina E nam bem 
chea. /fl. 78v./238

235 Ms.: palavras repetidas 
“de panno de Estopa”.

236 Ms.: palavras repetidas “Jtem 
Dous potes grandes E hũa”.

237 Ms.: palavras repetidas 
“de quartos de”.

238 Ms.: palavras repetidas 
“e nam bem chea”.
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0697 Jtem Quatorze Caixas de marmeladas que Outrosim fizeram do 
dito asucar.
0698 Jtem Tres caixas de marmelada do mesmo asucar.
0699 Jtem Doze caixas de marmellada que fiseram este anno de 
asuquar que a Senhora Duqueza mandou comprar das suas compras.
0700 Jtem Duas Caixas de perada de peras Carualhaes que nam se 
fi zeram d’asucar da senhora Duqueza E tres Vidros.
0701 Jtem Quatro Vidros de perada Velha pequenos.
0702 Jtem Hua aroba de asucar em Ladrilhos e bocados de marmelada.
0703 Jtem Cento E Vinte E outo pexeguos [sic] Cubertos.
0704 Jtem Quatro Caixas de marmelada de mel.
0705 Jtem Hũa duzia de Ladrilhos de pessegada.
0706 Jtem Outo arrates de bocados de peras Carualhaes. /fl. 79/239

0707 Jtem Dous pottes que teram dez alqueires de mel foi aualiado 
em quatro mil reis – 4O
0708 Jtem Em outro pote estaram dous alqueires de mel pouquo 
menos foi aualiado Em Outocentos reis – 800 
0709 Jtem Em outro Tenor estaram diguo Esta alqueire E meio de mel
foi aualiado em seyssentos240 reis – 600
0710 Jtem Declarou a dita Margaida [sic] Bispa que tem carreguo 
da botiqua pello Joramento que resebeo que ficou por falecimento 
do Duque Certo asuquar de que Se fizeram as marmeladas atras 
de claradas E se reformaram as comseruas E se fizerão algumas 
comseruas que Estam aqui Lamcadas nestas duas receitas E se deu 
pera despeza da caza do Senhor Duque quatro arrobas que mostrou 
por carta que tem do Aualiador E officiais. E allem de tudo is to 
/fl. 79v./241 tem Em seu poder dezouto arrobas diguo tem Em seu 
poder Simquo arrobas E meia242 de asucar que todo Era da jlha da 
Ma deira E que se a senhora Duqueza mandaua Tirar hum pam de asu car 
mandaua243 por outro E que nam podia mais declarar porque nam no 
pessou quando faleceo O Duque foi aualiado a dous mil diguo a mil e 
outocentos reis aroba somma com o que se deu ao Duque desasete mil 
E Cem reis – 17O100
0711 Jtem Trinta E sete panellas E azados [sic] Vidrados Vasios 
Vzados E tres panellas brancas E estas Vasilhas sam afora as que tem 
as comseruas que Estam lamcadas atras foram aualiadas hũas por 
outras a sincoenta reis Sam mil e outocentos e sincoenta reis, duas se 
uemderam por /fl. 80/244 cem reis a João Gomsalues Vieira – 100

0712 Jtem Quatro panelinhas Vidradas pequeninas foram aualiadas 
em Corenta reis – 40
0713 Jtem Quatro Tigellas de Vidro pequenas foram aualiadas Em 
trinta reis – 30
0714 Jtem Noue bucetas de Vidro pera marmelada pequenas E hum 
puca ro azul foram aualiados em dusentos reis – 200
0715 Jtem Dezoito Vidros de ter auguoas antre aredomas E barris 
foram aualiadas em quatrocentos reis – 400
0716 Jtem Noue aredomas de ter Xaropes E hũa Esta chea de mjua 
de marmellos e outra mea E duas com hum pouquo de Alexandri no 
coado fora aualiada Com miua E allexandrino em quinhemtos reis Com 
as Vazias Com a redoma que Vai na adicam a.
0717 Jtem Hua aredoma Chea de xarope lexandrino [sic] Vai Com as de 
Sima. /fl. 80v./245

0718 Jtem Doze panellas de Vedro [sic] Vasias dellas grandes dellas 
[sic] peque nas foram aualiadas em dusentos reis – 200
0719 Jtem Hũa aredoma chea de Oleo de marmelos foi aualiada em 
cem reis – 100
0720 Jtem Outra aredoma quasi chea de Oleo do marmellos foi aualia da 
em Cem reis – 100
0721 Jtem Outra Com hum pouquo de oleo de Goiuos foi aualiada em 
cem reis – 100 
0722 Jtem Outra aredoma chea de Oleo rosado foi aualiada em tren ta 
reis – 300 [sic]
0723 Jtem Outra Chea de Oleo de Cebolla sesem [sic] foi aualiada em 
qua renta reis – 40
0724 Jtem Outras duas aredomas Vazias que seruem de Oleos foram 
aualiadas em quarenta reis – 40
0725 Jtem Hũa aredoma embarsada de Xarope rosado diguo auiolado, 
quebrou / nada
0726 Jtem Hua aredoma mais chea246 de augua de murta foi aualliada 
em cem reis – 100 
0727 Jtem Dous frasquos de mel coado /fl. 81/247 em Cem reis – 100
0728 Jtem Dous frascos de mel coado que nam estam cheos foram 
aua liados ambos em cento E vinte reis – 120
0729 Jtem Hũa aredoma grande embarsada Chea de Vinagre rozado foi 
aualiada em cem reis – 100

239 Ms.: palavra repetida “Carualhaes”.

240 Ms.: palavra rasurada 
sobre “settesentos”.

241 Ms.: palavras repetidas 
“de tudo isto”.

242 Ms.: palavras repetidas “e meia”.

243 Ms.: palavra manchada 
sobre “mandaua”.

244 Ms.: palavras repetidas 
“Se uenderam por”.

245 Ms.: palavras repetidas 
“Com as de Sima”.

246 Ms.: palavra repetida “chea”.

247 Ms.: palavras repetidas 
“de panno de Estopa”.
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0730 Jtem Hum Vidro Cheo de Jnguento [sic] rozado foi aualiado em 
trin ta reis – 30
0731 Jtem Duas Ventosas de uidro foram avaliadas em Vinte reis – 20
0732 Jtem Dous pucaros de Vidro Cristalino metidos em barças, com 
suas capas, quebraram-se.
0733 Jtem Hum candieiro de folha de Frandes diguo que sam dous, 
diguo que sam tres Candieiros de folha de Frandes Hum tomou a se nhora 
Duqueza os dous se Venderam a Pero Fernandes por sesenta reis – 60
0734 Jtem Simquo aredomas que tem pes que nam sabem o seruiço 
foram aualiadas Em dusentos reis – 200
0735 Jtem Tres pomas de Vidro pequenas /fl. 81v./248 que tem auguoas 
que nam Estam cheas que não Se sabe que auguoas Sam foram 
avaliadas em sesenta reis – 60
0736 Jtem Seis escudellas bramquas E tres pratos de mallegua de 
Tallauera foram aualiadas em dusentos reis – 200

AVGVOAS

0737 Jtem Doze Canadas de Augoa de murta foi aualiada em mil dusen-
tos reis – 1O200
0738 Jtem Sincoenta E quatro Canadas de augua rozada Trinta E duas 
Canadas boa E a outra danada avaliouse a boa a Simcoenta reis a 
canada Sam mil E seiscentos reis – 1O600
0739 Jtem Quatro Canadas de augoa de Alexandria foi aualiada em 
Cento E sesenta reis – 160
0740 Jtem Trinta E tres Canadas de agoas de Juncas destas Sam dez 
canadas de iuncas foi aualiado a cem reis a canada e a de iunca a 
sesenta reis soma – 2O380
0741 Jtem Noue Canadas de augoa de fumcho /fl. 82/249 foi aualiada 
em cento E outenta reis – 180
0742 Jtem Tres canadas de augoa de Lingoa de Vaqua foi aualiada em 
sesenta reis – 60
0743 Jtem Quatro Cannadas de augoa de pe de Rozas foram aualiadas 
em cento E sesenta reis – 160
0744 Jtem Duas Cannadas de agoa de marmellos foram aualiadas em 
cem reis – 100
0745 Jtem Hua Canada de augoa de mosqueta foram aualiada em 
sincoen ta reis – 50

0746 Jtem Duas Canadas de augoa de almeiroins foram aualiadas em 
quarenta reis – 40
0747 Jtem Meya Canada de augoa de tamchagem250 foi aualiada em 
sin coenta reis – 50
0748 Jtem Hũa Tea de panno que outrosy esta na botiqua que tem 
trinta E tres uaras de tres palmos de Larguo que disse a dita Margaida 
[sic] Bispa que a Duqueza comprou /fl. 82v./251 depois do falecimento 
do Duque o Linho com o dinheiro do Seu Escritorio E o mandou fiar as 
suas criadas E o Doutor Esteuam Preto protestou não Ser de partilha 
E requerer sobre isso sua Justiça E o Dezembarguador mandou que se 
Lamcase Com Esta protestacam, foi aualiado a trinta reis a uara São 
nouecemtos E trinta diguo E nouenta reis – 990
0749 Jtem Outra Tea de panno de Linho que tem quarenta Varas, de 
tres palmos de Larguo foi aualiado a quarenta E simquo reis a uara Sam 
mil e outocentos reis – 1O800
0750 Jtem Outra tea de pano de Linho que tem trinta E sete Varas E 
mea da sorte do de Sima foi aualiado a quarenta E simquo reis a uara, 
Sam mil E seiscentos Outenta E sete reis – 1O687
0751 Jtem Outra tea de pano de Linho Curado que tem treze uaras 
e meia E declarou a Senhora diguo o Doutor Esteuam Preto que 
estas teas atras se fizeram parte dellas de hũa saqua de Linho de A- 
/fl. 83/252 lexandria que a Raynha nossa Senhora mandou a Duqueza 
que lho trouxe Aluaro Annes marido de Leanor Fernandes que nam 
sabe quamtas arrobas Sam que protesta nam ser de partilha E requerer 
sobre isso sua Justiça foi aualiado a quarenta E simquo reis a uara Sam 
seiscentos e simquo reis – 605
0752 Jtem Setenta E sete queios [sic] trinta E noue onestos E os outros 
nam prestão nam se aualiaram por nam Valerem nada E mandaram as 
partes que se desem pello amor de Deos aos prezos.
0753 Jtem Noue arquas de paao Velhas que todas seruem na botiqua 
diguo que sam Onze dez de pynho E hũa de nogeira foi aualiada a 
de nogeira Em quinhemtos reis E as des foram aualiadas em mil E 
Seiscentos reis Somma dous mil E Cem reis – 2O100
0754 Jtem Dous pottes Vidrados hum de a- /fl. 83v./253 zeite Outro 
nam foram aualiados em quarenta reis – 40
0755 Jtem Dous pares de pente de ferro de pentear Estopa foram aua-
liados Em Cem reis – 100
0756 Jtem Hum meio alqueire E tres Jueiras E quatro pineiras tres 

248 Ms.: palavras repetidas 
“de Vidro pequenas”.

249 Ms.: palavras repetidas “Jtem Noue 
Canadas de Augua de fumçho”.

250 Ms.: palavra rasurada 
sobre “tamchaghm”.

251 Ms.: palavras repetidas “a 
Duqueza comprou”.

252 Ms.: palavras repetidas 
“Saqua de Linho de A-”.

253 Ms.: palavras repetidas 
“Vidrados hum de a-”.
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aluas E huma rotta E huma Jueira de couro foi tudo aualiado em Cento 
E simcoenta reis tudo – 150
0757 Jtem Hums paaos de hũas andilhas Com seus ferros velhos foram 
aualiadas em quatrocentos reis – 400
0758 Jtem Hum Cadeado E huma aldraba foi tudo aualiado em outenta 
reis – 80
0759 Jtem Duas bancas de paao de ter roupa foram aualiadas em 
dusen tos reis – 200
0760 Jtem Duas Taboas de por pam pequenas foram aualiadas era 
corenta reis – 40
0761 Jtem Quinze alqueires de azeite que ainda ha em caza E decla-
rou Margaida [sic] Bispa que deu dela sete alqueires por Vezes pera 
a cosinha do Senhor Duque de que /fl. 84/254 Tem Conhesimentos 
que mostrou foi aualiado a dusentos reis o alqueire Sam seis mil E 
quatrocentos reis – 6400
0762 Jtem Simquo Esteiras nouas hũa grande E quatro pequenas e 
as pequenas tem duas varas Cada huma foram aualiadas em cento 
E simquoenta reis a grande, diguo a uara E a grande em seiscen tos 
reis – 1800
0763 Jtem Seis Esteiras antre grandes E pequenas Velhas as grandes 
Sam quatro E as pequenas duas foram todas aualiadas em mil e 
outocentos reis – 1O800

ESCRAVAS

0764 Marequita escraua preta de idade de dezaseis te desouto annos.
0765 Caterina escraua preta de idade dezoito annos maior de cor po 
que Marequita. /fl. 84v./255

0766 Jtem Constança escraua Jndia Velha diguo de jdade de trinta Te 
trinta E simquo annos.
0767 Jtem Violante Jndia que diz que dera o Senhor Dom Constantino 
aa senhora Duqueza de jdade de dezoito annos que disse Seu pro-
curador que Era sua presipua E nam he de partilhas.
0768 Jtem Seis Camas das Escrauas a saber cada Cama seu colcham E 
sua manta de Alemteio E seu cabeçal, E nam tem Lamcoes porquamto 
tem Antonio Mouro hum assinado de Dona Catherina Sarmento pera 
dar pano pera os Lancois E não no tem dado, foram aualia das todas em 
quatro mil reis sem os Lamsois por serem Velhas.

VESTIDOS 
Da senhora Duqueza

0769 Jtem Hũa peça de xamallote de Seda branco Estes Vestidos 
/fl. 85/256 E cousas pera elles abaixo escritas, esta pessa de xamalote, 
dise o Doutor Esteuam Preto procurador da Senhora Duqueza, que 
Estes Vestidos E sedas E pannos pera elles sam in solidum da Senhora 
Duqueza por o Duque lhos deixar em seu testamento E se Lamcam aqui 
por o Dezembargador asim o mandar Com a protestacam do procurador 
da Senhora Duqueza, Tem Esta pessa Vinte E noue couados E quarta foi 
aualiado a quatrocentos E simcoenta reis Somma – 13O50 
0770 Jtem Couado E meio de telilha de Ouro emcarnada foi aualiado 
a mil e seiscentos reis o couado Sam dous mil e quatrocentos reis – 
2O400
0771 Jtem Couado E quarta de damasquo preto amendoado foi aualia-
do em quinhemtos reis – 500
0772 Jtem Couado E quarta de damasco Cramessi diguo Setim Cramessi 
foi aualliado em mil E dussenttos reis – 1O200 /fl. 85v./257

0773 Jtem Hum Couado E quarta de Veludo preto raxado de ouro foi 
aualiado a mil E dusentos reis o couado diguo a mil E quinhem tos reis 
o couado Sam mil setecentos Sincoenta – 1O750
0774 Jtem Hum couado de Olanda raxado de ouro E roxo foi aualiado 
em mil reis – 1O
0775 Jtem Tres couados de Tella emcarnada foi aualiada a tresentos 
reis o couado Sam nouecentos reis – 900
0776 Jtem Quatro couados de tafeta aleonado antre dobre foi aualiado 
a Cento E sesenta reis o couado sam seiscentos E quarenta reis – 640
0777 Jtem Simquo Couados E meio de uelludo aleonado foi aualiado a 
mil reis o couado Sam Simquo mil E quinhemtos reis – 5O500
0778 Jtem Dous Couados E meio de cetim preto de Ualença foi aualia-
do a quatrocentos reis o couado Sam mil reis – 1O                                                                                                            
0779 Jtem Quatro Couados de Cetim preto /fl. 86/258 Estramgeiro 
foram aualliados a outocentos reis o couado Sam tres mil E dusentos 
– 3O200
0780 Jtem Couado E quarta de tafeta preto raxado de prata foi aua liado 
em quatrocentos reis – 400
0781 Jtem Hum couado de cetim amarelo mal medido foi aualiado em 
seiscentos reis – 600

254 Ms.: palavras repetidas “do 
Senhor Duque de que”.

255 Ms.: palavras repetidas “Maior 
de corpo que Marequita”.

256 Ms.: palavra repetida “Vestidos”.

257 Ms.: palavras repetidas “em 
mil E dusentos reis”.

258 Ms.: palavras repetidas 
“de Cetim preto”.
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0782 Jtem Hũa quarta de Velludo Cramessi foi aualiada em dusentos E 
Sincoenta reis – 250
0783 Jtem Dous Couados de Setim azul foi aualiado em outocentos 
reis O couado, por Ser florentino Sam mil E seiscentos reis – 1600
0784 Jtem Hum Couado de Setim Verde foi aualiado em tresentos E 
simquoemta reis – 350
0785 Jtem Quatro Couados E meio de ueludo Cramessi de Valemsa foi 
aualiado a nouecemtos reis O couado Sam quatro mil E nouecen tos E 
sincoenta reis – 4950
0786 Jtem Dous Couados de Velludo emcarnado que Esta cortado 
/fl. 86v./259 a Vies foi aualiado a nouecentos E simquoenta reis o 
Couado Sam mil E nouecemtos reis – lO900
0787 Jtem Dez Couados de tafeta bramquo emcrespado foi aualliado a 
tresentos reis o couado Sam tres mil reis – 3O
0788 Jtem Seis Couados E quarta de Velludo amarelo foi aualiado 
a nouecemtos reis o couado Sam Simquo mil E seiscentos E vinte E 
simquo reis – 5O625
0789 Jtem Onze couados de Setim Cramessi de Veneza foi aualiado a 
mil reis o Couado Sam Omze mil reis – 11O
0790 Jtem Simquo Couados de Velludo Cramessi foi aualiado em 
simquo mil reis – 5O
0791 Jtem Seis Couados E hũa tersa de Velludo bramquo foi aualiado 
a nouecentos reis o couado E tersa Sam Simquo mil e nouecentos 
reis – 5O900
0792 Jtem Quatorse Couados de Cetim branco foi aualiado a Outocentos 
E simcoenta reis o couado Sam Onze mil E nouecentos reis – 11O900
0793 Jtem Onze couados E meio de felpa /fl. 87/260 amarela foi aualiado 
a nouecentos reis o couado Sam dez mil E tresentos e simquoenta 
reis – 10O350                                                                                                                    
0794 Jtem Onze Couados de Setim roxo sobre Cramesi de Veneza 
foram aualliados em omze mil reis – 11O
0795 Outros Onze couados de setim roxo E outros pedacos de Florença 
foi aualliado a outocentos reis o couado Sam Outo mil e outocentos 
reis – 8O800
0796 Jtem Couado E meio de velludo roxo foi aualliado a Outocentos 
reis o couado Sam mil e dusentos – 1200
0797 Jtem Tres couados de Velludo roxo de que Se tiraram as bandas 
pera a chaperia de ouro / Diguo dous couados e meio foi aualiado a mil 
reis O couado sam dous mil E quinhemtos – 2O500

0798 Jtem Treze Couados de Velludo preto foi aualiado em mil reis o 
Couado Sam – 13O
0799 Jtem Sesenta Couados de Setim preto estramgeiro foi aualiado a 
setecentos reis o couado sam quarenta E dous mil reis – 42O
0800 Jtem Dez couados E meio de tella de Ouro emcarnada raxada,

 diguo /fl. 87v./261 roza diguo dous couados E duas terças de Lauores 
aualliado a dous mil E dusentos reis o couado Sam Simquo mil 
Outocentos E Simcoenta reis – 8O850      
0801 Jtem Vinte E dous Couados de tella de ouro raza emcarnada foi 
aualiado a dous mil E dusentos reis o couado Sam quarenta E outo mil 
E quatrocentos reis – 4O400
0802 Jtem Tres Couados E meio de tella de Ouro frizada foi aualia do a 
quatro mil E quatrocentos reis o couado Sam dezaseis mil e outocentos 
reis – 16O800
0803 Jtem Dezasete Couados E duas tersas de tella de Ouro emcarrisada 
[sic] de prata foi aualiado a mil E Seiscentos reis o couado Sam Vinte E 
Outo mil E seiscentos E sesenta reis – 28O660
0804 Jtem Dous rolos de setim raxado hum preto E outro roxo tem 
Cada hum dez couados, diguo que O roxo tem dez couados E meio E o 
preto outros tantos foi aualiado /fl. 88/262 o roxo a mil E seiscentos reis 
o couado E o preto a mil E dusentos reis Somma – 29O400
0805 Jtem Hũa Capinha por fazer de raxa Com humas bandas recamadas 
do Senhor Dom James, he de raxa Emcarnada foi aualiada em seis mil 
reis – 6O
0806 Jtem Duas peças d’erva foram aualiadas em tres mil reis – 3O
0807 Jtem Hum Gibam de Tella raxado de Ouro e Roxo forrado de ta feta 
roxo simgello foi aualiado em dous mil E quatrocentos reis – 2O400
0808 Jtem Outro Gibam de tella de sseda raxado de Ouro E roxo for rado 
de Tafeta amarelo Com golla foi aualiado em dous mil E quatrocentos 
reis – 2O400
0809 Jtem Outro Gibam de tella raxado de prata forrado de Olanda foi 
aualiado em dous mil E quatrocentos reis – 2O400
0810 Jtem Outro Gibam de tella emcarnada E prata forrado de tafeta 
Verde Simgello foi aualliado em dous mil reis – 2O /fl. 88v./263

0811 Jtem Outro Gibam de tella De prata E preto forrado de tafeta 
preto com golla foi aualiado em dous mil reis.
0812 Jtem Outro Gibam raxado de Ouro E Cramesi forrado de tafeta 
amarello Simgello foi aualiado em mil E tresentos reis por ser uzado 
– 1O300

259 Ms.: palavras repetidas 
“Que Esta cortado”.

260 Ms.: palavras repetidas 
“E meio de felpa”.

261 Ms.: palavras repetidas 
“raxada, diguo”.

262 Ms.: palavras repetidas 
“foi aualiado”.

263 Ms.: palavras repetidas “em 
dous mil reis – 2O”.



73

0813 Jtem Outro Gibam de cetim roxo Com hũas franias de ouro foram 
aualiadas as franias e feitio em sete mil E quinhemtos reis E o setim em 
dous mil E quatrocentos reis Somma tudo – 9O900
0814 Jtem Outro Gibam de Setim amarelo Cortado Vsado foi aualiado 
em mil E quinhemtos reis – 1O500
0815 Jtem Outro Gibam de tafeta preto raxado de prata E ouro diguo 
de prata foi aualliado em dous mil E dusentos reis – 2O200
0816 Jtem Tres Couados E meio de raxa emcarnada foi aualiada a mil E 
cem reis o couado sam tres mil E Outocentos e sincoenta reis – 3O850 
/fl. 89/264

0817 Jtem Tres couados de Escarlata foram aualiados a dous mil reis o 
Couado Sam Seis mil reis – 6O
0818 Jtem Hum quarto de hum gibam de escarchado de Ouro E prata 
foi aualiado em tres mil e outocentos reis – 3O800
0819 Jtem Hũas bandas de Cetim Cramesi recamadas que nam Estam 
aca badas foi aualiado O ouro E feitio em sete mil E nouecentos reis E o 
Setim em mil reis Somma outo mil e nouecentos reis – 8O900
0820 Jtem Hũa pessa de passamane de prata que Estaua feita pera a 
Roupinha pessou Onze Onsas E mea foi aualiado a seiscentos reis a 
omsa somma seis mil E nouecentos reis – 6O900
0821 Jtem Outra Roupinha de Damasquo amendoado foi aualiado em 
seis mil E tresentos reis – 6O300
0822 Jtem Outra Roupa de Escarlata com hũa fita de Ouro foi 
aua- /fl. 89v./265 liada a fita em outo mil reis com o feitio foi aualiado a 
Escarla ta em si E tafeta E feitio em noue mil reis Somma desasete mil 
reis – 17O
0823 Jtem Hum Roupam de panno amarelo guarnesido de velludo 
amare lo foi aualiado em tres mil reis – 3O
0824 Jtem Hũa Cota de Velludo Carmesi por acabar foi aualiada em 
quatorze mil reis diguo Em quatorse mil E outocentos E Sincoen ta reis 
Somma tudo – 14O850
0825 Jtem Outra cota de tafeta preto foi avalliado em tres mil 
quatrocentos, diguo Tres266 mil E quinhemtos reis – 3O500
0826 Jtem Outra cotta de damasquo preto amendoado foi aualliada 
em sette mil E outocentos reis sam – 7O800
0827 Jtem Outra cotta de Setim aleonado por acabar foi aualliada em 
noue mil E cem reis – 9O10
0828 Jtem Outra cota de Setim amarelo /fl. 90/267 atras uai Lancada 

Com as bandas de ueludo amarelo na adicam dellas.
0829 Jtem Hũas Vasquinha de cetim amarelo por fazer foi aualiado Em 
seis mil E quatrocentos reis – 6O400
0830 Jtem Hũa roupinha de setim amarelo por acabar foi aualiado em 
noue mil e seiscentos reis – 9O600
0831 Jtem Outra Roupinha de cetim alionado foi aualiada em sete mil 
cento E sincoenta reis por acabar – 7O150
0832 Jtem Outra roupinha de setim pardo por acabar foi aualiada em 
sete mil E setecentos reis – 7O700
0833 Jtem Hua cotta de setim bramquo E preto foi aualiada em dez mil 
Cento E sincoenta reis – 10O150
0834 Jtem Hua Vasquinha de Cetim Carmessi por acabar foi aualiada 
em sinquo mil dusentos E sincoenta reis – 5O250          
0835 Jtem Hũa Roupa de tafeta branquo emcrespado por acabar foi 
aualiado em Tres mil reis – 3O
0836 Jtem Hum manto do burato Vsado foi aua- /fl. 90v./268 lliado em 
mil e quatrocentos reis – 1O400              
0837 Jtem Hũa cota de cetim Verde Com sua roupa guarnecida de 
canu dos de prata foram aualiados os canudos e feitio e asento delles 
em dezoito mil e quinhemtos reis, E o setim Velludo E tafe ta E forro em 
onze mil e quinhemtos reis somma trinta mil reis E a roupa Em des mil 
reis Somma tudo quarenta mil reis – 40O
0838 Jtem Hũa cota de Velludo amarelo com hũas bandas de tella de 
prata frisada que sam tres Couados de tella de prata E tem seis Onsas 
de framginha de Ouro que a framginha foi aualliada em trese mil reis 
E de feitio da cotta mil reis E o uelludo E tel la e mais Cetim E forro Em 
Vinte E dous mil nouecentos reis Somma Vinte E seis mil e nouecentos 
reis – 26O900
0839 Jtem Hũa Cotta de uelludo preto Com manjas [sic] guarnecida 
de ouro de troxados E framginhas foi aualiado269 em doze mil E 
du- /fl. 91/270 sentos E outenta reis o troxado foi aualiado o velludo 
Tafeta E cetim em quinse mil nouecentos sesenta reis Somma Vinte E 
ou to mil dusentos E trinta reis – 28O230
0840 Jtem Hũa Cotta de xamelote de seda branca com hum pasamane 
de prata foi aualiado o passamane e feitio em dous mil cento satenta 
reis, e o chamallote e bocaxim em outo mil reis Som ma Dez mil Cento 
e sesenta reis – 10O160
0841 Jtem Hũa cota de Cetim Carmesi Com suas rendas de ouro 

264 Ms.: palavras repetidas 
“Outocentos E simcoenta reis”.

265 Ms.: palavras repetidas “foi aua-”.

266 Ms.: palavra rasurada sobre “Tres”.

267 Ms.: palavras repetidas “Outra 
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268 Ms.: palavras repetidas “de 
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foram aualiadas as rendas com sua tramça de Ouro e feitio em trese 
mil settecentos E simcoenta reis e o setim E felpa E boca xim em noue 
mil e outocentos reis Somma Vinte E tres mil quinhemtos E sincoenta 
reis – 23O550
0842 Jtem Huas Vasquinha de tella de ouro emcarnada Com humas 
ban das recamadas Com seu corpisito [sic] foi aualiado O recamado 
Ouro E feitio em Vinte e dous mil e dusentos reis, E foi aualliada a tella 
E uelludo tafetta e bocaxim em doze mil E sincoenta reis Somma Trinta 
E quatro mil dusentos /fl. 91v./271 E simcoenta reis – 34O250
0843 Jtem Hũa roupa de Velludo Cramessi Com hums passamanes 
de Ouro foram aualiados os passamanes E feitio em Vinte mil reis E o 
Velludo Cetim E tafeta em quatorse mil seiscentos reis Somma trinta E 
quatro mil seiscentos reis – 34O600
0844 Jtem Huma Roupa E uasquinha E manteo de saya trapada emcar-
nada que Esta por fazer foi tudo aualiado em doze mil reis – 12O
0845 Jtem Hũa Vara de panno bramquo E hum pedaço de crise bramqua 
que he Outra uara foi aualliado em seiscentos reis – 600
0846 Jtem Hum manteo de cetim Cramessi guarnesido de renda de 
ou ro E prata E passamane de Ouro foi aualiada a Guarnicam E fei tio 
em Simquo mil dusentos reis, diguo Em dous mil E quatrocentos reis, 
porque as rendas nam se aualiaram, o setim E tafeta Em simquo mil E 
seiscentos reis – 8O /fl. 92/272

0847 Jtem Hũa faixinha de cetim Cramesi E outra de saya trapada 
foram aualiadas em seiscentos reis – 600
0848 Jtem Hum mantheo de damasquo Carmessi com hũa banda de 
uelludo foi aualiado em dous mil E seiscentos reis – 2O600
0849 Jtem Hũa roupinha de tafeta preto dobrado barrado de ueludo 
foi aualiado em sinco mil reis – 5O
0850 Jtem Hũa Vasquinha de Escarlata Com humas fitas de Ouro foram 
aualiadas as fitas E troxados d’ouro e feitio em quatro mil e seiscentos 
reis E a escarlata em dous mil reis soma seis mil E seiscentos reis – 6O600
0851 Jtem Hũa Vasquinha de cetim cramessi Com hũa rendas de 
Ouro foi aualiado as rendas E trança de ouro E feitio em simquo mil E 
seiscentos reis E o cetim veludo E tafeta em simquo mil E quinhemtos 
reis somma Onze mil E cem reis – 11O100
0852 Jtem Hũa Vasquinha de tafeta amarelo barrada de Velludo ama-
relo foi aualiada em simquo mil quinhem- /fl. 92v./273 tos E nouenta 
reis – 5O590

0853 Jtem Outra Vasquinha de ueludo Verde com remdas de Ouro E 
pra ta foram aualiadas as rendas E feitio E setim, digo E feitio em sete 
mil E tresentos reis, foi aualiado o Velludo tafeta E bocaxim em simquo 
mil e quinhemtos Sam doze mil e outocentos reis – 12O800
0854 Jtem Outra Vasquinha de cetim Verde com humas Serrilhas de 
pra ta foram aualiadas em dous mil e outocentos reis e as serrilhas 
e feitio […]274 em seis mil e quatrocentos reis Soma tudo no ue mil e 
dusentos reis – 9O200
0855 Jtem Outra Vasquinha de ueludo preto raxada de ouro foi aua liado 
o pasamane d’ouro do debrum em mil reis E o ueludo tafeta e bocaxim 
em noue mil e tresentos reis Sam dez mil e tresentos275 reis – 10O300
0856 Jtem Outra Vasquinha de Damasquo amendoado pardo E preto 
foi aualiado as bandas de serrilha E feitio em mil e outocentos reis E 
o damasco Velludo Tafeta bocaxim em tres mil reis /fl. 93/276 por ser 
usada Somma quatro mil E outocentos277 reis – 4O800
0857 Jtem Outra Vasquinha de damasco preto foi aualiada em tres mil 
E settecentos reis por ser usada com sua guarnicam Somma – 3O700
0858 Jtem Outra Vasquinha de damasquo preto diguo pardo foi aualia-
do o troxado e feitio della em tres mil reis e o damasquo Ve lludo tafeta 
bocaxim em simquo mil E settecentos reis Soma Outo mil E settecentos 
reis – 8O700
0859 Jtem Outra Vasquinha de setim preto com humas bandas de 
ueludo Com Lauor de serrilha de retros preto foi aualiado a obra da 
serrilha E feitio em mil e outocentos reis E o cetim Velludo Tafeta 
bocaxim em quatro mil tresentos E simquoenta reis Somma Seis mil 
Cento E Sincoenta reis – 6O150
0860 Jtem Hum gibam de burato forrado todo de tafeta preto 
passamanado de retros Vsado foi aualiado em tres mil e nouecentos 
reis – 3O900
0861 Jtem Onze corpositos do theor das Vas- /fl. 93v./278 quinhas foram 
aualiadas as rendas de sete destes trosais E franginhas E pasamane de 
ou ro e prata em quatro mil E dusentos reis E as sedas delles em que 
Entra hum de tella Roxa em outo mil reis somma Vinte E dous mil E 
dusentos reis – 22O200
0862 Jtem Hum couado de Setim amarello uai aualiado com as 
uasquinhas por ser pera ellas.
0863 Jtem Meo Couado de cetim bramquo Vai aualiado com a 
uasquinha por ser della.
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0864 Jtem Vinte E quatro Varas E quarta de passamane frisado de ou ro 
e emcarnado pessou trinta Onsas foi aualiado a seiscentos reis a onsa 
Somma dezoito mil reis – 18O    
0865 Jtem Simquo Varas de fita Larga de ouro E preto pera pontas 
pessaram duas Onsas E seis Outauas foi aualiado a quinhemtos reis a 
omsa somma mil E tresentos setenta E simquo Reis – 1O375
0866 Jtem Quatro uaras de fita d’ouro aleonada pessou duas onsas e 
quatro outauas e meia foi aualiado a quinhentos reis a uara Somma 
mil e dusentos e outenta reis digo /fl. 94/279 somma mil dusentos E 
setenta reis – 1O270
0867 Jtem Duas Varas E tersa de fita emcarnada e pratta pessou hũa 
Onsa E meia Outaua foi aualiado em quinhemtos E uinte reis – 520
0868 Jtem Quarenta E quatro uaras de serrilha roxa e ouro pessaram 
doze Onsas E sette Outauas foram aualiadas a quinhemtos reis a omsa 
somma seis mil quatrocentos e corenta reis – 6O440
0869 Jtem quatorse Varas de renda estreita de Ouro e prata pessou 
quatro Onças E Simquo Outauas foi aualiado a seiscentos reis a onsa 
Sam dous mil setecentos setenta E sinco reis – 2O775
0870 Jtem Dezanoue meadas de ouro que disse que Estaua pera a 
guarnicam do Vestido de setim alionado foi aualiado a quinhemtos reis 
a omsa Sam dezaseis Omsas sam Outo mil reis – 8O
0871 Jtem Quinze varas de trancadeira de ouro pessou Seis Onças 
E duas outauas foi aualiado a seiscentos reis a onsa Soma tres mil 
settecentos E sincoenta /fl. 94v./280 reis – 3750 
0872 Jtem Duas Varas de tramsadura de prata pessou duas E duas 
Outauas foi aualiado a seiscentos reis a onsa Sam mil e tre sentos E 
simcoenta reis – 1O350
0873 Jtem Onze Varas E meia de renda de prata Larga pessou simquo 
Onsas E duas Outauas foi diguo Outo Onssas e meia foi aualiado a 
seiscentos reis a onsa monta simquo mil E cem reis – 5O100
0874 Jtem Onze Varas de renda de prata mais estreita, esta renda de 
prata destas duas adicõins, dis que Estaua pera guarnecer os uestidos 
de cetim roxo raxado de Ouro E prata E outro de pre to E asim estauam 
todas as mais guarnicõins de prata E ouro E seda Comtheudas nas 
adicõis atras pera outros Vestidos, foi pessada Esta renda E pessou 
simquo Onças E duas Outauas aualiada a seiscentos reis a onsa monta 
tres mil cento E sincoenta reis – 3O150
0875 Jtem Hũa gorra de Velludo pretto com /fl. 95/281 outenta E dous 

botois de grãons de alyofar emgastados em ouro E muitas Voltas de 
cadeinhas delgadas, foi aualiado estes botois E cadeinha de ouro em 
Vinte mil reis com a gorra – 20O
0876 Jtem Tres uaras de banda de Velludo branquo guarnesido de 
canudos de ouro que se fazia pera guarnicam de 282 hum sayo os 
canudos pessaram Vinte E simquo mil outocentos E uinte e tres reis E 
sam mil e quinhemtos setenta E quatro canudos E o feitio foi aualiado 
em mil e quinhemtos setenta E quatro reis, E o uelludo em Tresentos E 
simquoenta reis Somma tu do – 27O747
0877 Jtem Simquo uaras de passamane de retros Cramesi foi aualliado 
em dosentos reis – 200
0878 Jtem Duas Onsas E tres quartas de rendas de Ouro E prata usa-
das, diguo duas onsas E tres outauas foram aualiadas a tresen tos reis a 
omsa soma /fl. 95v./283 settesentos E dez reis – 710
0879 Jtem Vinte E tres tranças de Ouro E cramessi, com suas cazas pera 
botõins forão aualiados em outocentos reis – 800
0880 Jtem Dez Onsas de retros azul Claro mal pessado foi aualia do 
a cento E corenta reis a omsa sam mil e quatrocentos reis somma – 
1O400
0881 Jtem Doze onsas E tres quartas de retros asul escuro foi aualiado 
a cento E quarenta reis a onsa sam mil settecentos E outenta reis – 
lO780
0882 Jtem Duas onsas E tres outauas E mea de retros roxo foi aua liado 
a cento E simquoenta reis a onsa, sam quatrocentos E quarenta reis – 
440
0883 Jtem Quatro Onças E hũa Outaua de retros uerde foi aualiado a 
cento E quarenta reis a omsa Sam quinhemtos E outenta reis – 580
0884 Jtem Tres Onsas de Retros azul claro mais delgado que o asima, 
todo este retros asima Escrito disse sua senhoria que Estaua pera se 
coserem E guarnecerem seus uestidos que /fl. 96/284 estauam por 
fazer foi aualiado a cento E quarenta reis a Omsa, sam quatrocentos E 
uinte reis – 420
0885 Jtem Onze Varas E duas terças de renda de ouro Largua pes sou 
noue onsas E mea foi aualiada a seiscentos reis a onsa Sam simquo mil 
e setecentos, diguo que Sam dez onsas E mea sam seis mil E tresentos 
reis – 6O300
0886 Jtem Onze varas de Renda de ouro estreita disse que esta renda 
de ouro estauam [sic] pera guarnecerem os vestidos285 que Estauam 
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pera acabar, pessou seis Onsas E outaua E mea foi aualiado a seiscentos 
reis a onsa Soma tres mil settecentos E des reis – 3O710
0887 Jtem Hum gibam de tafeta Cramesi raxado de ouro, diguo de pra-
ta, he almesy [sic] foi aualiado em dous mil E Cem reis Esta por fazer 
– 2O100
0888 Jtem Trinta E simquo couados de setim emcarnado que hera 
hũa cotta Vasquinha E roupinha E noue couados E meo de velludo 
emcarnado /fl. 96v./286 pera guarnicõins destas roupas E seis couados 
E duas terças de tella de ouro raza que ueio pera forar as manguas 
da Saia de setim roxo da chaparia de ouro E despois do fale cimento 
do Duque se desfiseram estas roupas E se fes Hum Or namento que 
a senhora Duquesa deu ao mosteiro de santo Agos tinho aa capella 
homde Jaz sepultado o Duque que aia gloria foram aualiadas Estas 
sedas Em sincoenta E seis mil quinhem tos e outenta reis em que Entra 
a tella – 56O580
0889 Jtem Hum barretinho de Velludo roxo que tinha Outo robins E 
doze perolas emgastadas em ouro que Estam Com a douradura de 
pedraria no titolo das Joias que declarou a Senhora Du quesa que lhe 
deu o Duque que aia gloria foi aualiado em tresentos reis – 300287

0890 Jtem Simquo Onsas E quarta de seda Cramesi foi aualiado a cento 
E outenta reis a omsa, sam nouecentos E co- /fl. 97/288 renta reis – 940                                                                                                        
0891 Jtem Tres onsas E hũa outaua de seda preta foram aualiados a 
cento E trinta Reis a onsa, somma quatrocentos e sete reis – 407
0892 Jtem Dez onsas de seda amarela Clara Vsada foi aualiado a Cento 
E simquoenta reis a onsa, sam mil e quinhemtos reis – 1O500
0893 Jtem Sette onças de seda acabellada foi aualiado a cento E 
simquoenta reis a onsa sam mil E simquoenta reis – 1O50
0894 Jtem Simquo Onças e mea de seda emcarnada foi aualiado a cen-
to E outenta reis a omsa sam nouecentos reis – 900
0895 Jtem Duas meadas de seda roxa E hũa de seda parda, foram 
aualiadas em dusentos reis ambas – 200
0896 Jtem Tres meadas de seda branca foram aualiadas em dusentos 
reis – 200
0897 Jtem Sesenta E sete uaras de fitas de cores Largas pera as pontas 
dos Vestidos foi aualiado a trinta E simquo reis a uara somma – 2O345 
/fl. 97v./289

0898 Jtem Cento E duas Varas de fita estreita de todas as Cores foi 
avaliada a quinze reis a uara – 1O500

Jtem Todas Estas sedas E retroses e fittas atras escritas declarou a 
Senhora Duquesa que eram pera cozer E guarnecer os seus vestidos e 
toucados pera Lavrar garauins.

Titolo das Sedas que vierão em hum caixão de Granada 
que Se abrio ao lançar dellas perante nos

Vio-se a conta destas Sedas E pella emmenuta [sic] della se Lan ça aqui 
E sam as seguintes.
0899 Jtem Sesenta E seis Onças de tellas pera Tecer de cores diguo 
prata Vam Lamcadas E aualiadas no Jnuemtario de Bastiam Fernandes 
tecelam das sedas pera se darem pera tecer.
0900 Jtem Seis Liuras E hua Onça de tramas pretas pera tecer, estas 
tambem /fl. 98/290 estam com as de sima no inuentario de Bastião 
Fernandes.
0901 Jtem Vinte E quatro uaras de tafeta azul emtre dobre, sam trinta 
couados foi aualiado a cento E outenta reis o couado somma Simquo 
mil e quatrocentos reis – 5O400
0902 Jtem Sete Liuras de retros quatro de uerde E duas de pardo 
grosso E hũa de uerde escuro, foi aualiado a dous mil e qua trocentos 
reis a liura, somma dezaseis mil outocentos reis – 16O800
0903 Jtem Duas Liuras de seda huma de retros emcarnado e a outra 
de seda foi aualiado a dous mil outocentos E outenta reis a liura, sam 
simquo mil settesentos E sesenta reis – 5O760
0904 Jtem Hũa Liura de seda Cramesi foi aualiada em dous mil E 
outocentos E outenta reis – 2O880
0905 Jtem Noue Varas de Damasco preto Sam onze couados E quarta 
foi Aualiado a quinhemtos E sincoenta reis o couado, Sam seis mil 
Cento E nouenta reis – 6O190 /fl. 98v./291

0906 Jtem Noue Varas de ueludo preto de dous pellos sam Onze coua-
dos E terça, diguo Onze couados E quarta foi aualiado a mil reis o 
couado Sam onze mil e dusentos e sincoenta reis – 11O250
0907 Jtem Dezouto uaras de ueludo uerde de dous pellos declarou 
sua Senhoria que este velludo uerde, lhe mandou trazer o Duque pera 
uestido seu, em paguo de outro uelludo uerde de Lauores que lhe 
tomou pera hũa cama que mandou fazer pera o senhor Duque Dom 
João por onde este emtra nos Vestidos e que estas sedas e retros 
asima que uieram de Granada outrosim lhos man dou uir o Duque pera 
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guarnicõins E pera cozer Seus Vestidos E seus toucados sam vinte E 
tres couados de Velludo feito em couados E medido foi aualiado a mil 
reis o couado sam Vinte E tres mil reis – 23O

Titolo dos toucados da Senhora Duquesa 
que tem a cargo Jnes da Cunha

0908 noue /fl. 99/292 Camissas baixas de Olanda foram aualiadas, seis 
a qua trocentos reis cada huma E tres a quinhentos reis cada huma, sam 
tres mil E nouecentos reis – 3O900
0909 Jtem Tres camisas de noute de disfiadinhos de Olanda foram 
aualiadas a quatrocentos reis cada hũa sam mil E dusentos reis – 
1O200
0910 Jtem Seis camisas de cadanetas E guarnicõins usadas, duas 
nouas E Sam de Olanda, as duas nouas foram aualiadas em dous mil e 
quatrocentos reis e outra em mil e dusentos reis, e Tres em dous mil e 
cem reis somma Simquo mil e setecentos reis – 5O700
0911 Jtem Dous penteadores velhos de Olanda hum aualiado em 
setecentos reis e outro de pano da Jndia com buraquinhos – 2O
0912 Jtem Noue gorioes que seruiam em gorgeiras de tramsinhas E de 
pontos, Diguo que sam seis somente forão Todos aualiados em seis mil 
E quatrocentos reis – 6O400
0913 Jtem Hua duzia de gorgeiras de /fl. 99v./293 tramsinhas que 
algumas não tem mais que os manteos E hũa dellas não tem abanos, 
diguo que sam onze por huma ser antigua foram todas aualiadas em 
trinta E sette mil reis –37O
0914 Jtem Seis Lencos de tramsinhas, de Lão [sic] diguo que sam 
quatro foram aualiados em mil e seiscentos reis todos – 1O600
0915 Jtem Seis garauins Laurados de cores que se Laurarão no mos-
teiro das Chagas foram todos aualiados em dous mil reis – 2O
0916 Jtem Hum garauim de ouro E retros qve seruio ia foi aualiado em 
Cento E simcoenta reis – 150
0917 Jtem Hũa toalha de prata Tirada que lhe mandou a Jnfanta Don na 
Jsabel foi aualiada em mil e outocentos reis – lO800
0918 Jtem Outo toalhas de beteria de rede Sem guarnicam foram 
aualiadas em tres mil E dusentos reis – 3O200
0919 Jtem Tres toalhas de Linho e seda foram todas aualiadas em mil 
reis – 1O

0920 Jtem Simquo toalhas de Lam nouas /fl. 100/294 Tres grandes E 
duas pequenas usadas foram todas aualiadas em mil E tresentos reis 
– 1O300        
0921 Jtem Tres toalhas de Olanda de cabessa finas foram aualiadas em 
mil E Outocentos reis – 1O800
0922 Jtem Tres cabos de tramsado de dia E tres de noite de Olanda, os 
de dia foram aualiados em setecentos reis e os de noute em dusentos 
e sincoenta reis – 700 250
0923 Jtem Hũa gorgeira de cortado que nam esta acabada foi aualia da 
em Outocentos reis – 800
0924 Jtem Dous pares de Luuas hũas de poluilhos e outras d’ambar 
uelhas, foram aualiadas ambas em quatrocentos reis – 400
0925 Jtem Duas toalhas de Olanda guarnesidas de cadaneta do asafate, 
huma noua e outra uzada, foram aualiadas em mil e quatrocentos 
reis – 1O400
0926 Jtem Hum garauim de rede que Esta por acabar, e outro de 
rede Laurado de preto, e huma Gorgeira de rede E todas estas tres 
peças Estam por acabar foram aualiadas em seiscentos /fl. 100v./295 
reis – 600
0927 Jtem Quatro Cabeleiras foram aualiadas em outocentos reis – 
800
0928 Jtem Tres Lemcõens de cabeça de Ruam Vsados foram todos 
aualia dos em nouecentos reis – 900
0929 Jtem Quatro Espelhos de Vidro Cristalino dous grandes E dous 
pequenos, diguo tres por hum ser quebrado, foram aualiados to dos em 
mil E dusentos reis – 1O200
0930 Jtem Simquo pentens [sic] nouos foram aualiados em dusentos 
reis – 200
0931 Jtem Hũa Caixa de pentes com seu espelho E todo guisamento 
foi Tudo aualiado em mil E seiscentos reis – 1600
0932 Jtem Dous gibois de Olanda por acabar foram aualiados em qui-
nhemtos reis ambos – 500
0933 Jtem Simquo gibois d’erua delles nouos E delles uzados foram 
aualiados em mil e dusentos reis – 1O200 /fl. 101/296

0934 Jtem Dezaseis toucados de Ouro de muitas feicõins E de ouro E 
prata E seda delles diguo que sam quinze por hum ser dado em uida do 
Duque foram todos aualiados em trinta E tres mil reis – 33O
0935 Jtem Hum toucado de canudos de prata que tem sesenta E noue 

292 Ms.: palavra repetida “Noue”.

293 Ms.: palavras repetidas 
“dusia de gorgeira de”.

294 Ms.: palavras repetidas 
“de Lam nouas”.
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Estrellas de ouro de martello Esmaltadas de bramquo E cada hu ma 
dellas tem huma Esmeralda muito pequenina no meo E alem destas 
peças estam fora do toucado seis ou sete peças diguo que sam com as 
peças que Estam fora Cento E duas as outenta E hũa sam do dote E o 
mais he adquerido as do dote foram aua liadas em doze mil setecentos 
trinta E simquo reis e o mais em quatro mil tresentos Vinte E tres 
reis – 12O735 4O323
0936 Jtem Dous toucados de seda emcabellada foram aualiados em 
qua trocentos reis – 400 /fl. 101v./297

0937 Jtem Hum toucador de ouro E emcarnado foi aualiado em 
quatrocentos reis – 400                          
0938 Jtem Tres toucados de canudos de uidro foram aualiados em 
se senta reis digo em setecentos reis – 700
0939 Jtem Simquo pares de chapins de Valença foram aualiados, a 
tresentos reis hums por outros, sam mil E quinhemtos reis – 1500
0940 Jtem Dous garauins de Lam Laurados de ponto Real de cores por 
guarnecer foram aualiados em outocentos reis – 800
0941 Jtem Outros Dous garauins, hum de roxo Outro de Emcarnado, 
que Estam ainda por guarnecer foram aualiados ambos em nouecentos 
reis – 900
0942 Jtem Hũa peça de beatilha de Linho que tem seis uaras foi 
aualiada em Tres mil E seiscentos reis – 3O600
0943 Jtem Outo Lenços que Estam, diguo de Olanda que estão por 
fa zer foram aualiados em mil E dusentos reis – 1O200
0944 Jtem Hum cordam de retros azul foi aualiado em dusentos reis – 200
0945 Jtem Simquo uaras de cadaneta que /fl. 102/298 he para toalha 
do asafate foi aualiada em setecentos reis – 700 reis
0946 Jtem sete Varas de Cadaneta que Estaua pera hum penteador 
fo ram aualiadas em nouecentos reis – 900 reis
0947 Jtem Hua transadeira de Ouro E uerde foi aualiado em tresentos 
E setenta reis – 370 reis
0948 Jtem Hum Lenço d’olandilha Laurado de Cadanetas, antiguo foi 
aualiado Em mil E quinhemtos reis – 1500 reis
0949 Jtem Dous Lencos de Olanda Em peça diguo de olam [sic] foram 
aualia dos em tresentos reis – 300 reis
0950 Jtem Hũa dusia de camisas baixas de Olanda diguo que sam 
quatorse nouas foram avalliadas a mil e quatrocentos reis cada hũa 
sam dezanoue mil e seiscentos reis – 19O600

0951 Jtem Sette camissas de manteos de Cadanetas e hũa sem manteo, 
todas de Olanda diguo que sam noue foram aualiadas em vinte mil reis 
– 20O reis
0952 Jtem Hum manteo de tramsinhas nouo foi avaliado em tres mil 
reis – 3O reis                                  
0953 Jtem Tres Lencos de tramsinhas dous amarelos e hum bramquo 
das Vieyras foram todos /fl. 102v./ Aualiados em sete mil e outocentos 
reis – 7O800 
0954 Jtem Tres manteos de Camisas de tramsinhas E hum lenco 
guarnesido de tramsinhas foram aualiados os manteos em onze mil e 
quatrocentos reis e o lenco de Lam em tres mil e outocen tos reis diguo 
E dusentos reis somma – 14O600
0955 Jtem Dous Lencos de Olanda da mão com guarnicõins por de 
redor foram aualiados ambos em quinhemtos e sincoenta reis – 550 
reis
0956 Jtem Sinquo Varas E meia de Cadaneta que Estaua feita pera hũa 
Camissa da Senhora Duquesa foi aualiada a corenta reis o palmo sam 
mil E cem reis – 1O100 reis
0957 Jtem Outras sinco Varas E meia de outra Cadaneta foi aualia da a 
trinta E seis reis o palmo sam nouecentos E nouenta reis – 990 reis 
0958 Jtem Hum lenco de Olanda de tramsinhas sem guarnicam foi 
aualiado em outocemtos reis – 800 reis
0959 Jtem Tres couados E meio de Vollante raxado d’ouro foi aualiado 
a quatrocentos reis o couado, sam mil E quatrocen- /fl. 103/299 tos reis 
– 1O400
0960 Jtem Quatro couados de bolante [sic] raxado de prata foi aualiado 
a quatrocentos reis o Couado sam mil e seiscentos reis – 1O600
0961 Jtem Hum couado E quarta de tafeta branco raxado d’ouro foi 
aualiado Em quatrocentos reis – 400
0962 Quatro couados de telilha de Ouro diguo quatro E meio foi 
aualiado a outocentos reis o Couado Soma tres mil E seiscentos reis 
– 3O600
0963 Jtem Seis pecas de Olanda que disse que tinha a Senhora Du quesa 
pera Camissas E duas sam mais finas pera cabecõins e goriaeis [sic] 
hũa que tem numero hum de Trinta E duas uaras e meia foi aualiado a 
seiscentos reis a uara E outra de numero dous tem trinta E duas Varas 
foi aualiado a quinhentos reis a Vara, E outra de numero tres tem Trinta E 
duas Varas aualiado a quinhentos reis a uara, E outra de numero quatro 
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tem trinta E duas Varas a quatrocentos reis a uara, E outra de numero 
/fl. 103v./ Sinquo tem trinta E duas Varas a quatrocemtos reis a uara e 
outra de numero Seis de trinta E duas Varas a quinhentos e sincoenta 
reis a uara somão Cento E hum mil e tresentos reis – 101O300
0964 Jtem Quatro pecas de Brabante300 delgado hũa peça tem trenta 
E sim quo uaras E duas tercas foi aualiado a cento E trinta reis a uara E 
outra tem trinta e simquo varas e meia a cento e quaren ta reis a uara E 
outra tem trinta e simquo uaras a cento E sincoenta reis a uara E outra 
que tem trinta E duas E meia a sento E sincoenta reis a uara Somma 
desasete mil quatrocentos e outenta E outo reis – 17O488
0965 Onse pares de luuas de Valença pequeninas foram aualiadas a 
simcoenta reis o par destas se uenderam seis pares por tresentos reis 
tomou a senhora Duquesa sinco pares – 300 reis
0966 Jtem Trinta E hum pares de luuas de Cidade Real foram aualia-
dos a outenta reis o par destes se uenderão Outo pares e meio por 
seiscentos E outen ta reis – 2O480 reis 680 reis                                                                           
0967 Jtem Des Varas de toalhas atoalhadas de des quarteis foram 
aualiadas a dusentos e uinte reis a /fl. 104/301 uara sam dous mil E 
dusentos reis – 2O200
0968 Jtem Desouto Varas E meia de Gardanapos [sic] adamasquados302 
foram aualiados em tres mil e seiscentos reis – 3O600        
0969 Jtem Hũa colcha de Jndia pespontada E laurada com retros par-
do que lhe Deu o senhor Dom Comstatino E que he sua propria303 foi 
aualiada em desaseis mil reis – 16O reis
0970 Jtem Hũa alcatifa de Persia meam com seus cadilhos de retros 
Carmesi que tem hũa rosa no meio amarela e bichos no campo tem de 
comprido duas Varas E duas tercas E de Largo hũa Vara e duas tercas 
foi aualiada em Vinte E quatro mil reis – 24O reis
0971 Jtem Quatro bocetas da China de rede douradas com suas cober-
turas foram todas avaliadas em tres mil reis – 3O reis
0972 Jtem Algumas bocetas da Jndia pintadas E tres bandeias 
pequenas Sam tres redondas cubertas E hũa grande dourada E de 
uermelho cuberta E duas chãs douradas por dentro em partes foram 
todas aualiadas em tres mil reis – 3O
0973 Jtem Hũa arroba E outo arates de Beyoim de /fl. 104v./ Boninas 
foi aualiado a setecentos reis O aratel Somma Vinte E quatro mil 
reis – 24O reis disse a senhora Duquesa que nam Era mais que hũa 
arroba E asim o jurou E que ferra sem deconto [sic]

0974 Jtem Dois304 arates305 de Estopa306 que foi aualiado a dusentos 
reis o aratel – 460 reis
0975 Jtem seis onsas de ambar que o Duque lhe deu Estando pera 
falecer segundo disse Sua Senhoria foi aualiado a quatorse Crusados a 
onsa Sam trinta E tres mil e seiscentos reis – 33O600
0976 Jtem Hũas pouquas de pastilhas que seram the seis arateis e 
algũas dellas sam de rozas foram aualiadas em tresentos reis o aratel 
Sam mil e outocentos reis o aratel – 1O800 reis
0977 Jtem Duas onças de Ambar feito em comfeicão pera Luuas307 
foram aualiadas a dous mil E outocentos reis a Onsa Sam Simquo mil e 
seiscentos reis – 5O600
0978 Jtem Hum Escritorio de Bordo Em que Estam as joias, das, digo E 
he feito em Villa Vicosa foi aualiado Em mil e seiscentos reis – 1O600 
0979 Jtem Tres Escritorios de Alemanha Hum grande E dous pequenos 
que disse que /fl. 105/ O duque [que era] pera os seus brimquos foi 
aualiado o grande em desaseis mil reis E os dous pequenos em sete 
mil reis Sam uinte E tres mil reis – 23O reis
0980 Jtem Hũa arquinha pequenina de hum palmo de pao preto com 
fichadurinha de prata foi aualiado em dusentos reis diguo Em mil e 
dusentos reis – 1O200
0981 Jtem Dous cofres de Frandes de treze ferros Verdes nouos fo ram 
aualiados em mil e dusentos reis cada hum – 2O400
0982 Jtem Simquo cofres de desasete ferros Verdes quatro E hum de 
treze, hum Vermelho de desasete ferros aualiado em dous mil reis 
Outro em mil e tresentos reis, e os dous em dous mil e quinhemtos reis 
E o de treze ferros em outo mil digo outocen tos reis – 6O600 reis
0983 Jtem Hum cofre de França forrado de ferro de simquo ferros 
usado foi aualiado Em Setecemtos reis – 700 reis
0984 Jtem Duas arquas emcouradas de hũa emcargua, huma de couro 
cortido Outra de cabello nouas que Estauam na pousada dos Se-
nhores a cortida foi aualiada em mil reis e a de cabello em settecentos 
reis – 1O700 reis 
0985 Jtem Duas arquas de308 pao hũa de bordo Outra /fl. 105v./ de 
pinho Vsadas foi aualiada a de pinho em Cemto E sesenta reis diguo a 
de bordo da Jndia foi aualiada em seiscentos reis – 7O60 [sic] reis
0986 Jtem Duas arquas vsadas emcouradas de duas Emcargua hũa 
cortida Outra de cabello diguo que ambas sam de cabello E de hũa 
emcargua forão aualiadas ambas em dous mil reis – 2O reis
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0987 Jtem Hum cofre de sette ferros usado em casa dos senhores foi 
aualiado em tresentos E sincoenta reis – 350 reis
0988 Jtem Huma mensinha de emgomar de bordo E hum escabello 
Estas duas caixas e cofre E mensinha se seruiam os senhores depois do 
falecimento do Duque E lhos deu o Duque seu irmão – nada
0989 Jtem Hũa caixa emcourada de couro em cabello de hũa emcar gua 
em cabello usado foi aualiada em quinhemtos reis – 500 reis 
0990 Jtem Dous Lancois de Ruam que seruem na Guarda-ropa usados 
fo ram aualiados em mil e dusentos reis – 1O200
0991 Jtem Hum escritorio da China dourado de ouro E preto guarnesido 
de prata com todos os cantos de baixo e de sima de prata E fechadura 
E gomsos foi aualiado em trese mil reis – 13O reis
0992 Jtem Dise Margaida [sic] Bispa que Esta em casa do tecelam huma 
tea de pano de Estopa de cedeiro de sesenta Varas de tres palmos de 
larguo diguo de sesenta E simquo uaras foi aua- /fl. 106/309 liada a 
quarenta reis a uara – 5O200
0993 Jtem Quatro manteos com seus abanos E os manteos sam de 
pontos e os abanos de transinhas de que leuaram de feitio des mil e 
dusentos reis que pagou o senhor Duque Dom Joam E sam seus e por 
isso se não aualiaram – nada
E pello juramento atras disse A senhora duquesa que auia Lancado 
todos os310 moueis adqueridos com protestacam se lhe mais lembrar 
que aia em sua casa a todo o tempo os poder lancar em inventario, 
E quanto aos vestidos E touquados E sedas E retros E chaparias pera 
elles comtheudo neste titolo E caderno disse que Eram seus proprios311 
por o Duque que Deos tem lhos deixar em seu testamento E nam sam 
de colacam nem partilha E que nam sam de jnuentario mais que pera 
se aualiarem pera a tersa E por ella senhora ter nelles sua metade dos 
adqueridos E com esta pro testacam os mandou fazer e protesta sobre 
isso requerer sua jus tiça E o desembargador mandou que se Escreuesse 
Sebastiem Alueres o Escreui E elle a- /fl. 106v./312 sinou aqui com a 
dita Senhora // A Duquessa // Jeronimo Pereira de Sáa

Mais Roupas E sedas que declarou A senhora Duqueza

0994 Hum sayo de Mangas de baeeta foi aualiado em dous mil E 
qua trocentos reis – 2O400
0995 Jtem Meio couado de setim preto foi aualiado em dusentos 
reis – 200

0996 Jtem Hũa porta de Velludo de pello bramco foi aualiado em 
tresentos reis – 300
0997 Jtem Outra porta de felpa asul foi aualiada em tresentos reis – 
300
0998 Jtem Hũa tira de Cetim amarelo foi aualiada em quatrocentos 
reis – 400
0999 Jtem Quatro couados de telilha de Ouro E preto Em dous pedaços 
foi aualiado a quatrocentos reis o couado Sam mil E seiscentos reis – 
1O600
1000 Jtem Dous couados de tafeta bramquo dobrado foi aualiado Em 
quatrocentos Reis – 400 /fl. 107/
1001 Jtem Hum gibão de tella de prata E d’Ollanda foi aualiado em mil 
e quinhemtos reis – 1O500
1002 Jtem Quatro couados de baeta Vermelha foi aualiado em cento e 
outenta reis O couado sam settecentos E uinte reis – 720
1003 Jtem Quatro pontas de mangas que sam duas mangas de setim 
preto Com rede de prata por sima foi aualiado em Seis mil reis com a 
rede – 6O reis
1004 Jtem Vinte E dous Couados de bocaxims de Cores em pedaços 
foram aualiados em seiscentos reis – 600 reis
1005 Jtem Hũa mea manga de Velludo uerde E duas mangas de ueludo 
pardo E hum colete de telilha preta desmanchada E hũas bandas de 
ueludo preto ia usadas E outras bandas de ueludo uerde foi tudo 
aualiado em quatro mil reis – 4O

Mais toucados

1006 Jtem Hum Lenco de Lam guarnesido de Tramsinhas foi aualiado 
em tres mil e dusentos reis – 3O200
1007 Jtem Hum manteo de tramsinhas foi /fl. 107v./313 aualiado em tres 
mil e dusentos reis diguo em dous mil E quatrocentos reis – 2O400
1008 Jtem Hum touquadinho redondo de tramsinhas nouo foi aualiado 
em dous mil reis – 2O000
1009 Jtem Hums abanos de tramsinhas de Camissa nouos foram aualia-
dos em mil reis – 1O estam inda soltos Em tiras
1010 Jtem Hum abaninho de tramsinhas solto foi aualiado em 
quatrocentos E simcoenta reis – 4500 [sic]
1011 Jtem Duas Varas de cadaneta de biquos Com sua guarnicam 
feicam de ameas foi aualiado em tresentos e sesenta reis – 360
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1012 Jtem Hũa guarnicam de retros amarelo E asul de lemço foi 
aualiado em sincoenta reis – 50 reis
1013 Jtem Hum lencinho de rede foi aualiado em quarenta reis – 40 
reis
1014 Jtem Duas Varas e meia de rede uelha foi aualiada em Cento E 
sincoenta reis – 150 reis
1015 Jtem Quatro meios trauiseiros de Camilha /fl. 108/314 de Olanda 
com rendas Laurados de pontos com duas almofadinhas usadas foram 
aualiados em dous mil reis – 2O reis

COVSAS que emtreguou em titolo novo A Senhora Dvqveza

1016 Jtem Hua cama de cetim Verde a saber o Ceo de setim auelutado 
com seus alperauases forado de bocaxim E simquo corredores de 
cetim razo Verde forrados tres de tafeta uerde E dois de bocaxim 
Verde E huma colcha de cetim uerde forrada de tafeta da mesma 
Cor foi tudo aualiado em sesenta mil reis he noua Vendeu-se a Dom 
Hemriqe Hemriques por sesenta mil reis segundo disse a se nhora 
Duquesa – 60O reis
1017 Jtem Dous colchoes de cetim asul falso uarios foram aualiados 
em des mil reis nouos – 10O
1018 Jtem Hũa Vestimenta de Damasquo Cramessi Com sauastro315 de 
Vel ludo Cramessi por acabar foi aualiado Em seis mil e quinhem tos 
reis – 6O500 
Jtem Todas Estas pessas tornaram a /fl. 108v./ fiquar Em poder da 
Senhora Duqesa [sic] Como as outras atras E tornou asinar aqui 
Sebastiam Alueres o Escreui A Duquessa // Jeronimo Pereira de Sa

Titolo das Joias e brimcos que declarou sua Excelençia que 
não sam adqueridos que Estauão no imvemtario de seu pay

1019 Hum anel das armas de sacerdenia [sic] que tem as armas do 
Duque pesou quatro Outauas Valem mil E outocemtos setenta E 
simquo reis foi mais aualiado em outocentos reis monta Em tudo – 
2O675 reis
1020 Jtem Outro Anel que tem hum micle pessou duas Outauas E meia 
sam mil cento setenta E hum reis foi aualiado em mais quatrocentos 
reis sam mil e quinhemtos setenta E hum reis – 1O571 reis

1021 Jtem Outro anel de huma esmeralda polasma [sic] esculpida com 
duas figuras pessou tres outauas que sam mil e quatrocentos reis foi 
aualiado em /fl. 109/316 mais quatrocentos reis sam – 1O800
1022 Jtem Tres rubiletes em hũa bocetinha de buxo em cera uermelha 
foram aualiados em dusentos reis – 200
1023 Jtem Hum Estoio com tres caniuetes Velho foi aualiado em Cem 
reis – 100  

Joias que estauam pera [a] senhora Dona Catherina de que o Duque 
que aia gloria tinha as chaues quando faleceo por lhas não ter inda 
emtregues segundo declarou sua Excelencia e não são Adqueridas

1024 Hua Cinta de pedraria que vai lansada no titolo do adquerido E 
nelle esta [sic] as pecas seguintes que nam sam adqueridas A saber 
dous marquos de Ouro E huma argola e dous diamantes E seis Es-
meraldas E mais hum diamante e declarou Joam Correa E Joam Gomes 
ao Lamcar desta adicam que Estas peças tinham da sua Comta forão 
aualiados estes tres diamantes Em quinhemtos E uinte crusados E as 
/fl. 109v./ esmeraldas em tresentos Crusados e o ouro em sesenta mil 
reis monta Em tudo tresentos e outenta E outo mil reis – 388O000
1025 Jtem No titolo do adquerido Vay Lamcado Hum collar de 
pedra ria que nelle esta declarado pello meudo E somente dis nam ter 
adquerido delle estas perlas que ualem Vinte mil reis [e] em tamto se 
Lamcam – 20O reis
1026 Jtem Vão mais no dito titolo hum firmal de Esmeraldas E a es-
meralda E a perola não he adquerida foi aualiada a Esmeralda E a 
perola Em cento trinta E dous mil reis – 132O reis
1027 Jtem Vão mais no dito titolo hum firmal de hum diamante E a 
perola somente della não he adquerida foi aualiado esta perola 
em cento E quarenta crusados E he chata sam sincoenta E seis mil 
reis – 56O reis
1028 Jtem No dito titolo dos adqueridos Vai mais hum firmal de hum 
Rubim barroco E somente a perola pendente não he adquerida foi 
aualiado esta perola317 em quatorse mil reis – 14O /fl. 110/
1029 Jtem No dito titolo Vai hua cabesa de Marta318 de pedraria que 
he adquerida somente não he adquerida a marta319 que se aqui lanca e 
sam duas martas empanadas cossidas hũa na outra foi uisto E aualiado 
em trita Crusados sam doze mil reis – 12O

314 Ms.: palavra repetida “Camilha”.

315 Ms.: palavra corrigida 
de “sanastro”.

316 Ms.: palavra repetida “em”.

317 Ms.: palavra rasurada.

318 Ms.: corrigido da palavra 
“Marte [sic]”.
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1030 Jtem Duas arecadas de diamantes que tem cada arecada quatro 
dia mantes E hũa perola redonda pendente foram aualiadas em cento E 
trinta crusados sam sincoenta E dous mil reis – 52O
1031 Jtem Hum anel de hum rubim tauoa esmaltado de bramquo E 
preto foi aualiado em uinte mil reis – 20O
1032 Jtem Outro anel de hũa Esmeralda barroca esmaltado de preto E 
branco foi aualiado em sincoenta crusados Sam vinte mil reis e pessou 
tres outauas E mea e dous grãos – 20O
1033 Jtem Hum uolante d’ouro E prata que tem hũa douradura de 
Ouro e perolas Esmaltadas de bramco E preto que tem sesenta320 E 
hũa pessas321 foram aualiadas a dusentos reis a peca e o uolante mil 
E dusentos reis monta em tudo trese mil e quatro- /fl. 110v./ centos 
reis – 13O400
1034 Jtem Outro Volante de prata guarnecido de ouro que he de dou-
radura que tem setenta E outo peças de feicam de cabeças de cor-
sos esmaltado de gris e os olhos de bramquo E preto foi aualiada a 
douradura a cem reis cada peca, d’ouro E feitio e o uolante em mil reis 
sam outo mil E outocemtos reis – 8O800
1035 Jtem Hum Volante de rede de linhas que tem hũa douradura de 
ou ro de sesenta E tres peças esmaltado de gris branco e preto E quatro 
peças falsas e hum papel, foi aualiado em simcoenta reis cada peça 
diguo que cada quatro peças em cento E sincoenta reis e de feitio 
a uinte reis cada hũa e o uolante em seiscentos reis monta em tudo 
quatro mil seiscentos E sesenta322 reis – 4O660 reis
1036 Jtem Hũa Joia de hũa esmeralda de fumdisam falsa triangulo 
esmaltado de bramquo E preto e asul roxesim E uerde pessou duas 
Onsas E duas Outauas e Vinte grãos que ual outo mil e quinhem tos E 
setenta reis e em tanto foi aualiada – 7O570 reis
1037 Jtem Hũa Crus de diamantes de simquo diamantes /fl. 111/323 
tauoas E o do pe triangulo E hũa perola pendente Com hũa folhagem 
nas espal das de releuo esmaltado de branco E preto foi aualiado asim 
co mo Esta em cem mil reis – 100O
1038 Jtem Hũa nauita [sic] de cristal guarnesida de ouro esmaltado 
de pre to e bramquo E gris foi aualiado asim como Esta em tres mil 
reis – 3O
1039 Jtem Hum gomil o corpo de perola e o mais de ouro esmaltado de 
bramquo e preto E gris foi aualiado em simquo mil reis – 5O
1040 Jtem Dous pendentes d’ouro feicam de jarinhas cada hum de sua 

feicam esmaltados de preto E bramquo foram pessados E pesarão mea 
onsa menos doze grãos que ual a dinheiro mil setecentos nouenta E 
sinquo reis e de feitio seiscentos reis monta tudo – 2O395 reis
1041 Jtem No titolo dos adqueridos Vai Lamcado hũa Crus grande de 
diamante E he adquerida somente huma perola redonda pendente 
da dita Crus não he adquerida foi avaliada esta perola em outenta 
crusados sam trinta e dous mil reis – 32O reis
1042 Jtem Hum fio de perolas grossas redondas que /fl. 111v./ Sam 
nouenta E hũa perola E ante perola E perola tres graos de perolas 
muito pequeninos como aliofres foram aualiados a setenta Crusados 
cada huma que monta seis mil tresentos E setenta Crusados que ualem 
dous contos quinhentos e quarenta E outo mil reis diguo que foram 
aualiadas a sesenta Crusados cada hũa e são sinco mil quatrocentos E 
sesenta Crusados que monta dous contos cento outenta E quatro mil 
reis – 2.184O reis

 Outras Joias que estauam que não são adqueridas

1043 Hvm reliquairo de Ouro redondo que tem de cada banda sua 
Crus pessou tres Outauas E meia E hum terço de Outaua Val a dinheiro 
mil e setecentos Outenta e quatro reis – 1O784 reis
1044 Jtem Hũa Cadeinha de ouro que o Duque que aia gloria trazia 
no braço com hum pequeno de alicorne emgastado com hũa asinha 
de ouro e hum anel de alicorne E hũa Comta pendemte emgastada 
Em ouro pesou seis outauas E meia Val tres mil corenta E seis reis Em 
tamto foi aua- /fl. 112/324 liada – 3O46 reis
1045 Jtem Hum anel d’ouro diguo quatro iacintos de Belas E hũa 
granadinha
1046 Jtem Hum relicairo de prata velho muito amtiguo posto em huma 
cadeinha de prata sem reliquias que foi do Condestabre Dom Nuno 
Alueres, pessou duas Onsas E simqo outauas que sam setecentos E 
outenta E sette reis – 787 reis
Jtem Por esta maneira atras dise o Senhor Duque que auia este 
inuentario por acabado E que não Era lembrado de mais fazenda que 
fiquase do Duque seu pay que aja gloria por que a mais fazenda que 
ficase diguo a mais fazenda esta Em poder de seus officiais aos quais 
se reporta E325 facam os inuentarios cada hum do que a seu Carguo 
pertencer E disse que Elle Lancara muitas ioyas neste imuemtario sobre 

319 Ms.: corrigido da palavra 
“merta [sic]”.

320 Ms.: corrigido pelo escrivão 
da palavra “setenta”.

321 Ms.: corrigido pelo escrivão 
da palavra “perolas”.

322 Ms.: corrigido pelo escrivão 
da palavra “setenta”.

323 Ms.: palavra repetida “diamantes”.

324 Ms.: palavra repetida “foi”.

325 Ms.: palavra corrigida de “Eu”.
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as quais trouxe demanda com o Du que seu paj por serem da Duquesa 
Dona Jsabel sua maj as quais Lamsara por bem do jurameento E que 
protestaua não lhe preiudicar a seu direito E que se lhe mais Lembrase 
o declarar E asinou aqui com o Doutor Jeronimo Correa /fl. 112v./ de 
Sa Juis destas partilhas Sabastiam Alueres o Escreui // E declarou mais 
sua Excelencia que Esta fazenda deuia muitas diuidas que seus officiais 
declarariam E asim o que lhe hera deuido de dote de sua may e bens 
que Ella trouxe E asim deuião dividas a Esta fazenda que outrosim seus 
officiais declararam E com estas declaracõins ha Este inuentario por 
acabado E asinou aqui Sebastiam Alueres ho escreui // Ho Du que // 
Jeronimo Pereira de Sá
1047 Jtem Hum pequeno d’alicorne com hũa asinha de ouro que tem 
Anto nio de Gouuea no escritorio em que Estam as cousas atras foi 
aualiado asim como Esta em dous mil e quatrocentos reis – 2O400

Aos Vinte E seis dias do mes de Janeiro de mil e quinhemtos sesenta E 
sinco annos em Villa Vicossa no aposento diguo no soteo donde estam 
as cousas da Guarda-roupa do Duque que aia glo ria Sendo presente 
o dezembargador Jeronimo Pereira de Saa juis destas partilhas E 
asim sendo presente o Doutor /fl. 113/326 Esteuam Preto procurador 
E curador da Senhora Duquesa E o doutor Vasquo de Monteroio E o 
Lecenseado Manoel Alueres procuradores E curadores do Senhor 
Duque e da Senhora Dona Caterina E asim Antonio Mouro tutor E 
curador dos filhos da dita Senhora Duquesa e Fermam d’Alueres E 
Gaspar Rodrigues Ouriues do ouro E lapidairos que uieram de Lis boa 
louuados das ditas partes pera aualiarem as Joias d’ouro E pedraria 
desta fazenda E estando os feitos diguo Estando os di tos aualiadores 
aualiando as Joias e peças de Ouro E pedraria E pessas327 comtheudas 
neste titolo Viram o fio de perolas comtheudas neste titolo que tem 
nouenta E numa perola que Esta Lancado neste titolo as Vinte E quatro 
adicõins das pessas lancadas nel le comtando do principio deste titolo 
E as aualiaram a setenta crusados cada perola que montou pello dito 
preço seis mil E tresentos E Sesenta Cruzados que a dinheiro Sam Dous 
contos quinhemtos quarenta E Outo mil reis E estando asim lancado a 
dita aualiacam E saido fora na margem /fl. 113v./ E hera com a Soma e 
loguo Em comtinente E no mesmo instante os ditos Fernam d’Alueres 
e Gas par Rodrigues aualiadores diseram que tornariam a uer as ditas 
perolas E que tornauam a diser E de feito diseram que as aualiauam E 

de feito aualiariam a sesenta cruzados cada hũa que Sam menos des 
Crusados da primeira aualiacam em que monta nouecemtos Crusados 
que ualem tresentos sesenta mil reis E por elles Louuados tornarem 
Loguo em comtinente sem se bolirem donde Estauam a diserem que 
as aualiauão em sesenta Crusados E nam falou ne nhuma peçoa com 
elles despois328 que diseram que as punham a setenta Crusados cada 
huma, mandou que se Lancasem a sesenta Crusados cada huma Visto 
Como Loguo tornaram em comtinente a emmendar-se E mandou riscar 
[a] adisam de fora dos dous Contos quinhentos quaren ta E outo mil329 
reis, E fiquou a dita adisam em dous contos Cemto E outenta e quatro 
mil reis E com tamtos se sahio na margem de fora E mandou /fl. 114/330 
riscar adicam de fora E mandou o dito dezambargador por verba na 
margem de tras da dita adicam de como se fes Esta declaracam sobre 
a dita adicam na qual uerba Elle asinou E tor nou [a] asinar aqui Este 
termo que mandou fazer pera nam auer duuida na dita Enmenda E 
riscado que tambem asinou com os ditos Louuados E procuradores E 
curadores Eu Sebastiam Alueres que o Escreui // Jeronymo de Saa // 
Fernam d’Alueres Gaspar Rodrigues // Monteroio // Saluo jure mearum 
partium Esteuam Preto // Antonio Mouro // Jdem saluo iure mearum 
partium Manuel Alueres

INVENTARIO qve fez o Senhor Duque DOM Joam da 
fazenda que ficou por falecimento do Duque seu pay 

que aia gloria que não esta sobre seus offiçiais
que elle sabe que he adquerida em tempo da senhora Duquesa 

Dona Britis E asim das Joias da Senhora D Catherina

Aos Vinte E sinquo dias do mes de Outubro de mil E quinhemtos e 
sesenta /fl. 114v./ E quatro annos em Villa Vicossa no aposento do 
Senhor Duque Dom Joam Excelência Sendo hi presente o Doutor 
Jeronimo Pereira de Ssáa do Dezembarguo d’el Rey nosso Senhor E 
juis des tas partilhas da fazenda que ficou por falesimento do Duque 
Dom Theodosio que Santa gloria aia Loguo o dito dezembarguador dis-
se a Sua Excelencia que ia a Senhora Duqueza tinha feito Emuentario 
da fazenda que tinha Em sua caza e estaua carregado e assinado por 
Ella Senhora E elle juis com ella outrosim asinara segundo lhe loguo 
Eu Escriuam li Encontrej E que sua Excelencia auia agora de fazer 
jmuentario do que tinha Em seu poder que Estaua Carregado sobre 

326 Ms.: palavras repetidas “o Doutor”.

327 Ms.: palavra corrigida de “pessas”.

328 Ms.: palavra repetida “pois”.

329 Ms.: palavra rasurada.

330 Ms.: palavras repetidas 
“E mandou”.
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seus officiais E asim o auiam de fazer seus officiais Comforme ao 
juramento que lhe tinha dado que lhe pedia o fisese E por elle Senhor 
Duque foi dito que Elle Estaua muito prestes pera o fazer E assim o 
fariam seus officiais E o fes pella maneira seguinte E o /fl. 115/331 
Juramento que lhe foi dado Vai no principio do jnuemtario Sebastiam 
Alueres ho Escreui

Joias e pedraria que declarou sua excelencia e os 
officiais que era adquerida que esta no Escritorio

1048 Se abriu hum Escritorio de Alemanha de que sua Excelencia tinha 
a chaue e a mandou por Antonio de Gouuea seu secretario E se abrio 
perante nos E tinha o seguinte a saber dezanoue diamantes falsos de 
Cristal que chamão sitrinos brancos que Estauam em huma caixinha de 
ter pedraria foram aualiados em cemto E ou tenta reis – 180 reis
1049 Jtem Quatorse dobretes Onse grandes E tres pequenos sam 
uermelhos como rubins foram aualiados em mil e outocentos reis – 
1O800 reis
1050 Jtem Hum reliquario Com reliquias pequenino dourado de Ouro 
E preto não se aualiou por serem reliquias
1051 Jtem Setenta E hum rubiletes de coria [sic] por laurar barrocos 
foram aualiados a des reis cada hum sam setecentos E quarenta reis – 
740 reis /fl. 115v./
1052 Jtem Sincoenta E outo rubins de Coria [sic] como os de Sima por 
Laurar barrocos forão aualiados a corenta reis cada hum são dous mil 
tresentos E uinte reis – 2O320 reis
1053 Jtem Quatro espinelas foram aualiadas em outo Crusados Sam 
mil E outocentos reis diguo dusentos reis – 1O200
1054 Jtem Hũa Esmeralda barroca Laurada foi avaliada em mil 
reis – 1O reis
1055 Jtem Quatrocentos E des rubiletes de Coria [sic] da sorte dos 
atras E mais pequeninos foram aualiados a uinte reis cada hum Sam 
ou to mil E dusentos reis – 8O200
1056 Jtem Sete Esmeraldas do Brasil Lauradas foram aualiadas a 
du sentos reis cada hũa sam mil E quatrocentos reis – 1O400
1057 Jtem Mais setenta E tres rubiletes como os de sima foram aualiados 
a simcoenta reis cada hum Sam tres mil seiscemtos E simcoenta reis – 
3O650 

1058 Jtem Hum camafeo de hua granada foi aualiado em quatrocen tos 
reis – 400 reis
1059 Jtem Outo Rubiletes332 Laurados foram aualiados a cento e sinco-
enta reis cada hum Sam mil e dusentos reis – 1O200
1060 Jtem Tres Vidrosinhos de feicam de diamantes /fl. 116/333 foram 
aualiados Em uinte reis – 20 reis
1061 Jtem Hum dobrete Vermelho foi aualiado em quatrocentos 
reis – 400 reis
1062 Jtem Quatro safiras foram aualiadas todas em seiscentos reis – 
600 reis 
1063 Jtem Dous olhos de Gato falsos pequenos E hũa granada de 
taboa foram aualiados Em Cem reis – 100 reis
1064 Jtem Tres Safiras branças E duas azues falsas foram todas 
aualiadas em dusentos reis – 200 reis
1065 Jtem Quatro Esmeraldas pequenas E hua safira brança foi aualiada 
em quatrocentos reis – 400 reis
1066 Jtem Sincoenta E dous rubiletes foram aualiados a Sincoenta reis 
cada hum Sam dous mil E seiscentos reis – 2O600
1067 Jtem Tres diamantes triangolos pequeninos E quatro quadra-
dos metidos Em hũa caixinha de buxo postos Em sera Vermelha foram 
aualiados todos em desaseis Crusados Sam Seis mil E quatrocentos 
reis – 6O400 reis
1068 Jtem Setenta E simquo rubins pequeninos E huma Esmeralda 
foram avaliados a Cem reis cada hum Sam /fl. 116v./ Sette mil E 
quinhemtos reis – 7O500 reis
1069 Jtem Trinta E dous botois de camafeos foram aualiados a 
quatrocentos reis cada hum sam dose mil e outocentos reis – 12O800
1070 Jtem Hum didal d’ouro de rubins de Seilam foi aualiado em dous 
mil reis – 2O reis
1071 Jtem Hum rubi barroco em hum Emgaste d’ouro esmaltado de 
gris e bramquo foi aualiado em quatro crusados sam mil E seiscentos 
reis – 1O600
1072 Jtem Hum anel de hum dobrete Vermelho esmaltado de bramquo 
E preto e he tauoa pesou quatro outauas menos seis graos Val a 
dinheiro mil outocentos E uinte reis E de feitio dusentos reis monta 
tudo – 2O20 reis
1073 Jtem Outro anel de hũa safira Esmaltado de bramco E preto E 
estam ambos em hũa caixinha dourada pessou Tres outauas E meia 

331 Ms.: palavras repetidas “E o”.

332 Ms.: palavra rasurada.

333 Ms.: palavras repetidas 
“De diamantes”.
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E noue grãos ual mil e seiscentos nouenta E quatro reis E da pedra 
E feitio aualiado em quatrocentos reis monta dous mil e nouenta E 
quatro reis – 2O094 reis
1074 Jtem Hum anel de hum olho de gato /fl. 117/334 esmaltado de 
preto em huma caixinha preta dourada pessou huma Outaua E meia 
sam sete centos E dous reis E em tanto foi aualiado – 702 reis
1075 Jtem Hum emgaste d’ouro grande de ter pedra esmaltado de 
pre to E branco pessou tres outauas E meia que ual a dinheiro mil E 
seiscentos E trinta E quatro reis – 1O634 reis
1076 Jtem Quatro diamantes triangolos foram aualiados a seis crusa-
dos cada hum sam noue mil E setecentos reis – 9O700
1077 Jtem Tres olhos de gattos pequenos em hũa caixinha preta foram 
aualiados em quatrocentos reis – 400 reis
1078 Jtem Hum topacio taboa E hum diamante naife falso ponta, o 
topaçio foi aualiado em dous mil reis, E o naife he uidro não se aualiou 
– 2O reis
1079 Jtem Hua cariola [sic] E hum olho de gato foram aualiados em 
dusentos reis – 200 reis
1080 Jtem Dusentos E trinta e sete rubiletes foram aualiados a corenta 
reis cada hum sam noue mil E quatrocentos E outenta reis – 9O480
1081 Jtem Dessaseis rubins barrocos milhores Ee maiores que os de si-
ma forão /fl. 117v./ Aualiados a quinhemtos reis cada hum Sam outo mil 
reis foi Vendido hum a Manoel Fernandes por quinhentos reis – 8O reis 
1082 Jtem Hũa barrinha d’ouro que pessa hũa Onsa E meia Outaua E 
doze graos Val quatro mil sesenta e quatro reis – 4O064 reis
1083 Jtem Hũas balamsinhas de pessar Ouro de prata e os pesinhos de 
prata Em hũa caixa de marfim foram aualiadas em mil E du sentos reis 
asim Como Estam – 1O200 reis
1084 Jtem Seis rubiletes foram aualiados Em Outocentos reis – 800 
reis
1085 Jtem Hum diamante Em hum botam esmaltado de bramco E preto 
foi aualiado Em noue Crusados sam tres mil E seiscentos reis – 3O600 reis
1086 Jtem Dous olhos de Vidro asul foram aualiados em cem reis – 100 
reis
1087 Jtem Hũas gotinhas de Vidro como de Cristal foram aualiadas em 
Cem reis – 100 reis
1088 Jtem Quatro Espinelas Vermelhas foram aualiadas Em uinte E 
sinquo crusados sam dez mil reis – 10O reis

1089 Jtem Des diamantes pequeninos /fl. 118/335 E tres rubis foram 
aualiados os tres rubins em quinhentos reis todos E os diamantes a 
tresentos reis cada hum sam tres mil E quinhentos reis – 3O500
1090 Jtem Hũa perola meam foi aualiada Em quatrocentos reis – 400 
reis
1091 Jtem Hum quilate de prata pera perolas E hũas buxelas de prata 
foram aualiados em seiscemtos reis – 600 reis
1092 Jtem Hum pe de sinete de uidro uerde foi aualiado em quinhemtos 
reis – 500 reis
1093 Jtem Dez onsas de bejoim E tres e meia de pastilhas, foi aualiado 
em outocentos reis – 800 reis
 

Ioias que estauão pera a Senhora Dona 
Catherina de que o Duque, que esta

em gloria tinha as chaues quando faleceo 
por lhe não serem inda emtregues

1094 Huma cinta de pedraria que tem quinse pessas de pedraria E 
quimse antre pecas de perolas E cada pessa tem dous asentos E 
com sua petrina que tem tres pedras, a saber hũa esmeralda baroca 
Laurada E hum diamante tauoa E hum rubi barroco E tem a cinta 
simquo espinelas barroquas E simquo Es- /fl. 118v./336 meraldas tres 
barrocas E duas taboas, esmaltada de todas as cores E sam adqueridos 
dous diamantes E as simquo Espinelas E os asentos das perolas E dous 
marquos de Ouro E o feitio da Sinta E declararam ao Lancar desta 
adicam, Joam Correa e Joam Gomes que algumas das pecas de Ouro 
destta Sinta estam carregadas sobre elles em receita que o declaram 
por não auer duuida, E a outra pedraria desta Conta Vai Lancada no 
titolo da fazenda que não he adquerida pera se nella aualiar diguo 
que tem trinta E seis diamantes E os tres adqueridos foram aualiados 
Em tresentos Crusados e os rubins Espinelas Em tresentos E outenta 
crusados E os asentos das perolas em quarenta E Simquo Crusados E o 
ouro Em sincoenta E dous mil E quinhemtos reis, que monta Em todo337 
O adquerido desta adicam Com Outenta mil reis de feitio que tam bem 
he adquerido quatrocentos Vinte E dous mil E quinhemtos reis e as 
mais pessas que nam sam adqueridas En tenpo da Duque sa Donna 
/fl. 119/338 Britis Vam Lancadas no titolo das ioias amtiguas E nelle 
aualiadas – 400O223 reis

334 Ms.: palavras repetidas “de gato”.

335 Ms.: palavra repetida 
“pequeninos”.
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1095 Jtem Hum colar de pedraria que tem des pecas de pedraria E 
des antre peças de perolas E entre as perolas tem dous asentos E 
sam simquo diamantes E Simquo rubins barrocos E os diamantes Sam 
tauoas esmaltado de bramco E preto Verde e asul gris o qual colar he 
adquirido todo tirando Certas pessas que dis que ualem Vinte Mil reis 
E declaram Joam Correa E Joam Gomes que algumas peças deste Colar 
estam carregadas sobre elles E estas perlas uam Lancadas no titolo 
que nam he adquerido foram aualiadas as pedras E perolas tirando 
as perolas que uam no titolo da fazenda de que nam he adquerida 
em mil cento E simcoenta e seis crusados E pessou hum marquo E 
Simquo onsas menos terço de Outaua que ual a di nheiro quarenta E 
outo [mil] e seiscentos reis E o feitio aualiado em Vinte E quatro mil 
reis que Soma tudo quinhemtos e trinta E sinco mil reis – 535O reis 
/fl. 119v./
1096 Jtem Hum firmal de Esmeralda que tem huma Esmeralda baroca 
E hũa espinella tauoa em cima E hũa perola pendente esmaltado de 
preto E bramquo e gris e uerde E turquesado E asul, a Espinel la he 
adquerida E o ouro E feitio somente e o mais não disse Joam Gomes 
que algumas peças deste firmal estauam sobre elle carregadas E o mais 
que não he adquerido Vai Lancado no titolo do que não he adquerido 
foi aualiada a Espinella Ouro E feitio em quarenta E outo mil reis por 
que o mais Vai no titolo que nam he adquerido – 48O reis
1097 Jtem Hums barceletes d’ouro de pedraria E asentos que tem 
ambos quatro diamantes e quatro rubis todos tauoas E trinta E dous 
asentos de perolas meudas esmaltado de bramquo E preto E gris 
pesaram sete onças E huma Outaua que ual a dinheiro uinte E seis mil 
reis diguo Vinte E seis mil settecentos e dezouto E a pedra ria E pedras 
foram aualiadas Em sincoenta E simquo mil E quatrocentos /fl. 120/339 
reis E o feitio em des mil reis soma tudo nouenta E dous mil cento E 
doze reis – 92O112 reis
1098 Jtem Hum firmal de hum diamante tauoa alto Em toda a 
perfeicam com hũa perola pendente e a perola he chata esmaltado 
de bramquo E preto e gris e turquesado e uerde o diamante E ouro E 
feitio he adquerido E a perola nam E uai Lançada no titolo do que não 
he adquerido foi aualliado o firmal asim como esta tirando a perola em 
hum conto de reis E a perla diguo [a] ualia340 della Vai no titolo que não 
he adquerido – Hum conto de reis
1099 Jtem Hum firmal de hum rubi baroco com hũa perola pera penden-

te E tem quatro Esmeraldas pequeninas esmaltado de bramquo E preto 
E gris O rubi e ouro E feitio e esmeraldas sam adquiridas341 e a perola 
nam Vão Lancado no titolo do que não he adquirido foi aualiado em 
cento E uinte Crusados tirando a perola que uai aualiada no outro titolo 
da fazenda Antigua – 48O reis
1100 Jtem Hũa marta com cabesa maos E pes de Ouro E pedraria E na 
cabesa tem /fl. 120v./ hum colar de pedraria E hum rubi grande na 
testa E hum anel na boca E hũa cadea com seu terno [sic] Em baixo E 
tem dezanoue diamantes meaos E pequenos E uinte E dous rubins na 
Cabessa maos E pes E tres Esmeraldas E dois342 rubins nos olhos E outo 
perolas pequeninas a qual marta Outrosim estaua no dito Escri torio E 
he tudo adquerido tirando a marta que Vai lancada no titolo do que não 
he adquerjdo343 344 pessou hum marquo Tres Oncas Sim quo345 Outauas 
E seis graos que ual a dinheiro quarenta E tres mil seiscentos trinta E 
quatro reis E a pedraria E perolas foram aualiadas em quatrocemtos 
setenta E simquo reis diguo setenta E sinco Crusados monta Em tudo 
dusentos sesenta e tres mil seiscentos trinta e tres reis – 263O633 
reis
1101 Jtem Hum anel de hum rubi baroco de bago esmaltado de bramco 
E uerde e preto foi aualiado em Vinte mil reis – 20O reis
1102 Jtem Outro de hum rubi tauoa não bem corado esmaltado de 
bram quo E preto /fl. 121/346 foi aualiado Em des mil reis – 10O reis
1103 Jtem Hum anel de hum diamante E quatro rubins esmaltado de 
bramquo preto E uerde foi aualiado em dez mil reis – 10O reis
1104 Jtem Hum anel de maior diamante tauoa alto Esmaltado de 
branco E preto foi aualiado Em setecentos crusados sam dusentos E 
ou tenta mil reis E pessou quatro outauas E uinte grãos – 280O reis
1105 Jtem Outro diamante mais pequeno tauoa alto esmaltado de 
bram quo E preto e uerde foi aualiado Em quatrocentos e simcoenta347 
crusados sam cento E outenta mil reis E pessou tres outauas e meia E 
quatro grãos – 180O reis
1106 348Jtem Outro deste diamante os quatro triamgulos e os tres 
quadrados de ponta foi aualiado em sem Crusados sam quarenta mil 
reis E pessou tres outauas E meia e uinte grãos – 40O reis
1107 Jtem Hũa medalha de camafeo de meo corpo de molher com 
quatro diamantes tauoas E quatro rubins tauoas Esmaltado de bramquo 
E preto gris e uerde pessou asim como Esta sete outauas /fl. 121v./ E 
meia que sam tres mil E quinhentos e quatorse reis E o camafeo foi 

339 Ms.: palavras repetidas 
“E quatrocentos”.

340 Ms.: palavra repetida “Valia”.

341 Ms.: corrigido da palavra 
“adqrridas [sic]”

342 Ms.: corrigido de “dos”.

343 Ms.: palavra rasurada.

344 Ms.: borrão.

345 Ms.: palavra rasurada.

346 Ms.: palavras repetidas “E preto”.

347 Ms.: palavra rasurada.

348 Ms.: à margem esquerda 
“asim disia”.
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aualiado em dous mil e quatrocentos reis E pedras E feitio quatro mil 
e seiscentos reis somma tudo des mil e quinhemtos e quatorse reis – 
10O514 reis
1108 Jtem Quarenta E quatro botõins de diamantes esmaltados de 
pre to E branco e gris pesaram dous marcos E hũa Onsa sette outa-
uas e meia Val a dinheiro sesenta E sete mil dusentos E sincoenta e 
noue [reis], foi aualiado mais o feitio e diamante de cada hum a mil E 
outocentos reis monta Em tudo – 153O650 reis
1109 Jtem Quarenta e outo botois de Cristal feicão de mellam 
guarnesido de ouro esmaltado de Gris Verde E bramquo foi aualiado 
a seiscentos reis cada hum Sam Vinte E outo mil e outocentos reis – 
28O800 reis
1110 Jtem Quarenta E outo botois de camafeos emgastados Em ouro 
es maltados de branquo Verde e preto diguo que sam corenta E sete 
botõins pessaram seis onsas E hũa Outaua E desoito grãaos que sam 
Vinte E tres mil Outenta E outo reis e foram aualiados cama feos E /
fl. 122/349 feitio a seiscentos reis cada hum Sam sincoenta E hum mil 
Outenta e outo reis – 51O88 reis
1111 Jtem Dous pendentes de cristal feicam de cabaças guarnesidas 
de ouro esmaltados de uerde foram aualiados em mil E seiscen tos reis 
– 1O600 reis
1112 Jtem Outros dous pendentes de Cristal Laurado a feicam de ta-
lhadas de melam guarnesido de Ouro esmaltados de uerde E bram quo 
foram aualiados em mil E seiscentos reis – 1O600 reis
1113 Jtem Hũa Cruz de diamantes que tem sete diamantes tauoas e 
seis triamgulos e he grande Esmaltada de bramco preto e outras cores 
com hũa perola redonda pendente a perola não he adquerida Vai 
no Titolo da fazenda que não he adquerida foi aualiada a crus sem a 
perola em tresentos e uinte Crusados Sam cento E uinte E outo mil reis 
E a perola uai no outro titolo – 128O reis
1114 Jtem Hum abano de Cristal de duas Vieiras foi aualiado Em seis 
mil reis – 6O reis
1115 Jtem Hũa argola de Cristal de seis troços foi aualiada em dous mil 
e quatrocentos reis – 2O400 reis
1116 Jtem Dezoutto pares de pontas de Cristal triamgulo foram 
aualiados /fl. 122v./ A quatrocentos reis o par sam sette mil E dusentos 
reis – 7O [sic] reis 
1117 Jtem Dezanoue pares de pontas de Cristal Seistauadas foram 

aualiadas a quatrocentos reis o par sam sete mil E seiscentos reis – 
7O600 reis
1118 Jtem Hum escritorio de Alemanha em que estam estas ioias que 
tem dezaseis gauetas, marchetado por fora E per dentro nouo
1119 Jtem Hũa medalha de Camafeo guarnesida de ouro com outo dia-
mantes ao redor que sua Excelencia deu a dom Christouam pagem da 
primceza que dis que foi aualiada por Flores e Joam Galgo Ouriues 
d’ouro E o feitio pagou sua Excelencia de sua fazenda
1120 Jtem Se achou mais no Escritorio hũa peca de Ouro de duas ca ras 
de Vinte Crusados Castelhanos foi aualiado em noue mil E nouecentos 
reis, Recebeo Este dinheiro Antonio Mouro350 – 9O900 reis
1121 Jtem Simquo dobrois [sic] de duas casas foram aualiados a mil 
reis cada hum, recebeo Antonio Mouro – 5O reis
1122 Jtem Hum Portugues foi aualiado em Sinco mil e setecentos reis, 
Recebeo Antonio Mouro – 5O700 reis /fl. 123/
1123 Jtem Hũa dobrezaina [sic] foi aualiado em quatrocentos reis a 
Re cebeo Antonio Mouro – 400 reis
1124 Jtem Simquo moedas de quinhemtos reis de Crus sam dous mil e 
quinhemtos reis recebeo Antonio Mouro – 2O500
Jtem Este dinheiro E peças destas Simquo adicõins recebeo Antonio 
Mouro E lhe sam carregadas em receita a doze de Julho de quinhemtos 
sesenta E sinco

E por esta maneira disse Sua Excellencia que auia este imuentario 
por acabado E nam era Lembrado de mais fazenda que ficase por 
falecimento do Duque que aia gloria seu pai por que a mais fazenda 
estaua em poder de seus officiaes aos quaes se reporta E elles a 
declararão por seu juramento por toda a fazen da Estar em poder dos 
officiais E disse que Ellle deitara muitas ioias neste imuentario pellas 
[sic] achar nos Escritorios E nam se afirmaua se algumas dellas eram da 
Duquesa Dona Jsabel sua may sobre que trazia demanda com o Duque 
seu pai que protestaua nam preiudicar a seu direito E se lhe mais 
Lembrar o declarar E asinou aqui com o Doutor /fl. 123v./ Jeronimo 
Pereira de Saa Juis destas partilhas E eu Sebastiam Alueres O escreui 
// ho Duque // Jeronimo Pereira de Sa //
1125 Jtem Hum anel de Calcedonia351 das armas do Duque que Elle 
tra cia [sic] no dedo o qual trouxe Antonio de Gouuea E o tornou a Leuar 
foi aualiado em dous mil E seiscentos reis – 2O600 reis

349 Ms.: palavra repetida “E”.

350 Ms.: corrigido de “Mouo [sic]”.

351 Ms.: corrigido de “Cacedonia [sic]”.
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Jmuemtario que fizeram Joam Correa, e Joam Gomes 
Uieira da guarda-roupa e do que a seu carguo e officio 

pertençe por bem do iuramento que lhe foi dado que não 
he adquerido em tempo da Duqueza Donna Britis

1126 Hum Saleiro d’ouro de Camafeos de tres peças que tem em sima 
huma safira baroca que tem Vinte E seis camafeos emtre grandes E 
pequenos Esmaltado de roxesim E uerde E gris E bramquo E tem hum 
forro de prata como alminha pessa outo marquos quatro onsas seis 
outauas de Ouro // E tres marquos seis onsas E hum terço pesa a prata 
E os camafeos E agueta E hũas selestinhas [sic] de /fl. 124/352 chumbo 
/ monta no ouro dusentos E simquoenta e sete mil Outocentos e doze 
reis e o feitio Camafeos Cafira agueta e prata foi tudo aualiado em 
dusentos E uinte mil reis que soma tudo quatrocentos setenta E sete 
mil Outocentos E doze reis – 477O812 reis
1127 Jtem Hũa Cadea de Ouro de pedrestaes [sic] que tem desasete 
peças es maltadas de bramquo E preto pesou dous marcos duas onsas 
quatro Outauas E hum terço de Outaua monta no ouro sesenta E noue 
mil quinhentos Vinte E simquo reis E foi aualiado o feitio em Vin te mil 
reis monta Em tudo Outenta E noue mil quinhemtos E uinte e simquo 
reis – 89O525 reis
1128 Jtem Hum colar de Ouro de festões que tem quatro pecas 
esmal tado de bramco Verde E gris E quatro Lacadas de Ouro pessou 
hum marquo E simquo Onsas foi aualiado a quatrocentos E outenta 
reis O crusado / E o feitio em des mil reis Sam Sincoenta E noue mil 
nouecentos E uinte reis – 59O920 /fl. 124v./
1129 Jtem Hũa Cadea de França de Ouro que tem desaseis noos 
esmaltada de azul e bramquo pessou simquo Onsas E duas Outauas e 
meia que ual a dinheiro desanoue mil nouecentos E uinte E hum reis, 
E foi aualiado o feitio em dous mil reis monta Em tudo Vinte E hum mil 
nouecentos uinte E hum reis – 21O921 reis
1130 Jtem Hũa cadea de prata que tem seis noos d’ouro em cada noo 
tem tres Esmeraldas pequeninas ou esmalte foi aualiada em qua tro mil 
e quatrocentos reis asim como Esta – 4O400 reis
1131 Jtem Hũa Cadea de Ouro de Rosas que tem sincoenta E simquo 
pecas E declararam que Eram de prata forradas de ouro foi pos to O 
ouro Em seis mil reis e a prata Em quatro mil e seiscen tos Outenta E 
sete reis sam dez mil seiscentos outenta E se te reis – 10O687 reis

1132 Jtem Outra Cadea de Ouro de Rocas Cingelas353 que tem trinta E 
tres pessas de prata forradas de Ouro foi posto o ouro em seis mil reis 
E a prata Em quatro /fl. 125/354 mil quinhemtos quarenta E simquo reis 
monta Em tudo dez mil quinhemtos quarenta E simquo reis – 10O545 reis
1133 Jtem Outra Cadea de feicam de Rocas simgelas que tem corenta 
E seis pecas tambem de prata forrada d’ouro foi posto o ouro em seis 
mil reis E a prata em quatro mil e quinhemtos reis diguo quatro mil 
quinhemtos corenta E simquo reis monta Em tudo des mil e quinhemtos 
quarenta E simquo reis – 10O545 reis
1134 Jtem Hũa Cadea feicam de chaueiro de prata forrada de Ouro que 
tem Vinte E noue peças foi posto O ouro em dous mil reis e a prata Em 
mil e outocentos trinta E sete reis sam tres mil outocentos trinta E sete 
reis – 3O837 reis
1135 Jtem Otra Cadea da mesma feicam que tem outras Vinte E noue 
peças de prata forrada de Ouro foi posto O Ouro em dous mil reis e a 
prata em mil E outocentos trinta E sete reis sam tres mil outocentos e 
trinta E sete reis – 3O837 [reis] /fl. 125v./
1136 Jtem Outra Cadea da mesma feicam de Chaueiro de prata forrada 
de ouro foi aualiado e posto o ouro em dous mil reis E a prata em mil E 
Outocentos trinta E sete reis montam tres mil Outocentos trinta E sete 
reis – 3O837 reis
1137 Jtem Hũa Cadea de cãao de prata forrada de Ouro foi posto o 
ouro em dous mil reis e a prata Em mil E seiscemtos e simquoemta reis 
monta Em tudo tres mil seiscemtos e simcoenta reis – 3O650 reis
1138 Jtem Hums Estribos de brida de prata forrados de Ouro esmalta dos 
de roxesim e uerde E roxo e bramquo E sam todos dourados pe saram 
asim como estam ambos sete marcos E sete onças foi posto o forro de 
Ouro em sete omcas de Ouro E fiqua da prata somente Sette marcos foi 
aualiado a dous mil e quatrocemtos reis o marquo e no ouro monta a 
rezam de trinta mil reis o marquo Vinte E seis mil dusentos e simquoenta 
reis E o feitio foi aualiado em doze mil reis, Soma tudo Sincoenta e 
sinco mil E sincoenta /fl. 126/355 reis hum destes estribos foi dado 
pella aualiacam a Joam de Beia pedreiro a Comta de sua diuida E outro 
a conta do seruiço de Manoel Framcisco tambem pella aualliacam 
como parece pellos autos de Execusam E liquidacam de sentencas
1139 Jtem Hũa espada de Ouro A saber cabos masam E punho faqua 
E fu rador e comteira E he esmaltada de preto e bramquo E o forro da 
bolsa foi tudo aualiado Em outenta mil reis – 80O reis

352 Ms.: palavras repetidas “de”.

353 Ms.: corrigido de “Cingelda [sic]”. 

354 Ms.: palavras repetidas 
“em quatro”.

355 Ms.: palavras repetidas 
“E sincoenta”.
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1140 Jtem Hũa bainha de Velludo Com a comteira de Ouro esmaltada 
pesou a Comteira Simquo outauas e meia Val dous mil Cento e noue 
reis foi dada a Gregorio Lopes pella aualiacam a conta de sua semtenca 
de seu seruico – 2O109 reis
1141 Jtem Hums talabartes de Ouro esmaltados de bramquo e preto 
que sam da espada asima e tem Vinte E duas pecas Com hum Ese [sic], 
e com seu ueludo dos talabartes, Velho / Sam seis peças d’ouro E as 
desaseis de ferro forrados de Ouro as seis pesaram duas onsas E se te 
outauas de Ouro E as desaseis foram es- /fl. 126v./356 timados Em trinta 
E dous Crusados d’ouro E de feitio dous mil reis somma tudo Vinte E 
simquo mil quinhemtos satenta [sic] reis – 25O570 reis
1142 Jtem Hũa adaga de Ouro da sorte da Espada E talabartes E 
tem ca bos, bocal, punho maçã, e comteira de Ouro E numa bolsa do 
mesmo com o forro357 de Ouro esmaltado tudo de bramquo E preto 
que he da Espada atras forrado por dentro de ferro foi posto o ouro Em 
trin ta Crusados E o feitio em desoito Crusados, soma dezanoue mil e 
dusentos reis – 19O200 reis
1143 Jtem Hũa medalha de Ouro do Jnferno esmaltada de todas as 
cores pessou quatro mil Cento E simcoenta reis E o feitio foi aualiado em 
mil e seiscemtos reis foi dada pella aualiacam a João de Beja pedreiro 
e conta de sua sentença como se pareçe pello auto della – 5O750 reis
1144 Jtem Hũa medalha de Ouro de Onix358 de Lisboa pessou dous mil 
nouecentos setenta E dous reis o ouro foi aualiado o feitio E Cristal em 
mil e dusentos reis sam quatro mil cento setenta E dous reis – 4O172 
reis /fl. 127/359 foi dada a Gregorio Lopes pella aualiacam a comta do 
seu seruico como pareçe pella execusam de sua sentença
1145 Jtem Hũa medalha da morte Esmaltada de preto pesou tres mil E 
tresemtos reis por que foi posto a quinhemtos reis o crusado esta foi 
dada a Felipa de Abreu a conta de seu seruiço como pareçe pello auto 
de sua Execusam – 3O300 reis
1146 Jtem Outra Medalha de ouro de hũa fortuna esmaltada de preto 
pesou tres mil cento sesenta e seis reis foi aualiado o feitio em mil e 
dusentos reis, foi dada a Simão Fernamdes a conta de sua sentença 
como se uera pello auto de sua Execusão – 4O366 reis
1147 Jtem Hũa medalha d’ouro da negra Esmaltada de preto E bramquo 
pesou tres mil e quatrocentos E outenta reis e foi aualiado a mais Valia 
do Camafeo e o feitio em dous mil reis Sam simquo mil quatrocentos E 
outenta reis – 5O480 reis

1148 Jtem Outra de Faetom [sic] esmaltada de preto E bramquo pesou 
dous mil Seiscentos setenta E sete reis foi /fl. 127v./360 aualiado o feitio 
e uidro em outocentos reis sam tres mil quatrocemtos setemta E sete 
reis foi uendida a Ruj Uas Caminha pella aualiacam – 3O357 [sic] reis
1149 Jtem Outra medalha de Camafeo grande que tem Venus E Cupido 
es maltada de uerde e bramquo e Roxesim pessou O ouro dous mil 
no uecentos sincoenta E dous reis foi aualiado o Camafeo em quatro 
mil reis e o feitio em mil reis Sam sete mil nouecemtos Sincoenta E 
dous reis foi uendida a Francisco do Rio por sete mil nouecemtos 
sincoenta E dous reis – 7O952 reis
1150 Jtem Hũa medalha de Camafeo de Cleopatra que tem o braco 
quebrado pesou tres mil seiscentos e des reis foi aualiado o feitio em 
mil e dusentos reis sam quatro mil Outocentos E des reis – 4O810 reis
1151 Jtem Outra Medalha de hum camafeo branco Com hum circulo de 
ou ro esmaltado de bramquo pessou mil e nouecentos e quinze reis foi 
aualiado o camafeo e feitio em outocentos reis /fl. 128/361 Sam dous 
mil settecentos e quinze reis – 2O715 reis
1152 Jtem Outra medalha de Camafeo que tem o sirculo esmaltado de 
bramquo E preto pessou dous mil quatrocemtos uinte E tres reis E de 
feitio foi aualiado em mil reis sam tres mil quatrocentos uinte E tres 
reis foi vendida a Rui Vaz Caminha pella dita Comthia – 3O423 reis
1153 Jtem Hũa Medalha de Lanuo362 [sic] esmaltada de bramquo E 
preto pesou dous mil E dusentos reis E foi aualiado o feitio em dous 
mil reis, sam quatro mil E dusentos reis – 4O200
1154 Jtem Hũa medalinha dos Reys Magos E hum camafeo foi aualiado 
em quatro mil reis asim como Esta foi uendida a Francisco do Rio por 
quatro mil reis – 4O000 reis
1155 Jtem Hũa medalha de Camafeo rosto de homem que tem o 
Circulo de Ouro Laurado de releuo que foi d’el Rey pessou dous mil 
settecentos e sesenta reis, foi aualiado em mais mil reis alem do preço 
sam tres mil setecentos e sesenta reis – 3O760 reis /fl. 128v./
1156 Jtem Hũa medalha de hum rosto de molher de Camafeo de todo 
rele uo o sirculo de Ouro esmaltado de bramquo e preto pessou tres mil 
cento sesenta e seis reis foi aualiado o Camafeo e feitio alem do pezo em 
dous mil reis Sam sinco mil Cento E sesenta e seis reis – 5O160 [sic] reis
1157 Jtem Duas medalhas de Camafeos falsos Com sirculos de ouro 
fo ram aualiados em dous mil reis ambas asim como estam foi uendi da 
hũa a Francisco do Rio por mil reis – 2O reis

356 Ms.: palavra repetida “es-”.

357 Ms.: corrigido de “ferro [sic]”.

358 Ms.: corrigido de “Unix [sic]”.

359 Ms.: palavras repetidas 
“setenta E dous reis”.

360 Ms.: palavra repetida “foi”.

361 Ms.: palavras repetidas 
“Outocentos reis”.

362 N.E.: seria “Lanceu”, corruptela 
de Lacelot, no original? 
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1158 Jtem Hum Liurinho de Ouro Esmaltado de preto pessou mil E 
quatrocentos reis foi aualiado o feitio em outocentos reis sam dous mil 
E dusentos reis – 2O200 reis
1159 Jtem Hũa medalha de hum camafeo grande figura de homem 
que tinha d’antes hum circulo de ouro chão E agora tem o Circulo de 
Ouro La urado com quatro esmeraldas E quatro rubins E as pedras sam 
adquiridos com o sirculo Vai no titolo dos adquiridos, foi aualiado 
o Camafeo E a metade do ouro por a outra ametade ser adquerrido 
/fl. 129/363 por ter mais ouro do que tinha amtiguamente em sete 
mil E outocentos sincoenta E simquo reis E o mais Vai no titolo dos 
ad quiridos – 7O855 reis
1160 Jtem Hum olho de gato falso, diguo que he pedra d’agueta que 
tem dous olhos foi aualiado Em mil reis – 1O reis
1161 Jtem Hum anel de Ouro que tem hum camafeo da Medusa pesou 
no uecentos trinta E sete reis foi aualiado em mais seiscentos reis Sam 
mil e quinhemtos e trinta E sete reis, disse que se uendeo a Bertolameu 
Mendes pella aualiacão – 1O537 reis
1162 Jtem Outro anel com as armas do Duque em hũa pedra bramqua 
baixa pesou setecentos e setenta E dous reis em tanto foi aualiado, dis 
que se uendeu pella aualiacão a Joam Galgo – 0O772 reis
1163 Jtem Outro anel de ouro que tem em lugar da pedra a oracam de 
Sam Leão Papa pesou nouecentos trinta E sete reis foi mais aua liado 
alem do peso em quatrocentos reis sam mil E tresentos trinta E sette 
reis disse que se364 uendeo a Antonio Mouro pella aualiacão – 1O337 
reis /fl. 129v./
1164 Jtem Outro anel de hum Camafeo pardo rosto de homem 
pessou Outocentos trinta E sete reis foi mais aualiado o camafeo em 
quatrocentos reis sam mil E dusentos trinta E sete reis – 1O237 reis
1165 Jtem Hum anel de hũa Corniola que tem hum rosto grande pesou 
tresentos E outenta reis de feitio foi mais aualiado em dusen tos reis 
diguo que foi aualiado em mil E quatrocentos reis foi uendido a Manoel 
Fernandes por mil E quatrocentos reis – 1O400 reis
1166 Jtem Outro anel de Outra corniola que tem hum ydolo [sic] pessou 
mil cemto E setenta reis E em tanto foi aualiado foi uendido a Manoel 
Fernandes por mil cento E setenta reis – 1O170 reis
1167 Jtem Outro anel de hũa Corniola pequenino que toqua debaixo 
pessou quatrocentos sesenta E seis reis foi aualiado em mais dusentos 
reis sam seiscentos sesenta E seis reis disse que se Vendeo a Francisco 
Dias pella aualiauam – O666 reis

1168 Jtem Outro anel de hũa corniola pequeno que toqua por baixo 
diguo que /fl.  130/365 he iaspe aberto pessou quinhemtos E trinta reis 
E em tanto foi aualiado foi uendido a Framcisco Dias por quinhentos e 
trinta reis – 0O530 reis
1169 Jtem Houtro [sic] anel de hũa corniola que tem rosto de molher 
foi aualiado Com pesso em nouecentos e trinta reis foi uendido a João 
Galgo pella aualiacam – O930 reis
1170 Jtem Outro anel de hũa grisoleta [sic] que toca por baixo E he 
uerde pessou tresemtos E sesenta reis por tamto foi aualiado tem rosto 
de homem, foi uendido a Maria Fernandes per tresentos E sesenta 
reis – O360 reis
1171 Jtem Outro anel de outra grisoleta [sic] rosto de homem toqua 
por baixo diguo que he Lisa pessou outocentos E desasete reis E da 
Valia da pedra dusentos sam mil e setecentos reis disse que se uendeo 
a Caterina Alueres por mil e desasete reis – 1O17 reis
1172 Jtem Hum anel alto pequeno, de safira de auguoa que he uidro 
pessou setecentos E nouenta reis E em tanto foi aualiado Vendi do a 
Dona Maria pella aualiacam – O790 reis
1173 Jtem Outro anel de safira d’agoa tauoa /fl. 130v./ Ou o que for 
diguo que he uidro pessou settecentos E nouemta reis E em tamto foi 
aua liado dis que se uendeo a Felipa de Abreu pella aualiacam – O790 
reis
1174 Jtem Hũa pedra bramqua Com a safira emgastoada Em Ouro, 
diguo que he de Cristal pessou mil E setenta E sette reis foi uendi da a 
Aluaro Fernandes por mil e setenta E sete reis – 1O77 reis
1175 Jtem Hum anel de Hum Jacinto pequeno pessou quatrocentos e 
nouenta reis E em tanto366 foi aualiado foi dado a Simão Fernandes a 
conta da Sua Sentença – O490 reis
1176 Jtem Outro anel que toqua por baixo que tem hũa pedra da Vnha 
da gram besta pessou setecentos reis em tamto foi aualiado – O700 
reis
1177 Jtem Duas memorias de Robis E outras duas mais pequenas 
pes sarão quinhemtos reis e foram aualiadas alem do pesso em qua-
trocentos reis sam noue mil reis E duas mais pequenas pessaram 
tresentos E desoito reis foram aualiadas em mais dusentos reis sam 
quinhemtos E desouto reis – O518 reis
1178 Jtem Outra memoria que tem tres rubissinhos E tres diamantes 
foi aualia- /fl. 131/ da em mil e setecentos reis – 1O700 reis
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1179 Jtem Hũa memoria de França esmaltada de preto foi aualiada 
Em cento e sesenta reis diguo em cem reis foi uendida a Caterina 
Roderigues [sic] por cem reis – O100 reis
1180 Jtem Outra memoria de hũa cobrinha [sic] pesou e foi aualiada 
em cen to E sesenta reis foi uendida a Catherina Rodrigues por cento E 
sesenta reis – O160 reis
1181 Jtem Outro anel de hũa conta preta pessou settecentos reis e 
foi aualiado em dusentos reis sam nouecentos reis foi uendida a Pero 
Fernandes por nouecentos reis – O900 reis
1182 Jtem Hum Tramselim d’ouro de fio com dous botois de Ouro 
soltos chama-se por Outro nome o Relanha [sic] pessou noue mil 
Outocentos quarenta E tres reis E em tanto foi aualiado foi dado a 
Saluador Fernandes pella aualiacam a conta do seu seruiço Como 
pareçe pellos autos de Sua Sentença – 9O843 reis
1183 Jtem Hũa pedra basar emgastada Em Ouro Esmaltado o ouro de 
pre to E bramquo e Roxesim pessou hũa Onca E hua outaua E hum terco 
de Outaua, o ouro somente que ual /fl. 131v./ Quatro mil tresentos 
setenta E outo reis e o feitio em mil e dusentos reis E a pedra foi 
aualiada em seis mil reis monta Em tudo – 11O568 reis
1184 Jtem Hum firmal de Ouro de hum rubi tauoa que disem que nam 
he rubi esmaltado diguo que he dobrete pessou quatro mil tresentos e 
desouto reis foi aualiado o feitio em mil e dusentos reis sam simquo mil 
e quinhemtos e desouto reis dis que se uendeu a Framcisco Gomsalues 
pella aualiacam – 5O518 reis
1185 Jtem Hũa roza de pedras bramcas como diamantes que tem des 
pe dras esmaltado de muitas cores guarnesido de Ouro pesou trese 
mil dusentos e Simcoenta reis E de feitio dous mil reis sam Quimse 
mil dusentos e simcoenta reis foi dada a Saluador Fer nandes pella 
aualiacam a comta do Seu Seruico como pareçe pel lo auto de sua 
Execusam – 15O250 reis
1186 Jtem Trinta E dous botois feicam de preguos de cadeira esmal-
tados de bramquo E preto passaram dezanoue mil seiscentos E outenta 
reis E de feitio /fl. 132/367 a dusentos e sincoenta reis Cada hum sam 
Vinte E sette mil seiscentos e outenta reis – 27O680 reis
1187 Jtem Vinte E seis botois de asentos de perolas esmaltados de 
bramco pessaram noue mil e outocentos reis foram aualiados alem 
do pezo cada hum a tresentos reis monta Em tudo desasete mil e 
seiscentos reis – 17O600 reis

1188 Jtem Desouto meos botois de Ouro Esmaltados de preto que 
foram de dona Vicensia [sic] pessaram simquo mil Cento E trinta reis E 
em tam to foram aualiados disse que se uenderam a Joam Galgo pella 
aualiacam – 5O130 reis
1189 Jtem Tres meos botoeis de meas canas esmaltados de preto e 
bram quo pessaram mil E tresentos e sesenta reis E em tanto foram 
aualiados foram dados pella aualiacam aos herdeiros de Bastiam 
Coelho a conta de Seu seruiço como pareçe pella Execusam –1O360 
reis
1190 Jtem Dous botois de Ouro Esmaltados de bramquo Lisos pesaram 
se tecentos reis E em tamto foram aualiados. Estes forão dados pellas 
aualiacoins [sic] no seruiço de Manoel Franco como pareçe pello auto 
/fl. 132v./ de sua Execusam – O700 reis
1191 Jtem Seis botois de Ouro grandes Lisos redondos pesaram quatro 
mil Cento E dosoito [sic] reis disse que se uenderam a Lopo Rodrigues 
por quatro mil cento368 e desouto reis – 4O118 reis
1192 Jtem Dezaseis botois de Ouro de fio abertos sem esmalte de 
Fran ça foram dados diguo pessaram mil e quinhemtos e simquoemta 
reis foram dados pella aualiacam no seruico de Manoel Franco como se 
uio pello auto de sua Execusam – 1O550 reis
1193 Jtem Quarenta e tres meos botois dos que trouxe Jorge Lopes de 
Castella E mais seis de comtra-feicam todos esmaltados de bramco E 
preto pessaram quatorse mil Outocentos trinta E noue reis E em tamto 
foram aualiados – 14O839 reis
1194 Jtem Quarenta e seis botois de Ouro etramosados [sic] esmaltados 
de bramquo E preto pessaram dez mil tresentos e setenta reis foram 
aualiados a simcoenta reis cada hum de feitio soma doze mil seis-
centos e setenta reis, dis que se uenderão pella aualiacam a Dona 
Jsabel – 12O670 reis
1195 Jtem Trinta E hum meos botoes de Ouro pequenos Esmaltados 
/fl. 133/369 de bramco diguo que sam trinta E dous pessaram seis mil 
e nouenta reis e em tanto foram aualiados Venderam-se a Joam Galgo 
pella aualiacam – 6O90 reis
1196 Jtem Duas dusias de botois feicam de romãs pessaram trese mil 
Cen to E uinte reis e foi aualiado a dusentos reis de feitio cada hum sam 
ao todo desasete mil nouecentos E sincoenta reis – 17O950 reis
1197 Jtem Trinta E simquo botois de Ouro que seruem de guarnicam 
da Gorra que mandou Aluaro Correa de Castella diguo que sam trinta E 

367 Ms.: palavras repetidas 
“E de feitio”.

368 Ms.: corrigido pelo escrivão 
sobre a palavra “reis”.

369 Ms.: palavra repetida 
“esmaltados”.



92

seis pesaram hũa Onsa seis Outauas e uinte grãos que ualem seis mil 
setecentos370 reis E de feitio mil E outenta reis monta Em tu do sette mil 
settecentos e outenta reis – 7O780 reis
1198 Jtem Hũa Cadeinha de Ouro que serue com estes botois asima 
mui to meuda feicam de palha que serue em gorra com os ditos botõis 
que mandou Aluaro Correa de Castella pessou hũa Onsa que ual tres 
mil setecentos e simcoenta reis E o feitio foi aualiado em mil reis 
monta em tudo quatro mil setecentos E sincoenta reis – 4O750 reis 
/fl. 133v./
1199 Seis botois de Ouro de asentos de perolas grandes que seruem 
em capello de roupas foram aualiados a noue Crusados E meio cada 
botam em que monta Vinte E dous mil e outocentos reis – 22O800 
reis
1200 Jtem Quimze corchetes de Ouro Com suas femeas esmaltados 
de bramco E preto pessaram tres outauas e uinte E outo graos Valem a 
dinheiro mil e quinhemtos e outenta reis – 1O580 reis
1201 Jtem Quatro Corchetes de Aliofar pesarão hũa Outaua E mea E 
dous grãos que Valem setecentos E quimse reis foi aualiado o fei tio a 
cento e simcoenta reis cada hum E asim da mais Valia mon ta Em tudo 
mil E tresentos E quimse reis – 1O315 reis
1202 Jtem Outo botois de Ouro d’amagos Esmaltados de bramquo 
E preto pessaram seis outauas menos Vinte reis ualem dous mil 
settecentos e nouenta reis – 2O790 reis
Jtem [sic] Estes se deram a Rui Dias da Veiga a conta dos rendimentos 
de sua tença como se uio pello auto da Execusam de Sua Sentenca 
/fl. 134/
1203 Trinta botois de Ouro que tem cada hum tres graos de aliofar e em 
sima hum rubilete e a hum só falta hum rubi E sam Esmalta dos de preto 
E bramco foram aualiados assi como Estam a quinhem tos e simcoenta 
reis cada hum monta dezaseis mil e quinhemtos reis – 16O500 reis
1204 Jtem Hum Veo de guarnicão da gorra com hũa cadeinha de 
Ouro emburilhada pessou simquo Outauas que ual dois mil tresentos 
quaren ta E tres reis E do feitio aualiada em quatrocentos reis monta 
em tudo dous mil settecentos quarenta E tres reis – 2O743 reis
1205 Jtem Duas pontas de ouro de hũa boina-gracia postas em hum 
tesido com hum escudinho de prata foram aualiados em mil reis – 
1O000
1206 Jtem Hum Esgarauatador de dente de Ouro com o cabo de 

canutilho de Ouro com hums graos de aliofar E hũas pesinhas foi 
aualiado em quatrocemtos reis – O400 reis foi dado a Joam de Beia 
pella aualiacam a conta de sua Sentença E diuida como se uera pello 
auto de Sua execusam /fl. 134v./
1207 Jtem A guarnicam de hũa adaga d’ouro A saber punho maçã bocal 
e Crus esmaltado de preto e bramco que dis que he de Dom Dioguo 
Ma nuel segundo declarou o dito Joam Gomes Vieira E que deue sobre 
ella trinta mil reis de hum escrauo que comprou ao Duque e se Lamcam 
aqui os trinta mil reis, Vam estes trinta mil caregados sobre Antonio 
Mouro em seu seruiço – 30O reis
1208 Jtem Sette asicates E seis Jumquilhos de Ouro esmaltados de 
uerde asul E branco que ficaram de hũas Esporas que o Duque que aia 
gloria deu a Rui Gomes da Silva pessaram duas Onças E sete Outauas e 
hum terço de Outaua monta des mil nouecentos Vinte e simquo reis E 
em tamto foram aualiados – 10O925 reis
1209 Jtem Dous barceletes de Ouro esmaltados de Roxesim que fes 
Anto nio Rodriges [sic] pessaram tres Onsas E hũa outaua E meia e 
quatro graos Val a dinheiro Onse mil settecentos quarenta E quatro 
reis E o feitio delles foi aualiado /fl. 135/371 em simquo mil reis monta 
desaseis mil setecentos corenta e quatro reis – 16O744 reis
1210 Jtem Hum Cocharo [sic] de prata de Alemanha guarnesido de 
Ouro com sua cobertoira E pe foi posto O ouro delle em uinte e dous 
mil e quinhemtos reis e a prata em dous mil e quatrocentos reis E foi 
aualiado o feitio em doze mil reis Soma em tudo trinta E seis mil e 
nouecentos reis – 36O900 reis
1211 Jtem Hum cofrinho de Ouro com hums esmaltes bramquos com 
humas letras nelle pessou simquo Outauas e doze graos que monta dous 
mil quatrocentos Vinte E tres reis em tamto foi aualiado – 2O423 reis
1212 Jtem Duas argolas de Ouro de orelhas com seis asentos de 
perolas cada hũa forão aualiados em Vinte Crusados asim como estam 
– 8O000
1213 Jtem Duas cabasinhas de aliofar com duas perolas feicam de 
peras pendentes foram aualiadas em mil e dusentos reis – 1O200 reis
1214 Jtem Hum emgaste de Cristal guarnesido de Ouro de triamgolo 
pessou duas /fl. 135v./ 372 Outauas e meia e hum terço de Outaua 
Val a dinheiro mil tresentos E uinte reis E o feitio foi aualiado em 
quatrocentos reis monta em tudo – 1O720 reis Dado a Costodio 
Rodrigues pella aualiacam a conta de seu Seruiço
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1215 Jtem Hum pendente de arecada muito pequenino que tem tres 
graos de aliofar pessou dusentos E trinta reis e nisso foi aualiado – 
O230 reis
1216 Jtem Duas contas guarnesidas de Ouro foram aualiadas em 
seiscentos reis – O600 reis
1217 Jtem Outo Contas de Ambar amtiguas que seruem em estremos 
que sam prolongadas pessaram hũa Outaua e meia E uinte graos Vall 
outocentos E outenta reis e nisso foram aualiadas – O880 reis
1218 Jtem Hũas Contas de pao pequenas com Onze estremos de ouro 
cheos de ambar compridos esmaltados de bramquo e asul com huma 
nossa Senhora de Ouro foram aualiadas373 assim como Estam em mil 
seiscemtos reis – 1O600 reis
1219 Jtem Outras Comtas de pao compridas /fl. 136/374 que tem onse 
Contas de Ouro abertas cheas de ambar Com hũa crusinha de Ouro 
foram aualiadas asim como estam em mil reis – 1O000
1220 Jtem Hũa colher de Cristal guarnesida de rubins quebrados e 
ouro foi aualiada em quatro mil reis – 4O000
1221 Jtem Duas pontas de Ouro de boina-graçia Sem esmalte 
seistauadas pessaram duas Outauas e des graos ualem ao todo mil reis 
disse que se uenderam a Joam Galgo por mil reis – 1O reis
1222 Jtem Duas pontas de Ouro de robis forão aualiados em mil reis 
foram dados no seruiço de Manoel Framco pella aualiacam como 
pareçe pello auto de sua Execusam – 1O000
1223 Jtem Hums pequeninos de Ouro que forão de algumas pecinhas 
pessaram hũa Outaua Sam quatrocentos sesenta E outo reis – O468 
reis
1224 Jtem Hum copo muito antiguo de prata com chapas de ouro 
esmaltado de roxesim Verde E roxo pessou Vinte E /fl. 136v./375 
simquo Outauas de ouro E quatro onsas e simquo outauas de prata foi 
aualiado a quatrocentos E Outenta reis o crusado monta em tudo trese 
mil tresemtos outenta E sete reis – 13O387 reis
1225 Jtem Quarenta E sete pomtas de aliofar meudo dellas de tres 
grãos, e dellas de dous pessaram sette Outauas e uinte grãos Valem a 
dinheiro tres mil quatrocemtos e des reis E de feitio foram aualiadas 
a cento E uinte reis o par monta em tudo sette mil cento E quarenta 
reis – 7O140 reis
1226 Jtem Trinta e hum pares de pomtas de ouro de rocas de França 
pessaram E foram aualiadas em simquo mil dusentos e setenta reis 

disse que as uendeo pella aualiacam ao Doutor Fernam d’Alueres – 
5O270 reis
1227 Jtem Trinta E sette pares E meio de pomtas de fio de ouro de 
Framça Esmaltadas de preto E bramquo pequenas pessaram e foram 
aualiadas em Simquo mil tresentos E nouenta /fl. 137/376 reis, Estas 
foram dadas a Joam de Beia a conta de sua sentença e diuida como se 
uera pello auto de sua execusam – 5O390 reis
1228 Jtem Noue pares E meio de pontas de Ouro de fio esmaltadas de 
preto de França pessaram e foram aualiadas em tres mil e quinhemtos 
reis foram dadas a Gregorio Lopes pela aualiacam a comta do seu 
Seruiço como pareçe por sua sentenca E execusam – 3O500 reis
1229 Jtem Trinta E seis pares de pontas de ouro de muitas feicois e fio 
esmaltadas de preto E bramquo pessaram e foram aualiadas em noue 
mil e seiscentos reis foram Vendidas Vinte e sete pares destas a Joam 
Galgo E a Gomsalo Vas por sete mil e dusentos reis – 9O600 reis
1230 Jtem Trinta E duas lacadas de ouro de guarnicam de gram 
Esmaltadas de preto pessaram hũa Onsa E dez graos Val a dinheiro tres 
mil outocentos e trinta reis E em tamto foram aualiados – 3O830 reis
1231 Jtem Quarenta E seis botoisinhos re- /fl. 137v./377 dondos 
pequeninos picados com a cabesinha Lisa de gorros / diguo que 
sam corenta e Simquo pesaram simquo Outauas E quimse graos Val 
a dinheiro dous mil quatrocentos quarenta e tres reis E de feitio foi 
aualiado em quatrocentos reis soma em tudo – 2O843 reis
1232 Jtem Trinta E simquo botoisinhos de Ouro de guarnicam de 
gorra esmaltadinhos de bramco diguo que sam tres outauas E hum 
terço que ual a dinheiro mil e quinhemtos e simcoenta reis E de feitio 
quatrocentos reis monta Em tudo mil e nouecemtos e simcoenta 
reis – 1O950 reis
1233 Jtem Cento E uinte E sette botois d’ouro Triangulos de feitio 
esmaltados de preto pessou duas Onsas quatro outauas E meia e doze 
graos valem a dinheiro noue mil seiscentos Outenta E noue reis E 
em tamto forão aualiados foram Vendidos Cemto E trinta E simquo a 
Christouão Esteues d’Alte por noue mil seiscentos outenta – 9O589378 
[sic] reis /fl. 138/379

1234 Jtem Setenta E tres botois de ouro que tem hum grão de aliofar 
cada hum pequeninos que sam de guarnicam de gorra esmaltados de 
bramquo pessaram duas omsas E meia outaua E hum terco de Outaua 
Val a dinheiro sette mil e outocentos outenta e quatro reis e de feitio 
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E mais valia a quarenta reis cada hum monta em tudo noue mil E 
quatrocentos E quarenta reis – 9O440 reis
1235 Jtem Hũa nossa Senhora de ouro de Contas redonda E de Outra 
banda Sam Jeronimo pessou meia outaua E hum terço Val tresentos 
outenta E quatro reis – O384 reis
1236 Jtem Duzentos E dez botois de fio de ouro redondos esmaltados 
de bramquo E preto de França pessaram Simquo onsas E duas Outauas 
valem a dinheiro dezanoue mil seiscentos e outenta reis e em tamto 
foram aualiados – 19O680 reis Tomou a senhora Duquesa Sincoenta E 
tres que pesaram hũa Onsa E meia E Doze graos val a dinheiro sinco 
mil setecentos e seis reis e foram Vendidos outros Sincoenta E tres a 
Dona Caterina Sar- /fl. 138v./380 mento por simquo mil quatrocentos 
e quarenta reis E cento E Seis se uenderam por outo mil quinhentos e 
simquo reis
1237 Jtem Hum sam Jorge de Ouro E diamantes que tem desaseis381 
diamantes com sua serpe aos pes e sua Espada foi aualiado Em vinte 
mil reis – 20O reis
1238 Jtem Dez botois triangulos de Ouro que tem cada hum tres 
asentos de perolas feicam de Rosa esmalte roxesim E faltão quatro 
perolas pesaram duas Omsas Tres outauas e mea valem noue mil cento 
trinta E quatro reis E de mais ualia das perolas aualiadas em quatro mil 
reis monta tudo trese mil e cento E trinta E quatro – 13O134 reis
1239 Jtem Quatro botois de asentos de perolas pessaram tres outauas 
E quatorse grãos ualem mil e quinhemtos reis E de feitio quatrocentos 
reis monta em tudo mil e nouecentos reis – 1O900 reis
1240 Jtem Hũa Nossa Senhora do Loureto [sic] de Ouro E da outra 
parte Nossa Senhora do Rosairo pessou hũa Outaua E seis /fl. 139/382 
graos ual quinhemtos E outo reis foi uendida a Caterina Rodrigues por 
quinhemtos E outo reis – O508 reis
1241 Jtem Duas nossa senhoras de Agoadelupe [sic] de Ouro pessaram 
ambas meia outaua E uimte graos que ualem tresentos E setenta 
reis – O370 reis
1242 Jtem Hum engaste de Ouro com hũa pedra Verde como esmeralda 
pessou quatro Outauas de ouro Sam mil outocentos setenta E simquo 
reis e em tanto foi aualiado –1O875 reis foi dado A Costodio Rodrigues 
pella avaliacam a conta de sua sentenca
1243 Jtem Dous asentos de perolas que tem hums baroessinhos383 
de Ouro que seruem nas orelhas foram aualiados em mil E dusentos 
reis – 1O200 reis

1244 Jtem Simquo perolas pequenas postas em barõenssinhos de 
ouro foram aualiadas em mil e dusentos reis disse que se uenderam 
pella aualiacam – 1O200 reis
1245 Jtem Seis Jacintos sem emgastes foram aualiados Em quinhemtos 
reis – O500 reis
1246 Jtem Hum relicairo [sic] antiguo de ouro que /fl. 139v./384 tem de 
hũa banda huma Crus E de outra hums raminhos Verdes pessou duas 
Outauas E doze graos ualem mil cento E sete reis Em tanto foi aualiado, 
disse que se uendeo pella aualiacam a Lopo Rodrigues barbeiro do 
Duque – 1O107 reis
1247 Jtem Simquo contas de Ouro de rubis que tem cada huma quatro 
robins que sam das contas do Cordam pesarão hũa onsa e hũa outaua 
e doze grãos ual quatro mil e dusentos nouenta E dous reis e o feitio 
foi aualiado diguo os rubis em quatro mil reis monta tudo Outo mil 
dusentos nouenta E dous reis – 8O292 reis
1248 Jtem Hũa Cadea de ouro de fio tirado que fes Cipião que se 
chama o Relhana [sic] pessou hũa onsa e quatro outauas E doze grãos 
que ual a dinheiro simquo mil settecentos e simquo reis foi aualiado o 
feitio em quatrocentos reis Sam seis mil cemto E simquo reis disse que 
se uendeo a Francisco Fernandes pella aualiacam – 6O105 reis
1249 Jtem Outra Cadea de Ouro de malha /fl. 140/385 que tem hum 
Cruxufiso de Ouro pessou simquo outauas e meia E noue grãos Val a 
dinheiro dous mil seiscentos trinta E sete reis E de feitio quatrocentos 
reis monta Em tudo tres mil trimta E sette reis – 3O37 reis
1250 Jtem Hua gorgeira de Ouro E prata que tem trese corchetes 
[sic] de ouro com cada hum sua perola esmaltado de branco E preto 
pessaram quatro outauas e meia e doze graos que ualem a dinheiro 
dous mil cento e outenta E noue reis E de feitio E mais Valia da perola 
mil nouecentos e simcoenta reis que monta em tudo com dous mil e 
quatrocentos reis da gorgeira sam seis mil E quinhemtos trinta E noue 
reis – 6O539 reis
1251 Jtem Dez pecas de ouro de douradura de volante esmaltados de 
bramquo E roxo pessaram hũa outaua E dous graos val quatrocentos 
E outenta reis foram aualiados em quatro mil diguo quatrocentos E 
outenta reis – O480 reis
1252 Jtem Doze pecinhas de Ouro de uolante /fl. 140v./ Com cada hũa 
Sua perola pequenina pesaram tres Outauas menos quatro graos Vallem 
mil tresentos e setenta reis E da ualia das perolas mais seiscentos reis 
monta Em tudo mil E nouecentos e setenta reis – 1O970 reis
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1253 Jtem Outras des pesinhas de uolante de Ouro Esmaltadinhas de 
preto E bramquo pessaram hũa Outaua E dez graos valem quinhemtos 
E trinta E outo reis E em tamto foram aualiadas386 – O538 reis
1254 Jtem Cento setenta E tres botois de Ouro de rubins de Seilam 
[sic] E hum delles nam tem rubi E declarou que alguns delles sam 
falsos asim do Ouro como dos rubis foram aualiados a cem reis cada 
hum Sam desasete mil e tresentos reis diguo que cento e sete delles 
foram aualiados a Cem reis cada hum E corenta E dous que tem hũas 
chapas de ouro a dusentos reis cada hum E uinte E quatro quebrados a 
sesenta reis que monta Em todos vinte mil E quinhemtos reis diguo E 
quinhentos /fl. 141/387 E quarenta reis – 20O540 reis
1255 Jtem Trese botois dos mesmos Rubins que tem huma Cafira 
em sima foram aualiados a dusentos reis cada hum sam dous mil e 
seiscentos reis – 2O600 reis
1256 Jtem Hum golpe de Cadeinhas de ouro que serue de guarnicam 
de gorras muito delgadas pessaram duas Oncas E doze grãos Val sette 
mil quinhemtos E outenta reis E em tamto foram aualiados – 7O580 reis
1257 Jtem Seis memorias de ouro amtiguas pesaram hũa outaua E dose 
graos ualem quinhemtos quarenta E outo reis disse que se uenderam a 
Joam Galgo pella aualiacam – O548 reis
1258 Jtem Dezaceis Jacintos emgastados em Ouro que seriam388 de 
barceletes foram aualiados assi como estam a quatrocentos reis cada 
hum com O ouro sam seis mil e quatrocentos reis – 6O400 reis
1259 Jtem Hua cadea de prata de fio com dois botois no cabo E outra 
cadea muito delgadinhas de prata com dous botois pesarão duas 
Onsas menos doze graos que Sam quinhemtos E nouenta reis /fl. 
141v./ E nisso foram aualiadas – O590 reis foram dadas a Dioguo Pires 
pella aualiacam a conta de seu seruico como se uera pello auto de sua 
Execusam
1260 Jtem Outra Cadea de prata de dente de Cam [sic] pessou seis 
outauas e meia Val dusentos quarenta e simquo reis foi uendida a 
Gomsalo Fernandes por dusentos quarenta E simquo reis – O245 reis
1261 Jtem Hum pedaço de cadea de prata que serue de fontenilha de 
cabecada pessou outenta reis foi uendida pella aualiacam a Gomsallo 
Fernandes – O80 reis
1262 Jtem Hum uidrinho emcadeado em hũa rede de prata dourado foi 
aualiado Em dusentos reis – O200 reis
1263 Jtem Hua lagartixa de prata foi aualiada em Cem reis – O100 reis

1264 Jtem Hũa vaquinha e hum tourinho de metal foram aualiados em 
dusentos reis – O200
1265 Jtem Hum palmo E meio de banda de Canutilho de prata E a 
banda he de Velludo preto foi aualiado Em tre- /fl. 142/389 sentos 
reis – O300 reis
1266 Jtem Hũa salua de prata redonda toda dourada que tem no meio 
huma figura de Laesem [sic] pessou dous marcos tresentas e quatro 
Outauas foi aualiada a dous mil E quatrocentos reis o marquo E o ouro 
E feitio em outo crusados monta noue mil e sincoenta reis – 9O50 reis
1267 Jtem Outra salua de prata outauada toda dourada que tem as 
armas no meio, pessou quatro marcos duas Oncas E hũa outaua foi 
aualiado a dous mil e quatrocentos reis o marco E de feitio E ouro quatro 
mil reis Soma quatorse mil dusentos trinta E sette reis Vendeu-se ao 
Duque pella aualiacam E uai em receita a Antonio Mouro – 14O237 reis
1268 Jtem Trinta E noue botois de Ouro redondos que andam no 
roupam roxo pessaram duas onsas E tres outauas e meia ual noue mil 
cento E trinta e quatro reis E de feitio a trinta reis cada hum monta em 
tudo des mil E tresentos reis disse /fl. 142v./390 que se uenderão a ama 
da Senhora Dona Catherina pella aualiacam – 10O304 [sic] reis
1269 Jtem Vinte E outo botois de Ouro que Sam quarteados e esmaltados 
de preto E azul e bramquo que Estam no roupam de martas E pessaram 
duas oncas E tres outauas e meia E quatro graos ual a dinheiro noue 
mil cento e sesenta reis E de feitio mil e quatrocentos reis monta Em 
tudo des mil quinhemtos e sesenta reis – 10O560 reis
1270 Jtem Dezasete pomtinhas de ouro esmaltadas de preto E em sima 
huns graosinhos bramquos pesaram Outocentos reis – O800 reis
1271 Jtem Quarenta E seis moedas de Ouro antiguas que Estam na 
caixinha das moedas pessaram hum marco E duas onsas E simquo 
Outauas foi aualiado a quinhentos reis o crusado monta quarenta E 
dous mil E quinhemtos reis foram aualiadas em mais dous mil reis soma 
tudo /fl. 143/391 quarenta E quatro mil e quinhemtos reis – 44O500 
reis
1272 Jtem Muitas moedas antigas de prata que Estam na caixinha das 
moedas pesaram Outo marcos simquo onças sette Outauas Val uinte 
mil nouecentos e sesenta reis foram aualiadas em mais sinco mil reis 
soma tudo Vinte E simquo mil nouecentos sesenta reis – 25O960 reis
1273 Jtem Outras moedas de cobre e chumbo que estam na mesma 
Caixinha foram aualiadas em outo mil reis – 8O000
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E por aqui diseram os ditos Joam Correa guarda-roupa que foi do duque 
e Joam Gomes Vieira mosso da Guarda-roupa E Antonio Caldeira moço 
das chaues por todos E cada hum por si foi dito que auião por feito e 
acabado Este imuentario das Joias de Ouro E pedraria E perolas E aliofar 
da Guarda-roupa que Estaua a seu carguo que nam sam adquiridos 
segundo elles declararam E se uio pello liuro dos adqueridos E protes- 
/fl. 143v./392 taram a todo tempo que lhe mais Lembrar o declararem 
em tudo o Comtheudo neste Jnuemtario e titolo ficara em seu poder E 
de Joam Gomes Vieira asim como de antes Estaua E o dezembarguador 
mandou fazer este termo que asinou Comiguo Sebastiam Alueres que 
o Escrevi // Jeronimo Pereira de Ssaa // Joam Correa // Joam Gomes 
Vieira // Antonio Cordeiro

MAIS PESAS

1274 Jtem Hum anel de hũa cafira [sic] chão foi aualiado em mil reis foi 
uendido por mil reis a Branca Fernandes – 1O reis
1275 Jtem Hum botam emtramosado [sic] E outro de asento de perola 
irmão dos da Senhora Duquesa pesaram hũa outaua E meia E uinte 
graos foram aualiados em mil e quarenta reis uendeu-se o entramosado 
[sic] com os quarenta E seis que uam em hũa adicam atras por tresentos 
reis – 1O040 reis /fl. 144/393

1276 Jtem Quarenta E noue diamantes falsos de Cristal foram aualiados 
a des reis cada hum sam mil quatrocentos e nouenta reis – 1O490 reis
Jtem Estas peças asima tornarão a ficar em poder do dito João Gomes 
Vieira assim Como tem a mais fazenda comtheuda neste inuentario E 
se obrigou a Emtregar tudo cada ues que lhe for mandado Sebastiam 
Alueres o Escreui Jeronimo Pereira // João Gomes Vieira

Aos Vinte e outo dias do mes de nouembro de mil e quinhemtos 
sesenta E sette annos em Villa Visossa [sic] no aposento da senhora 
Duquesa Dona Britis [sic] pareceo ahi Joam Gomes Vieira comtheudo 
neste Jmuentario atras das Joias e peças de ouro da Guarda-roupa que 
Estam escritas em Vinte meas folhas fora Esta E lhe li o dito imuentario 
e lhe fis pergunta, se tinha as peças e cousas nelle comtheudas E por 
elle Joam Gomes foi dito que Elle tem as pecas E /fl. 144v./ Cousas 
que Estam escritas no dito inventario tirando as que tomou o Senhor 
Duque e a senhora Duquesa dona Britis [sic] e as que se uenderão 

que loguo nas adicõins esta declarado por mim escriuam as Verbas 
de que se fes dellas e se obrigua E de feito obrigou dar comta Com 
emtregua da dita fazenda cada ues que lhe for pedida pello senhor 
Duque, ou a quem lhe mandar porque por bem da obriguacam em que 
o Senhor Duque Esta elle se obrigua como dito he pera que obrigou 
seus bens E fazenda a qual obrigacam Eu Escriuam aceitei em nome 
das pecoas a que tocar ausentes testemunhas que Estauam presentes 
Ruy Vaz Caminha E Antonio Mouro E outrosim E eu Sebastiam Alueres 
que O escreui e o qual imuentario he das joias amtiguas testemunhas 
os sobreditos E eu Sebastiam Alueres que o Escreui // Joam Gomes 
Vieira Antonio Mouro //  Rui Vas Caminha /fl. 145/

Jnuentario que fizeram João Correa e João Gomes Vieira da 
Guarda-roupa do que a seu cargo pertençe e he adquerido 

e o fizeram pello iuramento que lhe foi dado

IOYAS

1277 Huma medalha de Ouro que tem hum Hercoles com hum touro 
sem nenhum esmalte pessou dous mil E quatrocentos reis E de feitio 
foi aualiado em mil reis Sam tres mil E tresentos reis – 3O300 reis foi 
uendida a Christouão Esteues de Alte pella aualiacam
1278 Jtem Outra medalha de Camafeo pardo que tem huns esmaltes 
pretos no circulo foi aualiado asim como Esta em dous mil reis foi uen-
dida a Christouam Esteues d’Alte pella aualiacam – 2O reis
1279 No titolo da fazenda que fiseram inuentario Joam Correa E Joam 
Gomes que nam he adquirida vai Lamsada huma medalha de hum 
camafeo grande figura de homem /fl. 145v./ E o circulo com quatro 
Esmeraldas E quatro rubins he adquirido E por tanto se Lanca aqui no 
titolo do adquirido foi aualiado as pedras E a metade do ouro e o feitio 
em quatro mil E simcoenta reis E o mais da ualia della Vai no titolo do 
antigo – 4O50 reis
1280 Jtem Hua Caixa de ocolos de ouro Esmaltada de cores com 
escudo das armas pessou tres Onsas E simquo outauas que montou a 
rezam de trinta mil reis o marquo treze mil E quinhentos nouenta E tres 
reis E o feitio foi avaliado em quatro mil reis monta tudo desasete mil 
quinhemtos nouenta E tres reis – 17O593 reis
1281 Jtem Hum sinete de Cristal grande com as armas em huma pedra 
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preta E he guarnesido de ouro diguo que he de jaspe Verde foi aualiado 
em noue mil reis – 9O reis
1282 Jtem Hum sinete de cristal mais pequeno394 guarnesido de Ouro 
E rubis foi aualiado em doze mil reis asim como esta – 12O reis
1283 Jtem Doze botois de ouro feitos como romas pesaram seis mil 
cemto /fl. 146/395 E sesenta reis E foi aualiado a dusentos reis de feitio 
por cada huma são Outo mil e quinhemtos e sesenta reis – 8O560 reis
1284 Jtem Trinta E sete botois de cristal guarnesidos de Ouro feicam 
de melam foram aualiados a seiscentos reis cada hum monta Vinte 
dous mil e dusentos reis – 22O200 reis
1285 Jtem Hum botam que fes Flores pera hũa amostra de ouro 
esmaltado de preto E bramquo, E outro de outra feicam que fes pera 
amostra pessou hum duas Outauas e trinta E dous grãos sam mil cento 
quarenta E simquo reis E de feitio quinhemtos reis E outro pessou mil 
reis foi aualiado em quatrocemtos reis e o feitio monta Em tudo tres 
mil e quarenta reis – 3O40 reis
1286 Jtem Outenta E sete botois de Cristal triangulo guarnesidos de 
ouro que tem cada hum hum rubi em sima esmaltados de bramquo E 
preto foram aualiados a seiscentos reis cada hum são Sincoenta e dous 
mil e dusentos reis – 52O200 reis
1287 Jtem Hum anel de ouro de hum olho de gato grande Esmaltado 
de branco /fl. 146v./ diguo de preto que o Duque Trazia no dedo foi 
aualiado em doze mil reis – 12O reis
1288 Jtem Hum anel de prata de relogio que he feicam de memoria foi 
aualiado em Cem reis – O100 reis
1289 Jtem Hum copo de Cristal de pes alto guarnesido de prata es-
maltado Com sua sobre-copa foi aualiado em doze mil reis foi uendido 
a Framcisquo do Rio por doze mil reis – 12O reis
1290 Jtem Trinta E seis botois de Ouro de Guarnicois de Gorra que 
trouxe o Comendador-mor esmaltados de branco e preto E azul 
pesaram duas Onças E sete Outauas que ualem a dinheiro dez mil 
setecentos Outenta E dous reis foram aualiados a sesenta reis de feitio 
cada hum que monta em tudo doze mil nouecentos quarenta E dous 
reis – 12O942 reis396 foram Vendidos a Antonio Carneiro pella dita 
quamthia
1291 Jtem Quarenta e outo botois de Ouro pequeninos esmaltados de 
preto que trouxe o comendador-mor passaram tres outauas que ual a 
dinheiro mil /fl. 147/397 e quatrocentos reis E de feitio a des reis cada 

hum que monta Em tudo mil e outocentos E quarenta reis – 1O840 reis 
foram uendidos a Christouam Esteues de Alte quarenta E seis por mil E 
outocentos E quarenta reis
1292 Jtem Hũa pouqua de Cadeinha de ouro embrulhada Em hum Veo 
foi aualiada em quinhemtos reis – O500 reis
1293 Jtem Hum anel de hum diamante tauoa esmaltado de preto 
que deu Dom Luis a Joam Gomes Vieira que disse que lho deu Em 
Lisboa Francisco Fernandes Madeira foi aualiado em des mil reis – 10O 
reis Este se deu a Rui Dias da Ueiga a conta dos Rendimentos de sua 
sentença E rendimento da tença
1294 Jtem Hum copo de prata de pe dourado por dentro E por fora 
d’Alemanha que deu o Comendador-mor que tem em huns Romanos 
no pe pessou hum marco E tres onsas E quatro outauas foi aualiado a 
dous mil E quatrocentos reis o marco E de ouro E feitio quatro mil E 
outocentos reis Soma tudo /fl. 147v./ Outo mil dusentos e sincoenta 
reis - 8O250 reis
Jtem E por Esta maneira diseram os ditos Joam Correa guarda-roupa 
que foi do Duque E Joam Gomes Vieira moço da Guarda-roupa E 
Antonio Caldeira moço das chaues por todos E cada hum por si foi 
dito que auiam por feito e acabado este imuemtario das joias de Ouro 
E pedraria perolas E aliofar da Guarda-roupa que Estaua a seu cargo 
que sam adquiridas398 segundo se uio pello Liuro dos adquiridos399 E 
elles declararam pello Juramento que tem recebido e protestaram a 
todo tempo que lhe mais Lembrasse o declarar e todo o Comtheudo 
neste titolo e inuentario fiquar tudo Em poder do dito Joam Gomes 
Vieira asim como de antes Estaua E o dezembargador mandou fazer 
este termo que asinou com elles Eu Sebastiam Alueres que o Escreui400 
// Jeronimo Pereira de Sáa // Joam Correa // Joam Gomes Vieira // 
Antonio Caldeira

Mais pessas que declarou /fl. 148/ Joam Gomes Vieira

1295 Treze botois de Ouro de asentos de perolas que fes Joam Gal go 
pesarão hũa Onsa e meia outaua e noue grãos ual a dinheiro quatro mil 
corenta E quatro reis E de feitio E do asento a se tenta reis cada hum 
monta em tudo quatro mil nouecentos sincoenta reis – 4O950 reis
1296 Jtem Hũa Crus de Cristal que tem doze pessas foi aualiada em 
simquo mil reis – 5O reis
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E asinou aqui Sebastião Alueres que ho escreui // Joam Gomes Vieira
1297 Jtem Seis talabartes de ferro dourado que Amdre Mendes tinha 
que os tem Bastiam Dias emtreguos [sic] a Joam Gomes Uieira foram 
aualiados a quatrocentos reis cada hum sam dous mil E quatrocentos 
reis – 2O400 reis
1298 Jtem Hum camafeo pequenino que tem Antonia Coelha foi 
aualiado em tresentos reis – O300 reis
1299 Jtem Dous botois de quatro graos de aliofar cada hum pessaram 
ambos hũa Outaua E seis grãos Em cento E uinte /fl. 148v./401 reis de 
feitio cada hum sam Esmaltados de preto Sam setecentos quarenta 
E seis reis foram dados a Andre Francisco a conta de sua diuida da 
sua Sentença como parece pello auto de sua Execusam – 7O46 [sic] 
reis
Estas pecas asima tornaram a ficar em mão do dito Joam Gomes Vieira 
asim como tem as mais Comtheudas neste imuentario e se obrigou 
as emtregar com a mais fazenda atras cada ues que lhe for pedida E 
asinou aqui Sebastiam Alueres que o Escreui // Jeronimo Pereira de 
Sáa // Joam Gomes Vieira //

Aos Vimte E noue dias do mes de nouembro de mil E quinhemtos 
setenta E sete annos Em Villa Vicossa Em o apossento da Senho-
ra Duquesa Dona Britis [sic] sendo hi presente Joam Gomes Vieira 
comtheudo neste Jmuentario atras das joias402 de outros diguo de ouro 
que Estam escritas em quatro meas folhas E lhe li o dito Jmuentario 
E lhe fis pergunta se tinha a fazenda Comtheuda nelle E por elle foi 
dito que tem as /fl. 149/403 peças e fazenda nelle Comtheudo tirando 
algumas que Sam uendidas E tomou a senhora Duquesa E o senhor 
Duque que loguo nas adicõins estam declaradas por Letra de mim 
Escriuam o que se fes dellas404 E lhe disse que acudisse Com a dita 
fazenda ao Senhor Duque cada ues que lha pedir E elle dito Joam 
Gomes Vieira se obrigou acudir Com a dita fazenda E com a conta della 
ao senhor Duque cada ues que lha pedir Ou a quem elle mandar pera 
que obrigou seus bens E fazenda E eu escriuam aceitei esta obrigacam 
por parte das pecoas [sic] a quem tocar ausentes testemunhas que 
Estauam presentes Antonio Mouro E Vicente Fernamdes E Nun’ Alueres 
Pereira Criados do dito senhor E eu Sebastiam Alueres que o Escrevi 
// Joao Gomes Viei ra // Vicente Fernandes // Antonio Mouro // Nun’ 
Alueres Pereira

TITOLO
Da prata que nam he adquirida405 que tem a seu carguo Joam Correa
/fl. 149v./ e Joam Guomes Vieira da Guarda-Roupa e outros moueis

1300 Hum acafate de prata de penteador de pe bramquo Laurado 
de Romano pessou noue marcos e seis omsas foi aualiado a dous mil 
e quatrocentos reis o marco E de feitio a outocentos reis por marco 
Somma trinta E hum mil E dusentos reis foi Vendido pera a Jnfante 
Dona Jsabel pellos ditos trinta E dous mil diguo trinta E hum mil e 
dusentos reis – 31O200 reis
1301 Jtem Outo Castisais redondos de Vella de quarta pessaram trinta 
marcos e numa Onsa foi aualiado a dous mil E quatrocentos reis o marco 
E de feitio a mil e seiscentos reis cada hum Soma Outenta E simquo mil 
E Cem reis destes se uenderam quatro ao Duque por corenta e dous 
mil E quinhemtos e406 simcoenta reis E dous tomou a Senhora Duqueza 
em uinte E hum mil dusentos sincoenta E simquo reis o dinheiro dos 
quatro Vai em receita a Anto- /fl. 150/407 nio Mouro
1302 Jtem Hua salua de pe branca tem o rosto de Alipamdre408 pessou 
dous marcos tres Onsas E seis outauas foi aualiado a dous mil e 
quatrocentos reis O marquo E de feitio a tresentos reis por marco soma 
seis mil seiscemtos trinta E sete reis – 6O637 reis
1303 Jtem Outra salua bramca que tem hum rosto de molher pessou 
dous marcos sete Onças tres outauas E meia foi aualiado a dous mil E 
quatrocentos reis o marco E do feitio a tresentos E simcoenta reis O 
marco sam outo mil E uimte e outo reis – 8O28 reis
1304 Jtem Outra Salua Outauada pessou tres marcos hũa onça E duas 
outauas foi aualiado a dous mil e quatrocentos reis o marco E de feitio a 
dusentos reis por marco soma outo mil dusentos E dez reis foi uendida 
a Dona Jsabel por aualiacam Vai o dinheiro em receita a Antonio 
Mouro – 8O250 [sic] reis
1305 Jtem Dous Castiçais Laurados de cinsel [sic] de Canos quadrados 
pessaram Simquo marcos E quatro Outauas foi aualiado a dous mil 
E quatrocentos reis /fl. 150v./ O marco E de feitio a seiscentos reis 
o marco Sam quimse mil Cento E simcoenta reis foram uendidos 
ao Duque pella aualiacam E uai o dinheiro Em receita a Antonio 
Mouro – 15O150 reis
1306 Jtem Dous Casticais de piuete Laurados de triamgulo pessaram 
hum marco E huma Onça e quatro Outauas foram avaliados a dous mil E 
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quatrocentos reis O marquo E de feitio em outocentos reis Venderam-
se ao Duque pella aualiacam Vay o dinheiro em receita a Antonio 
Mouro – 3O650 reis
1307 Jtem Hum pomo com sua Copa dourada E cadeinha pessou 
dous marcos sette Onsas E duas Outauas foi aualiado a dous mil E 
quatrocentos reis E de feitio foi aualiado em mil reis mon ta sette mil 
nouecentos setenta E simquo reis – 7O975 reis
1308 Jtem Duas Campainhas de prata pesarão Tres marcos E hũa 
outaua foram aualiados a dous mil E quatrocentos reis O marco E de 
feitio Seiscentos reis ambas sam sete mil Outocentos trinta E sette reis 
– 7O837 reis /fl. 151/
1309 Jtem Hum banegal [sic] de Barrocos [sic] branco pessou 
dous marcos tres Onsas E duas Outauas foi aualiado em dous mil E 
quinhemtos reis diguo quatrocentos reis o marco E de feitio mil e 
dusentos reis monta seis mil nouecentos setenta E simquo reis Este foi 
dado a Jlena [sic] Cardosa a conta de sua sentença de seu seruico pella 
aualiacam – 6O975 reis
1310 Jtem Dous Estribos de brida de prata de metas [sic] pessaram sette 
marcos E tres onsas foram aualiados a dous mil e quatrocentos reis O 
marco E de feitio quatorse crusados somma Vinte E tres mil e tresentos 
reis Estes Estribos foram dados em pagamento nesta Comthia ao seruico 
de Antonio Varjão como pareçe no auto da Execusam de seu Seruico 
a quem me reporto por mandado de Jeronimo Pereira – 23O300 reis
1311 Jtem Hua Colher de prata de garfo pessou Seis onsas E seis 
Outauas que a Rezão de dous mil E seiscentos reis o marquo diguo 
que a rezam de dous mil quatrocentos reis o marco E o feitio foi 
aua- /fl. 151v./409 liado em dusentos reis Sam dous mil E dusentos 
Vinte E simquo reis Vendeu-se a Pero Gomsalues pella aualiacam o 
dinheiro Vai em receita a Antonio Mouro – 2O225 reis
1312 Jtem Hum Cordam de prata dourado de Capasete pessou hum 
marco E hũa Onsa foi aualiado a dous mil E quatrocentos reis, diguo E 
seiscentos reis O marco por ser prata fina E do Ouro em quatrocentos 
reis somma tres mil E tresentos reis – 3O300 reis
1313 Jtem Duas panelinhas de prata redondas com suas capas 
pessaram tres marcos e tres onsas foi aualiado a dez mil e quatrocentos 
reis o marco Sem mais feitio soma Outo mil E cem reis disse que 
se uenderam ao Duque pela aualiacam e uai em receita A Antonio 
Mouro – 8O100 reis

1314 Jtem Hum Estrolabio de prata pessou quatro marcos, quatro 
Onças E sette Outauas foi aualiado a dous mil E quatrocentos reis O 
marco E de feitio seis mil reis Soma desasete mil sesenta e tres reis – 
17O603 [sic] reis /fl. 152/
1315 Jtem Hum relogio de area de prata dourado em partes pessou 
hum marco E tres Onsas E huma Outaua foi aualiado a dous mil e 
quatrocentos reis o marco E foi aualiado o Ouro e feitio em dous mil 
reis sam simquo mil tresentos trinta E sete reis disse que se uendeo 
a Gaspar de Sampaio pella aualiacam E o dinheiro Vai em receita a 
Antonio Mouro – 5O337 reis
1316 Jtem Hũa adaga de prata de Alemanha Com bainha e faquas de 
prata foi esmada410 a prata e pessada Em hum marco E sette onsas a 
dous mil e quatrocentos reis o marco E foi aualiado o feitio em quatro 
mil reis, Soma Outo mil e quinhemtos reis foi dada Em pagamento pella 
aualiacam aos herdeiros do Bastiam Coelho como parece pello auto de 
sua sentenca E execusam – 8O500 reis
1317 Jtem Hũa brida com seus copos E cadea de prata tudo de prata 
tirando o bocado [sic] pesou E foi esmada a prata em tres marquos Sinco 
Oncas E quatro outauas foi aualiado a quatrocentos reis o marquo /fl. 
152v./ diguo a dous mil e quatrocentos reis E de feitio em quatro mil 
reis Soma doze mil Outocentos E simcoenta reis – 12O850 reis
1318 Jtem Dous pares de Esporas de Brida de prata pesaram E foram 
Esmadas E pesadas em hum marco e duas Onças aualiado a dous mil 
e quatrocentos reis E de feitio em quatro mil reis somma doze mil 
Outocentos e sincoenta reis – 8O600411 [sic] reis Diguo aualiado a dous 
mil e quatrocentos reis o marquo E o feitio dellas em outo crusados 
monta em tudo outo mil e seiscentos reis diguo monta seis mil e 
dusentos reis Estas Esporas foram dadas pella aualiacam no seruico de 
Antonio Varjam por mandado de Jeronimo Pereira no auto da Execusão 
de sua sentença
1319 Jtem Hũa panella reedonda de casoula de tres pes com sua co-
bertura pessou hum marquo E duas Onsas E hũa Outaua foi aualiado a 
dous mil E quatrocentos reis o marquo E o feitio em mil E dusentos reis 
Somma quatro mil /fl. 153/412 dusentos E trinta E sette reis foi uendida 
pera a Senhora Dona Catherina por quatro mil dusentos E trinta E sete 
reis – 4O237 reis
1320 Jtem Hua caldeirinha de campo chã com sua asa E he redonda, 
pessou hum marco E simquo Onsas foi aualiado a dous mil E quatro-

409 Ms.: palavra repetida “aua-”.

410 N.E.: isto é, estimada.

411 Ms: rasurado.

412 Ms.: palavras repetidas 
“Quatro mil”.
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centos reis o marquo E o feitio em setecentos reis, soma quatro mil 
e seiscentos reis dis que se uendeo ao doutor Andre Jorge pella 
aualiacam e uai lamsada a Antonio Mouro Em receita – 4O600 reis
1321 Jtem Dous Casticais de palmatoria pesarão hum marquo E hũa 
Onsa E quatro Outauas foram aualiadas a dous mil e quatrocentos reis 
O marquo E o feitio dellos [sic] em quatrocentos reis soma tres mil 
dusentos e simcoenta reis hum tomou a Senhora Duquesa E o outro 
se Vendeo por mil E seiscentos Vinte E seis reis e o dinheiro Vai em 
receita a Antonio Mouro – 3O250 reis
1322 Jtem Dous tachinhos de casoula chaos pesaram dous marquos E 
quatro outauas foi aualiado a dous mil E quatrocentos reis o marquo 
E de feitio outocentos reis ambos soma Simquo /fl. 153v./413 mil 
setecentos e Sincoenta reis – 5O750 reis
1323 Jtem Hũa escudella de prata de feicam de persolana pessou hum 
marquo E simquo Outauas foi aualiado a dous mil e quatrocentos reis 
o marquo E de feitio Cento E sincoenta reis Soma dous mil setecentos 
trinta E seis reis disse que se uendeo a Dona Britis [sic] pella aualiacam 
e Vai em receita sobre Antonio Mouro – 2O736 reis
1324 Jtem Hum cesto de prata de Verga tirada pessou tres marquos E 
quatro outauas foi aualiado a dous mil e quatrocentos reis O marco E 
de feitio noue Crusados Soma des mil nouecentos E simcoenta reis foi 
uendido pella dita quamthia a Senhora Dona Catherina – 10O950 reis
1325 Jtem Hum copo liso dourado com pe pesou Simquo Onsas sette 
outauas E meia foi aualiado a dous mil e quatrocentos reis O marquo E 
o feitio em quinhentos reis Soma dous mil dusentos E outenta E outo 
reis – 2O280 [sic] reis
1326 Jtem Hum asucareiro redondo pequeno /fl. 154/414 pessou quatro 
onsas E tres Outauas que ualem mil e tresentos E des reis e de feitio 
dusentos reis soma mil e quinhemtos E dez reis disse que se uendera 
pella aualiacam a Dona Britis [sic] de Vieira e uai em receita a Antonio 
Mouro – 1O510 reis
1327 Jtem Hum perfumador redondo de pe triamgulo que tem hum 
taxinho de prata dentro pessou hum marquo E sette onsas foi aualiado 
a dous mil e quatrocentos o marquo E o feitio em dous mil reis soma 
seis mil e quinhentos reis Este se uendeo ao Duque pella aualiacam E 
uai em receita a Antonio Mouro – 6O500 reis
1328 Jtem Hũa caçoleta de feicam de boca de poço com asas pessou 
hum marquo E sinco Onsas E seis Outauas foi aualiado a dous mil e 

quatrocentos reis marco E de feitio mil reis Soma Simquo mil Cento 
Vinte E simquo reis – 5O125 reis Jtem [sic] foi dado a Simão Fernamdes 
a conta de sua sentença como parece pello auto de sua Execusam 
/fl. 154v./
1329 Jtem Hum perfumadorsinho com seu prato pequenino Laurado 
de sinzel [sic] pessou hum marquo huma Onsa E quatro outauas e meia 
foi aualiado a dous mil e quatrocentos reis O marquo E de feitio mil e 
dusentos reis Soma quatro mil sesenta e outo reis tomou a Senhora 
Duquesa – 4O608 [sic] reis
1330 Jtem Hum baçio E hum pichel de barbear pesaram415 ambos 
desaseis marcos E duas Onsas foi aualiado a dous mil E quatrocentos O 
marquo E de feitio a quinhentos reis O marquo monta Corenta E sette 
mil Cento E uinte E simquo reis – 47O125 reis
1331 Jtem Hua bacia grande de Lauar os pes pessou trinta E dous 
marquos E sinco Onsas quatro Outauas foi aualiado a dous mil e 
quatrocentos reis o marquo E de feitio a quatrocentos reis o marco 
monta em tudo nouenta E hum mil quinhemtos Vinte e simquo reis – 
91O525 reis
1332 Jtem Hũa basiniqua [sic] de cospir pessou dous marquos quatro 
omças E quatro Outauas foi aualiado o marquo a dous mil /fl. 155/416 e 
quatrocentos reis o marquo E de feitio em quinhemtos reis Soma seis 
mil seiscentos e sincoenta reis foi uendido a Senhora Dona Anna pella 
aualiacam E uai em receita a Antonio Mouro – 6O650 reis
1333 Jtem Hum braseirinho de prata d’amagos a que falta huma asa 
pessou Simco Onças, e simquo Outauas E meia foi aualiado em dous mil 
e quatrocentos reis o marquo E nam tem feitio monta mil E settecentos 
reis – 1O700 reis Jtem [sic] disse que se uendeo a Bras Coelho pella 
aualiacam E uai em receita a Antonio Mouro
1334 Jtem Hũa alampada de cera que seruia de noite pessou dous 
marquos quatro oncas e quatro outauas foi aualiado a dous mil E 
quatrocentos reis O marquo e de feitio mil reis Soma sete mil Cento E 
Sincoenta reis, disse que se uendeo a João Galgo pella aualiacam e uai 
em receita a Antonio Mouro – 7O150 reis
1335 Jtem Hum frasquinho de poluarinho pessou duas onsas E sete 
outauas /fl. 155v./ foi aualiado a rezam de dous mil E quatrocentos 
reis O marquo E de feitio em dusentos reis soma mil e sesenta reis 
disse que se uendeo a Jnofre [sic] de Lemos pella aualiacam E uai em 
receita a Antonio Mouro – 1O60 reis

413 Ms.: palavra repetida “Simquo”.

414 Ms.: palavra repetida “pequeno”.
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1336 Jtem Outro frasquinho a modo de Cornetta que tem hum
 relogio E huma medalha, e he dourado E tem hum escudo de armas 
pessou seis omsas foi aualiado a rezam de dous mil E quatrocentos 
reis o marquo E de feitio dous mil reis Soma tres mil E outocentos 
reis – 3O800 reis
1337 Jtem Hum cabrestilho de prata com suas cadeas e hum cordam 
de retros asul que tem as417 perilhas418 de gusanilho E o cordam E as 
peras he adquirido419 pessou dous marquos foi aualiado a dous mil e 
quatrocentos reis o marquo E de feitio em dous mil e outocentos reis 
Com o cordam soma sete mil E seiscentos reis – 7O600
1338 Jtem Hum frasquinho pequenino de /fl. 156/420 agoa ardente 
de ter augoa ardente pessou duas Oncas E simquo outauas e meia 
aualiado a rezam de dous mil E quatrocentos reis o marco E de feitio 
tresentos reis soma mil cento e simquo reis – 1O105 reis
1339 Jtem Quatro bocaes de frascos tambem de prata pesaram tres 
onsas Sinquo Outauas E meia que ualem mil Cento e simquo reis – 
1O105 reis
1340 Jtem Hũa caixa de colos421 [sic] de ambar de [sic] e prata pessou 
tres onças E huma outaua foi aualiado em quinhemtos reis de feitio 
soma mil E quatrocentos trinta E sette reis foi uendida a Dioguo Ualente 
por mil e quatrocentos trinta E sete reis – 1O437 reis
1341 Jtem Duas tisouras de Espiuitar pequenas vellas pessaram seis 
Onsas E sette Outauas que ualem dous mil E secemta422 reis E em 
tamto foram aualiadas hũas se uenderam a Bras Caluo por mil e trinta 
reis E uam em receita a Antonio Mouro com outras antiguas em hũa 
adicam – 2O60 reis
1342 Jtem Hua tisoura grande de brandão de Espiuitar pessou hum 
marco E huma /fl. 156v./423 Onça e seis Outauas foi aualiado a dous mil 
e quatrocentos reis O marquo E de feitio em outocentos reis Sam tres 
mil e setecentos Vinte E simquo reis – 3O725 reis
1343 Jtem Hum agolheiro de prata e huma colher de orelhas pessou 
sette outauas e foi aualiado o feitio em cento E simcoenta reis, Soma 
quatrocentos e treze reis forão uendidas estas peças a Catherina 
Gomsalues pella aualiacam – 000O413 reis
1344 Jtem Hum escudo de armas de hum passauante pessou huma 
Onsa E simquo Outauas e meia e foi aualiado o feitio em dusentos reis 
Soma settecentos e simquo reis – 000O705 reis
1345 Jtem Dous agulheiros da Jndia guarnesidos de prata foram 

aualiados em quatrocemtos reis ambos foram uendidos a Maria Alueres 
por quatrocentos reis – 000O400 reis
1346 Jtem Hum engaste de prata anilado de Cana de bemgala com 
seu engaste debaixo que nam he anilado pessou huma onsa E sette 
outauas Sam quinhemtos E sesenta reis E nisso foi aualiado disse 
/fl. 157/424 que se uenderam a Bras Caluo por quinhemtos E sesenta 
reis E uam em receita a Antonio Mouro – 000O560 reis
1347 Jtem Hũas broxas E outo cantos de prata que foram de hum 
breuiario pesaram quatro onsas e Simquo outauas que sam mil e 
tresentos Outenta E sette reis E nisso foram aualiados foram Vemdidos 
a Bras Caluo pella aualiacão e uam em receita a Antonio Mouro – 
1O387 reis
1348 Jtem Hum iarinho de prata de deitar agoa no tinteiro pesou duas 
Onsas E huma Outaua que sam seiscentos E trinta E sette reis e nisso 
se aualiou tomou-o a Senhora Duqueza – 00O637 reis
1349 Jtem Hũa pouqua de prata tirada dourada que seruia de bocal 
pessou duas onsas E simquo Outauas ual setecentos outenta E sette 
reis e nisso foi aualiado – 00O787 reis
1350 Jtem Hũa caixinha redonda de duas peças que seruia do sello 
pessou duas oncas E quatro Outauas e meia foi aualiado a dous mil E 
quatrocentos reis O marquo sam setecentos e setenta reis – O770 reis 
foi dada a Gregorio Lopes a Conta do seu seruico /fl. 157v./ e Sentenca 
pella aualiacam como parece pella execusam da sentenca
1351 Jtem Hũa pomasinha redonda que serue com huma Esponia 
pessou sette outauas E meia foi aualiado Em tresentos E outenta reis foi 
uendida a Senhora Donna Catherina pella dita Comthia – 00O380 reis
1352 Jtem Hum barilinho com sua tapadoura que tem simquo 
buraquinhos na tapadoura pessou onsa E meia foi aualiado em 
quinhemtos e Simcoenta reis foi uendido a Senhora Donna Catherina 
por quinhemtos E Simcoenta reis – O550 reis
1353 Jtem Hũas rozinhas de prata com hums preguinhos que sam 
nouenta E sete pessas que he de guarnicam de brida de Caualo pessou 
quatro onsas E quatro Ovtauas que sam mil tresentos E simcoenta reis 
e nisso foi aualiado – 1O430 reis
1354 Jtem Hũa Caixa anilada de hum palmo pesou hum marquo e meio 
foi aualiado a dous mil e quatrocentos reis o marco E de feitio mil e 
seiscentos reis soma simquo mil e dusentos reis foi uendida a Senhora 
Donna Catherina pella dita quamthia – 5O200 reis /fl. 158/

417 Ms.: corrigido de “os [sic]”.
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1355 Jtem Omze castisais redondos antigos pessaram todos desasete 
marquos e quatro Onsas foi aualiado o marco a dous mil E quatrocentos 
reis e foi aualiado o feitio destes casticais a Quatrocentos reis cada 
hum E os outros nenhum feitio monta Em tudo quarenta E quatro mil 
e outocentos reis Venderam-se ao Duque pella avaliacam – 44O800 
reis
1356 Jtem Hum talabartes de tesido de ueludo guarnesidos de prata 
foram aualiados em setecentos e sincoenta reis – 00O750 reis
1357 Jtem Hum cinto com guarnicam de prata anilado que foi do Duque 
Dom James foi aualiado em nouecemtos reis foi dado a Gregorio Lopes 
a conta de sua Sentenca de seu seruiço como pare çe pello auto de 
Execusam pello auto de sua Sentença – 00O900 reis
1358 425Jtem Hum coracãosinho da prata foi aualiado em dosoito 
reis – 000O18 reis
1359 Jtem Hums pouquos de belmaces426 [sic] de prata grossos que 
sam simcoenta E simquo pesaram huma Onsa E duas Outauas E meia 
que sam tresentos nouenta E tres reis – O393 reis /fl. 158v./
1360 Jtem Quatro broxas de prata que seruiram em feltro foram 
aualiados e esmados em tresentos reis, E asim as femeas em Cento 
e uinte reis Soma tudo quatrocentos e uinte reis foram427 dados a 
Antonio Machado pella aualiacam a conta da Sentenca de Seu Seruico 
– 0O420 reis
1361 Jtem Sesenta E tres campainhas de prata de bocal, e uinte E tres 
rosinhas dos bocaes pesaram hum marquo E tres onsas E tres Outauas 
foi aualiado a dous mil E quatrocentos reis O marquo e de feitio as 
campainhas a uinte reis Cada428 huma Soma quatro mil seiscentos e 
setenta reis – 4O670 reis
1362 Jtem Hũa medida de poluora de prata sem bocal foi aualiada Em 
sesenta reis – 000O60 reis
1363 Jtem Vinte E seis escudos de prata dos menistrins429 [sic] com 
uinte Cadeas de prata pesaram todos sesenta E outo marquos hũa 
Onsa E duas Outauas foi aualiado a dous mil E quatrocentos reis 
O marquo E de feitio em dusentos reis hums por outros por cada 
hum Sam Sincoenta e quatro mil setecentos setenta E simquo reis 
digo Sam Cento nouenta E quatro mil settecentos setenta e simco 
reis – 194O775 /fl. 159/
1364 Jtem Hum coco grande redondo com o biquo de prata foi aualiado 
em mil reis – 1O reis

1365 Jtem Onze faquas com cabos d’alaquequa e os reuites [sic] 
emgastes de prata estampada foi aualiada a dusentos reis cada huma 
hũa por Outra Sam dous mil e dusentos reis – 2O200 reis
1366 Jtem Hum escopeteador [sic] de vidro que Esta antre a prata foi 
aualiado em Vinte reis – 000O20 reis
1367 Jtem Hũa casoula que fes Bras Caluo a mais pequena pessou 
sete marquos duas Onsas E seis outauas foi aualiado a dous mil e qua-
trocentos reis o marquo E de feitio a mil e seiscentos reis o marquo 
Soma Vinte E noue mil dusentos uinte e simquo reis – 29O225 reis
1368 Jtem Hum cesto de prata feito em Vergas da mesma prata que 
tem copa Com as armas pessou simquo marquos e sette onças foi 
aualiado a dous mil e quatrocentos reis O marquo e de feitio em seis 
crusados Soma dezaseis mil e quinhemtos reis – 16O500 reis
1369 Jtem Hũa Espera430 [sic] de prata pessou simquo marquos duas 
Omcas e seis outauas foi aualiado a dous mil E quatrocentos reis o marco 
e o feitio em uinte mil reis Soma tudo trinta E dous mil Outocentos e 
uinte E Sinco reis – 32O825 reis /fl. 159v./
1370 Jtem Hum sello de prata grande das armas do Duque E hum sinete 
que tem Antonio de Gouuea pesaram hum marquo seis omças E quatro 
Outauas Val a rezam de dous mil E quatrocentos reis O marco em que 
forão aualiados quatro mil tre sentos e sincoenta reis – 4O350 reis
1371 Jtem Hũa poeira E tinteiro que anda em hũa Caixa que mandou 
a Condesa de Riba d’Aue pessou hum marquo E quatro Onças E quatro 
outauas foi aualiado a dous mil e quatrocentos reis o marco E de feitio 
mil e dusentos reis Sam quatro mil e nouecentos e sincoenta reis disse 
que se uendeo a Dom Fulgencio pella aualiacam – 4O950 reis
1372 Jtem Huas Limadurinhas de prata foram aualiadas em corenta 
reis – 00O40 reis
1373 Jtem Dous Liuros de memorias que tem broxas de prata E mais 
hum, sam tres foram aualiados em tresentos reis – 00O300 reis
1374 Jtem Huma Sacabuxa de prata foi pessada E pessou tres marquos 
Simquo onças E duas Outauas foi aualiado a dous mil E quatrocentos 
reis o marquo Soma outo /fl. 160/431 mil setecentos setenta E simquo 
reis – 8O775 reis
1375 Jtem Hũa Comteira de ferro prateada foi aualiada em Vinte 
reis – 0O20 reis
1376 Jtem Hum bocal432 [sic] de prata grande bramco com suas 
campainhas E rosas pessou Outo marquos E sete oncas foi aualiado 
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a dous mil e quatrocentos reis o marco E de feitio a outocentos reis o 
marco Soma Vinte E outo mil e quatrocentos reis – 28O400 reis
1377 Jtem Hum bocal que tem a rede dourada E rosas E campainhas 
bramcas pessou Seis marquos E duas Oncas E tres outauas foi aualiado 
a dous mil e quatrocentos reis o marquo e de feitio a outocentos reis O 
marquo soma Vinte mil cento E dez reis – 20O110 reis
1378 Jtem Hum meo bocal com suas campainhas e rosas pessou 
quatro marquos, E hũa Onsa foram aualiados a dous mil E quatrocentos 
reis O marquo E de feitio a outocentos reis o marquo soma treze mil e 
dusentos reis – 13O200 reis
1379 Jtem Hum bocal todo dourado foi pessado E pessou sette marquos 
E huma onca foi aualiado a dous mil E quatrocentos reis o marquo E de 
feitio E ouro a /fl. 160v./ mil e dusentos reis o marquo soma tudo Vinte 
E simquo mil seiscentos E Sincoenta reis – 25O650 reis
1380 Jtem Hum bocal grande bramquo que foi do Senhor Dom Luis 
que deu aa conta do dote pessou seis marquos e seis onças E quatro 
Outauas foi aualiado a dous mil E quatrocentos reis O marquo E de 
feitio a outocentos reis por marquo monta vinte E hum mil e outocentos 
reis – 21O800 reis
1381 Jtem Hum meo bocal que tem a rede branca e campainhas 
douradas que deu o senhor Dom Luis a conta do pagamento do dote 
pessou tres marquos tres onças E simquo Outauas foi aualiado a dous 
mil e quatrocentos reis O marquo e de feitio a mil reis por marquo 
Soma tudo onze mil e seiscentos reis – 11O600 reis
1382 Jtem Hũa espada que tem os cabos de Cramgeio [sic] prateados o 
punho Comteira E bocal de prata tesido de Ouro borlas asues os cabos 
Sam dourados foi aualiada em sete mil e quinhemtos reis – 7O500 reis
1383 Jtem Hũa espada que tem os cabos prateados o punho E bainha 
toda de prata tecido com perolinhas de gusanilho borlas asues foi 
aualiado em simquo mil reis – 5O000 /fl. 161/
1384 Jtem Tres peças de prata pera hũa guarnisam estampadas 
pessaram mea onça Sam cento E sincoenta reis e em tanto se aualiaram 
foram uendidas a Senhora Dona Catherina pella aualiacão – 00O150 
reis
1385 Jtem Hũa faqua de perafuso de prata digo guarnesida de prata foi 
aualiada em Corenta reis – 0O40 reis
1386 Jtem Hum relogio de Sol guarnesido de Latam não se aualiou por 
não ualer nada

1387 Jtem Hum esquentador de prata Com Seu cabo de prata que tem 
Vicente Fernandes que lhe elle Joam Gomes deu ia o tem Joam Gomes 
pessou trese marcos e seis onças foi aualiado a dous mil E quatrocentos 
reis o marquo E de feitio a quinhemtos reis por marquo Sam trin ta E 
noue mil Outocentos setenta E Simco reis – 39O875 reis
1388 Jtem Hum gomil de prata dourado em partes que tem huma aza de 
cobra pessou sette marquos tres omças E quatro Outauas foi aualiado a 
dous mil E quatrocentos reis E de feitio E ouro em Simquo mil reis soma 
Vinte E dous mil /fl. 161v./ Outocentos e simcoenta reis – 22O850 reis
1389 Jtem Hum relogio de marfim desmamxado com hum apontador 
de pra ta foi aualiado em quarenta reis a prata somente – O40 reis
1390 Jtem Hums Estribos tonocis anilados E dourados Lisos foram aua-
liados em Vinte mil reis – 20O reis

Titolo dos Jaeses que deu a inuentario os ditos 
João Correa e Joam Gomes Vieira

1391 Jtem Hums Estribos tenocis de motão de Ouro e prata foram aua-
liados em sesenta mil reis – 60O reis
1392 Jtem Outros estribos redondos de motão de ouro e prata foram 
aualiados em Vinte mil reis diguo que sam de motam de prata E 
dourado – 20O reis
1393 Jtem Hũas Estribeiras tinocis de motão baixo Com sua Cayxa E 
fiuela Lauradas E riscadas pellas bordas E por demtro foram aualiadas 
em Vinte E quatro mil reis – 24O reis
1394 Jtem Hũa Caixa de peitoral433 Laurada com /fl. 162/434 sua fiuela 
foi aualiado em mil e seiscentos reis – 1O600 reis
1395 Jtem Huas Esporas de Ouro que foram do Duque Dom James tem 
duas biqueiras duas fiuelas e dous asicates E quatro iumquilhos fo-
ram Esmadas E aualiadas em dezaseis outauas de ouro diguo quimse 
Outauas a quatrocentos E outenta reis O crusado e o feitio em mil e 
seiscentos reis Soma Outo mil e outocentos reis – 8O800 reis
1396 Jtem Hũas esporas de Ouro E prata postas em tecido uerde, tem 
quatro biqueiras uinte e dois asicates duas fiuelas forão esmadas a 
saber O ouro em quarenta E outo Outauas e a prata Em dous marquos 
e o feitio em quatorse mil reis foi aualiado a resão de quatrocentos 
reis, diguo de quatrocentos E outenta reis o crusa do monta em tudo 
quarenta E hum mil outocentos e quarenta reis – 41O840 reis

433 Ms.: palavra rasurada.

434 Ms.: palavras repetidas 
“Laurada Com”.
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1397 Jtem Huas esporas de prata Esmaltadas de fio foram de Luis 
de Saldanha tem quatro biqueiras duas fiuellas Vinte E outo asicates 
trinta E dous Jumquilhos foram esmadas e aualiadas em dous mar cos 
/fl. 162v./ de prata e o feitio e ouro em cimquo mil reis e tudo monta 
noue mil e outocentos reis – 9O800 reis
1398 Jtem Outras Esporas todas de Ouro de Marroquos tem quatro 
biqueiras duas fiuelas trinta E dous asicates trinta E seis iumqui-
lhos foram esmadas e aualiadas em hum marquo E meio de ouro foi 
aualiado a quatrocentos reis diguo a quatrocentos e outenta reis o 
crusado e de feitio em tres mil reis monta em tudo Corenta e hum mil 
e quatrocentos reis – 41O400 reis
1399 Jtem Hũas esporas Largas de prata de iumquilhos esmaltados de 
asul que tem corenta iumquilhos quatro biqueiras duas fiuelas, foram 
esmadas e aualiadas em dous marcos e duas Oncas e de fei tio e Ouro 
quatro mil reis monta em tudo noue mil e quatrocemtos reis – 9O400 reis
1400 Jtem Hũas esporas de prata esmaltadas de Verde e asul que tem 
quatro biqueiras duas fiuelas Vinte asicates E Vinte e dous Jumquilhos 
foram esmadas e aualiadas em dous marcos E de /fl. 163/ feitio e ouro 
em simquo mil e oitocemtos reis – 9O800 [sic] reis
1401 Jtem Hũas estribeiras redondas que tem hũa chapas de prata 
esmaltadas de azul e roxo com sua caixa e fiuela foi tudo aua liado em 
doze mil reis por as chapas serem de cobre E não de prata – 12O reis

Cabesadas

1402 Jtem Hũas cabesadas de prata esmaltadas de azul e roxo E uerde 
tem quatro biqueiras duas tarcholas [sic], outo asicates des Jumqui lhos 
dous sustenemtes435 de prata dourados foram esmadas E aualia das em 
dous marquos E meio E quatro Outauas E de feitio E ouro em quatro mil 
reis, monta Em tudo des mil cento E simcoenta reis – 10O150 reis
1403 Jtem Hũas cabecadas postas em tecido azul esmaltadas de roxo, 
tem quatro biqueiras seis asicates des Jumquilhos duas tareolas436 
[sic] duas fiuelas sostenentes437  de prata bramcos pessaram dous mar-
cos E huma Onça E de feitio e ouro em tres mil reis diguo que foram 
esmadas no dito preco monta em tudo /fl. 163v./438 outo mil e cem 
reis – 8O100 reis
1404 Jtem Hũas cabesadas de prata esmaltadas de roxo E azul que 
tem quatro biqueiras seis asicates des Jumqilhos duas tareolas [sic] 

qua dradas duas fiuellas dous sostenentes de prata brancos foram es-
madas E aualiadas em dous marcos e tres onsas e em tres mil reis de 
feitio monta em tudo Outo mil E settecentos reis – 8O700 reis
1405 Jtem Hũas cabesadas que foram de Luis de Saldanha tem quatro 
biqueiras des asicates des Jumquilhos e duas tareolas [sic], duas fi-
uelas dous sostenentes de bramco roxo, diguo sostenentes bran cos 
de prata pesaram hum marquo E simquo Onsas e meia foi aualia do o 
ouro e feitio em quatro mil reis monta Em tudo Outo mil e sincoenta 
reis – 8O50 reis
1406 Jtem Huas cabesadas Largas de Ouro E prata esmaltados de ro-
xesim tem quatro biqueiras Outo asicates duas tacholas, duas fiuelas 
dous sostenentes postas em tesido Verde, foram esmadas E aualiadas 
em marco E meio de ouro fino e em tres marcos E meio de prata E o 
feitio foi aualiado /fl. 164/439 em Vinte E dous mil reis E foi aualiado a 
quatrocentos E outenta reis por Crusado monta Em tudo setemta E seis 
mil e seteçentos corenta E simco reis – 76O745 reis
1407 Jtem Hũas cabesadas de Ouro de Marrocos tem quatro biqueiras 
des asicates dose Jumquilhos duas fiuelas duas tareolas [sic] dous 
sostenentes bramcos foram esmados E aualiados em simquo Onças 
e quatro Outauas de Ouro e a prata em duas Onças e meia e o feitio 
em dous mil e quatrocentos reis foi aualiado a quatrocen tos E outenta 
reis O Crusado monta em tudo Vimte E quatro mil dusentos E setenta 
reis – 24O270 reis
1408 Jtem Hũas cabesadas de prata Esmaltadas de uerde tem quatro 
biqueiras desoito asicates uimte E dous jumquilhos duas ta reolas [sic] 
duas fiuelas foram esmadas E aualiadas em tres marcos E duas Oncas 
e o feitio E Ouro Em tres mil reis monta em tudo dez mil E outocentos 
reis – 10O800 reis
1409 Jtem Disse Antonio de Gouuea que andão nas correicois de 
Antre-Duro-E-Minho e de Tras-os-Montes e na correicão de Antre-Teio-
e-Odiana tres sellas de prata das armas foram avalliadas E postas em 
tres marquos de prata /fl. 164v./ Todos tres a dous mil E quatrocentos 
reis O marquo Sam sette mil E dusentos reis – 7O200 reis

Cabrestos de Caluagar

1410 Jtem Hum cabresto de ferros dourados paquima [sic] de tecido 
azul cabo E borla de Retros440 perilha de gusanilho foi aualiado em 

435 Ms.: corrigido de 
“susterentes [sic]”.

436 N.E.: isto é, tacholas, 
pequenas tachas.

437 Ms.: corrigimos de 
“sotenetes [sic]”.

438 Ms.: palavras repetidas 
“Jtem [sic] em tudo”.

439 Ms.: palavra repetida “Aualiado”.

440 Ms.: corrigido pelo escrivão 
sobre a palavra “Ouro [?]”.
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Tres441 mil e quinhemtos442 reis foi uendido ao Duque pella aualiacam 
– 3O500443 reis
1411 Jtem Hum cabresto de ferros dourados paquima [sic] de tesido 
azul cabo E borla de retros perilha de gusanilho foi aualiado em dous mil 
e quinhemtos reis foi uendido ao Duque pella aualiacam – 2O500 reis
1412 Jtem Hum cabresto de ferros dourados cabo e borla de retros 
uermelho perilha de gusanilho e a paquima [sic] de obra de fio de prata 
foi aualiado em quatro mil reis foi uendido ao Duque pella Comthia da 
aualiacam – 4O000
1413 Jtem Hum cabresto de ferros dourados cabo E borla de bramco e 
amarelo foi aualiado em mil e quinhemtos reis foi uendido ao Duque 
pella aualiacam – 1O500 reis

NOMINAS

1414 Jtem Huas nominas madre E filha de asul claro Lauradas de gu-
sanilho usadas E tem huma borla uermelha E ou- /fl. 165/444 tra azul 
foram aualiadas em Outocentos reis foram uendidas a Bernaldo Freire 
por Outocentos reis – 00O800 reis
1415 Jtem Outras nominas Lauradas de perilhas de gusanilho Sam 
ama relas e emcarnadas foram aualiadas em mil e quinhemtos 
reis – 1O500 reis
1416 Jtem Hũas nominas Lauradas todas de Ouro que tem huma borla 
uerde e outra emcarnada Vsadas foram aualiadas em outocentos reis 
foram Vendidas ao Duque pella aualiacam – 0O800 reis
1417 Jtem Outras nominas Lauradas de gusanilho as borlas asues es-
curas foram aualiadas em tres mil reis foram uendidas ao Du que pella 
aualiacam – 3O000 reis
1418 Jtem Hũas nominas Lauradas todas de gusanilho hũa borla de 
asul escuro E outra de asul craro [sic] foram aualiadas em dous mil e 
quinhemtos reis foram uendidas ao Duque pella aualiacam – 2O500 
reis
1419 Jtem Hũas nominas pretas Lauradas de prata e preto e as bor las 
tem luas de prata foram aualiadas em Outo mil reis fo ram Vemdidas ao 
Duque pella avaliacam – 8O000 reis
1420 Jtem Hũas nominas roxas Lavradas de Gusanilho /fl. 165v./ As 
borlas tem luas os couros Laurados foram aualiadas em simquo mil reis 
foram uendidas ao Duque pella aualiacam – 5O00 reis

1421 Jtem Huas nominas que tem as perilhas Outauadas Lauradas de 
Gusanilho, os coiros Laurados as borlas de azul Escuro fo ram aualiados 
em simquo mil reis foram uendidas ao Duque pella avaliacam – 5O000 
reis
1422 Jtem Huas nominas que tem huma borla bramqua E outra azul 
Lauradas de gusanilho foram aualiadas em mil reis foram uen didas ao 
Duque pella aualiacão – 1O reis
1423 Jtem Hũas nominas que tem as perilhas Outauadas Lauradas de 
gusanilho as borlas hũa de azul Outra de Emcarnado foram aualiadas 
em dous mil reis forão vendidas ao Duque por dous mil reis – 2O reis
1424 Jtem Huas Nominas todas Lauradas de gusanilho perilhas ou-
tauadas as borlas carmesis com suas luas d’ouro os couros Laurados 
foram aualiados em noue mil reis foram Vendidas ao Duque pella 
aualiacam – 9O reis
1425 Jtem Huas nominas madre E filha todas de prata pessaram 
Simquo marquos foi /fl. 166/445 aualiado a dous mil e quatrocentos 
reis E de ouro E feitio em quatro mil reis Soma tudo desaseis mil reis 
foram uemdidas ao Duque pella aualiacam – 16O reis
1426 Jtem Quarenta E tres coiros de nominas mais Onse pretos fo ram 
aualiados em tresentos reis foram vendidos a Francisco Fernandes por 
tresentos reis – 00O300 reis
1427 Jtem Mais Onze couros atamarados Lavrados de seda foram 
aualia dos em outocentos reis foram vendidos ao Duque pella aualia-
cam – 00O800 reis
1428 Jtem Huas nominas pretas Lauradas de gusanilho com borlas 
pre tas foram avaliadas em tres mil reis foram uendidas ao Duque pel la 
aualiacam – 3O reis

Emçaladas

1429 Jtem Hũa emcalada [sic] com sua tepeta [sic] azul Craro Laurada 
de gusani lho foi aualiada em desaseis mil reis foi uendida ao Duque 
pela aualiacam – 16O reis
1430 Jtem Hũa emcelada [sic] com sua tepeta [sic] roxa Laurada de 
gusanilho e nas borlas luas d’ouro foi aualiada em doze mil reis foi 
Vendida ao Duque pella aualiacam – 12O reis /fl. 166v./
1431 Jtem Hũa emselada azul que foi do Marques de Mondeiar foi aua-
liado em seis mil reis foi uendido ao Duque pella aualiacam – 6O reis

441 Ms.: corrigido pelo escrivão 
sobre a palavra “Cen”.

442 Ms.: corrigido pelo escrivão 
sobre a palavra.

443 Ms.: palavra rasurada sobre “reis”.

444 Ms.: palavras repetidas “e ou-”.

445 Ms.: palavra repetida “foi”.
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1432 Jtem Hũa emcelada com sua topeteira asul Laurada de 
gusanilho foi aualiada em sinco mil reis foi uendida ao Duque pella 
aua liacam – 5O reis
1433 Jtem Hũa topeteira [sic] de retros uerde Velha foi aualiada em 
cem reis foi uendida ao senhor Duque por cem reis – 00O100 reis
1434 Jtem Duas borlas de fentanilha [sic] asues foram aualiadas em 
qui nhemtos reis foram uendidas ao Duque pella aualiacam – 00O500 
reis
1435 Jtem Duas borlas lauradas as perilhas de gusanilho asues Ja usa-
das foram aualiados em quinhemtos reis foram Vendidas ao Du que por 
quinhemtos reis – 00O500 reis
1436 Jtem Hums cordoes de retros azul que são seis pernas Lauradas 
de gusanilho forão aualiados em seis mil reis foram uemdidos ao 
Duque por seis mil reis – 6O000 reis
1437 Jtem Quatro pernas de Cordoes da Sarga446 [sic] roxos Lauradas 
de gusanilho foram aualiadas em seis mil reis foram uem- /fl. 167/447 
didas ao Duque pella aualiacam – 6O000 reis
1438 Jtem Quatro pernas de cordois de adarga nouos asues craros 
Lauradas de gusanilho foram aualiadas em outo mil reis foram uendidas 
ao Duque pella aualiacam – 8O000 reis
1439 Jtem Simquo borlas asues uelhas foram aualiadas em quatro-
centos reis foram uendidas a Pero Fernandes por quatrocentos reis – 
00O400 reis
1440 Jtem Outras quatro pernas de cordois como estas de Sima fo ram 
aualiadas em Sinco mil reis foram uendidas ao Duque pella aualiacam 
– 5O000
1441 Jtem Seis borlas de peitoral de retros asul Lauradas de gusa-
nilho usadas foram aualiadas em dous mil e quatrocentos reis foram 
uemdidas ao Duque pella aualiacam – 2O400 reis
1442 Jtem Quatro borlas de peitoral Lauradas de gusanilho de re tros 
asul craro [sic] forão aualiadas em dous mil reis foram Vemdidas ao 
Duque pella aualiacão – 2O
1443 Jtem Quatro borlas de peitoral Lauradas de gusanilho com luas 
de Ouro roxas foram aua- /fl. 167v./448 liadas em dous mil reis foram 
uendidas pella aualiacam – 2O000 reis
1444 Jtem Dous Cordois hum de Ouro e cramesi E outro amarelo que 
seruem nos cintos mouriscos449 foram aualiados em quinhemtos reis 
ambos foram uendidos ao Duque pella aualiacão – O500 reis

CORDÕES DE CELA

1445 Jtem Hums cordoes de Çela velhos que tem quatro pernas 
uermelhas e duas azues escuras Lauradas de gusanilho, diguo duas 
Verdes escuras foram aualiados em seiscentos reis foram uendidos ao 
Duque pella aualiacam – 00O600 reis
1446 Jtem Hums Cordois de Cella que sam seis pernas de uerde escu ro 
Laurados de gusanilho foram aualiados em dous mil E qui nhemtos reis 
foram uendidos ao Duque pella aualiacam – 2O500 reis
1447 Jtem Outros450 Cordõens de sella que sam per seis pernas quatro 
de asul escuro E duas de emcarnado foram aualiados em dous mil reis 
foram uendidos ao Duque pella aualiacam – 2O reis
1448 Jtem Outros Laurados de gusanilho Como estes de Sima foram 
aualiados em mil seiscentos reis foram uemdidos ao Duque pella 
a- /fl. 168/451 ualiacam – 1O600 reis
1449 Jtem Outros Laurados de gusanilho que tem quatro pernas 
Ver melhas E duas verdes foram aualiados em dous mil reis foram 
uendidos pella aualiacam ao Duque – 2O reis
1450 Jtem Outros cordoens de seda que tem quatro pernas de asul 
claro E duas de carmesi foram aualiadas em mil e quinhemtos reis 
foram uendidos pella aualiacam ao Duque –1O500 reis
1451 Jtem Outros Cordois Laurados de gusanilho roxos E tem Outo 
pernas foram aualiados em tres mil reis foram uendidos ao Du que 
pella aualiacam – 3O reis
1452 Jtem Hum peitoral de ouro uelho mourisco recamado de Ouro 
foi aualiado em dusentos reis foi uendido ao Duque por dusentos 
reis – 00O200 reis

Caparazoes

1453 Jtem Hum caparazão de Ruam pombinho borlado de bramquo 
com seu xarel foi aualiado em dous mil e quatrocentos reis foi uendido 
por a dita quamthia a João Alueres – 2O400 reis
1454 Jtem Hum caparazam de pano preto broslado de bramquo tem 
broslas de retros preto e das de prata com seu xarel foi aua liado em 
tres mil reis – 3O reis /fl. 168v./
1455 Jtem Outro Caparazam de pano roxo broslado d’amarelo com 
suas borlas de retros Cõos [?] de Ouro Com seu xarel foi aualiado em 
quatro mil e outocentos reis – 4O800

446 N.E.: isto é, de sarja.

447 Ms.: palavras repetidas 
“fora, uen-”.

448 Ms.: palavras repetidas 
“foram aua-”.

449 Ms: palavra rasurada. 

450 Ms.: corrigido da palavra 
“Outro [sic]”.

451 Ms.: palavras repetidas “pella a-”.
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1456 Jtem Hũa Cuberta de Cela de cetim auelutado Cramesi Velha foi 
aualiada em seiscentos reis – 00O600 reis
1457 Jtem Hũa mochila de cetim auelutado alionado uelha muito foi 
aualiada em quatrocentos reis – 0O400 reis
1458 Jtem Hũa cuberta abrosada de pano com dente de cão Velha foi 
aualiada em quatrocentos reis – 00O400 reis
1459 Jtem Hũa cuberta de Cella de pano foi aualiada em quatrocen tos 
reis – 0O400 reis
1460 Jtem Hũa cuberta de pano abrosada broslada de azul com xa-
rel foi aualiada em tresentos reis foi uendida a Afomso Co trim por 
quinhemtos reis – 0O500 reis
1461 Jtem Hũa moxila de ueludo alionado que tem ao redor hũa fita de 
Ouro foi aualiada em quatrocentos reis – 00O400 reis
1462 Jtem Simquo Xareis Velhos sem borlas foram aualiados em sem 
reis foram uemdidos ao Duque por Cem reis – 00O100 reis
1463 Jtem Quatro mangas de chamalote amarelas pera /fl. 169/452 
Canas Com estas453 da traça foram aualiadas em seiscentos reis foram 
uendidas ao Duque por seiscentos reis – 00O600 reis
1464 Jtem Dous Coxis de sella Com seus cordois de cores uelhos fo ram 
aualiados em outocentos reis foi uendido huma a Fernam Ro drigues 
por quatrocentos reis – 00O400 reis
1465 Jtem Tres borlas de retros Vermelho uelhas foram aualiadas em 
dusentos reis foram uendidas ao Duque por dusentos reis – O200 reis
1466 Jtem Simquo pardas uelhas foram aualiadas em quatrocentos 
reis foram Vemdidas ao Duque por quatrocentos reis – 00O400 reis
1467 Jtem Hũa borla uerde uelha foi aualiada em Sincoenta reis foi 
uendida ao Duque pella aualiacam – 00O50 reis
1468 Jtem Simquo borlas nouas com perilhas de gusanilho pretas 
foram aualiadas em mil e dusentos reis foram uemdidas ao Du que 
pella aualiacam – 1O200 reis

ARRIATAS

1469 Jtem Huma arriata de prata E preto foi aualiada em quinhem tos 
reis foi uendida ao Duque na dita Comthia – 00O500 reis
1470 Jtem Duas arriatas Velhas de retros forão /fl. 169v./ Aualiadas 
em tresentos reis ambas – 0O300 reis
1471 Jtem Outra areata de Ouro E uerde foi aualiada em outocentos 
reis foi uendida ao Duque pella dita qamthia – 0O800 reis

1472 Jtem Outra arreata de Ouro E prata foi aualiada em dusentos 
reis – 0O200 reis
1473 Jtem Outra de ouro E roxo foi aualiada em Outocentos reis foi 
uendida ao Duque pella dita quamthia – 0O800 reis
1474 Jtem Outra de Ouro E preto E emcarnado foi aualiada em mil e 
dusentos reis foi uemdida ao Duque na dita comthia – lO200 reis
1475 Jtem Duas arreatas de amarelo e preto forão aualiadas em qui-
nhemtos reis foram uendidas ao Duque pella dita Comthia – 0O500 
reis

Mandis e telizes

1476 Jtem Hum teliz de mulla de ueludo pardo grateado que tem 
ao Redor huma fita de ouro E pello meio, suas borlas nos cantos foi 
aualiado em tres mil reis – 3O00 reis
1477 Jtem Hum telis de Cauallo de uelludo pardo e bramquo a manei ra 
do xahes [sic]454 usado forrado de tafeta, diguo uelho foi aualia do em 
dous mil reis – 2O000 reis
1478 Jtem Hum mamdil de Ruam pombinho bros- /fl. 170/455 lado de 
bramco foi aualiado em outocentos reis por ser usado – 00O800 reis
1479 Jtem Hum mandil de Lambel de Leão foi aualiado em dusentos 
reis – 00O200 reis
1480 Jtem Hum mandil de Frandes forrado de fustam com cadilhos 
de seda usado foi aualiado em quinhemtos reis foi uendido a Gas par 
Moreno por quatrocentos E sincoenta reis – 00O450 reis
1481 Jtem Hum mandil nouo de Frandes que tem huns fios de ouro 
pella borda uelho foi aualiado em dusentos reis – 00O200 reis
1482 Jtem Hum Mandil d’amquas de telilha de Ouro com framia de re-
tros cramesi foi aualiado em mil e quinhemtos reis – 1O500 reis
1483 Jtem Hum mandil de Ouro E seda que tem cadilhos de retros de 
cores foi aualiado em mil reis – 1O000 reis
1484 Jtem Outro mandil de Ouro E seda tem cadilhos de seda foi aua-
liado em mil e quatrocentos reis – 1O400 reis
1485 Jtem Hum mandil Listrado de bramco E uermelho de Lãa Velho 
foi aualiado em Cem reis – 0O100 reis
1486 Jtem Hum teliz de ueludo preto forrado de tafeta Com franias de 
prata e preto he adquerido E Lancouse aqui por Erro E /fl. 170v./456 foi 
aualiado em seis mil reis – 6O000 reis

452 Ms.: palavras repetidas “pera”

453 Ms.: palavra rasurada.

454 Ms.: provável erro de 
cópia, de “de xadrez”.

455 Ms.: palavra repetida “bros-”.

456 Ms.: palavra repetida “E”.



108

ADARGAS

1487 Jtem Hũa adarga d’amta grande Laurada toda per dentro de 
seda de cores tem duas peças de prata hũa estaa despregada tem sua 
renda foi aualiada em quatro mil reis foi uemdida ao Du que pella dita 
Comthia – 4O000
1488 Jtem Tres adargas Lauradas de seda com suas fendas foram 
aualiadas em seis mil reis todas foram uemdidas ao Duque pel la dita 
quamthia – 6O reis
1489 Jtem Quimze adargas de Vaqua Vsadas mais duas foram aualia-
das [em] quatorse a quinhemtos reis cada huma E as tres muito uelhas 
em seiscentos reis todas foi uendida huma das Velhas a Andre Vaaz 
por dusentos reis E tres a Dom Constantino por mil E quinhemtos reis E 
treze ao Duque por simquo mil reis, diguo Sinco mil E nouecentos reis 
soma tudo doze mil E quatrocentos reis – 12O400 [sic] reis

Lanças

1490 Jtem Vinte E dous piques forão aualiados /fl. 171/457 a dusentos 
E sincoenta reis cada hum Sam simquo mil e quinhentos reis – 5O500 
reis
1491 Jtem Tres Lanças com gasuas de prata foram aualiadas a 
quatrocentos reis a Lança sam mil e dusentos reis – 1O200 reis
1492 Jtem Dous aremesoens sem gazuas forão aualiados em tresentos 
reis ambos – 0O300 reis
1493 Jtem Vinte E outo Lanças foram aualiadas a Cento E sincoenta 
reis cada hũa Sam quatro mil e dusentos reis – 4O200 reis
1494 Jtem Hũa Lança d’armas foi aualiada em tresentos reis – 0O300 
reis
1495 Jtem Sette asteas de Lanças foram aualiadas em settecentos reis 
– 0O700 reis
1496 Jtem Hum bastão foi aualiado em cento E simcoenta reis – 0O150 
reis

Guarnicõis de brida

1497 Jtem Hũa guarnicam de prata de boulhões posta em tripa preta 
Esta por acabar a tripa he adquerida pessou mil e quinhemtos e sesenta 

reis E foi aualiada em mil e quinhemtos reis E de /fl. 171v./ feitio Soma 
tres mil Cento E uinte reis foi uendida a Dom Luis de Noronha por tres 
mil reis – 3O000 reis
1498 Jtem Hũa guarnicam de prata d’acicates posta em couro escodado 
a que faltam algumas peças, foi aualiada em sinco mil reis a peso Sem 
feitio – 5O000 reis
1499 Jtem Hũa guarnicam de ueludo laurada de canutilho de bastar da 
foi aualiada em dez mil reis – 10O reis
1500 Jtem Hũa guarnicam escodada de hũas rozas de Latam e couro E 
preto, foi aualiada em dous mil reis – 2O000 reis
1501 Jtem Hũa Guarnicam escodada das medalhas nam tem redeas 
sam de latam foi aualiada em tres mil reis – 3O000 reis
1502 Jtem Hũa guarnicam de cobre dourada posta em couro bramquo 
foi aualiada em dous mil reis – 2O000 reis
1503 Jtem Hum peitoral recamado de Ouro muito uelho foi aualiado 
em dusemtos reis – 0O200 reis
1504 Jtem Hũas redeas de tesido bramco E outras de carmesi sam 
d’azemola foram aualiadas em seiscentos reis – 0O600 reis /fl.172/
1505 Jtem Hũa brida de tauxia e hums estribos e esporas tudo de 
tauxia foi aualiada em Simquo mil reis – 5O000 reis
1506 Jtem Huas cabesadas E redeas de couro truquesquo foram aua-
liadas em quinhemtos reis – 0O500 reis
1507 Jtem Hums Loros genetes e dous pares de redeas foram aualia-
das em seiscentos reis – 0O600 reis
1508 Jtem Sincoenta fiuelas e biqueiras de cobre que fes Manoel de 
Abreu pera huma guarnicam d’amdilhas foram aualiados em outocentos 
reis – 0O800 reis

MARTAS

1509 Jtem Hum roupão de Martas posto em tafeta preto e este Rou pão 
era roupa curta Amtigua e despois do Duque casado com a Senhora 
Duquesa Dona Britis acresemtou com martas que se acresentou que 
sam adqueridas e o tafeta tambem he adquerido e sam corenta E sete 
martas adqueridas foram aualiadas em cen to E quarenta Crusados e 
o tafeta E feitio adquerido em tres mil reis que sam sincoenta E noue 
mil reis e as martas amtiguas aualiadas em corenta Crusados fas tudo 
Soma de setenta e sinco mil reis – 75O000457 Ms.: palavra repetida “aualiados”.
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1510 Jtem Hum roupam de Martas posto em chamalote alionado E as 
martas458 Sam /fl. 172v./ Velhas e o chamalote he adquerido foram 
aualiadas as martas em des mil reis e o chamalote em dous mil reis que 
fazem soma de doze mil reis – 12O000 reis
1511 Jtem Hum pellote de raxa posto em Martas uelhas e a raxa he 
adquerida foram aualiadas as martas em outo mil reis E a raxa em mil e 
seiscentos reis – 1O600 reis
1512 Jtem Hum pellote de coelhos posto em raxa preta a raxa he 
Mulinas [sic] nam se aualiaram as pelles por diserem que não ualião 
nada por serem peladas aualiado tudo em dous mil reis e em tanto foi 
uendido ao Licenseado Manoel Alueres o dinheiro recebeo Francisco 
Barbosa – 2O000 reis
1513 Jtem Hũa roupa459 de Martas fina posta em chamalote sem agoas 
o chamalote he adquerido foi aualiado em quinhentos crusados, a 
saber as martas E o chamalote em tres mil reis – 3O000 reis460

1514 Jtem Hum forro de roupa d’arminhos Vsado foi aualiado em se-
tecentos diguo Em sette mil reis – 7O000

Roupoes

1515 Hum Roupam de chamalote de agoas /fl. 173/ Com hum 
pasamane ao Redor e seis alamares tem buraquinhos da traça foi 
aualiado em dous mil reis foi uendido a Gaspar Gomes d’Eluas por 
dous mil e du sentos reis – 2O200 reis
1516 Jtem Hum roupam de escarlata roxa que tem ao redor hum pasa-
mane de ouro e retros E alamares uelho foi aualiado em tres mil reis foi 
uendido a ama da Senhora Donna Catherina por tres mil reis – 3O000 
reis
1517 Jtem Hum roupão de serguilha d’Alemanha com seus passamanes 
pardos usado foi aualiado em mil reis foi uendido a Antonio Framco 
por mil reis –1O000 reis
1518 Jtem Hum roupão de tafeta pardo forrado em felpa parda foi aua-
liado em simquo mil reis foi uendido a Bastião de Sousa por cimquo 
mil reis – 5O000 reis
1519 Jtem Hum pellote de filete forrado de raxa uelho com buracos 
foi aualiado em outocentos reis foi uendido a Antonio Fernandes por 
outocentos reis – 0O800 reis
1520 Jtem Hum capote de trimteno [sic] usado e comesto em partes 

da tra ça foi aualiado em mil e quatrocentos reis foi uendido a Nuno 
Rodrigues por mil e seiscentos reis – 1O600 reis
1521 Jtem Hum capote de uinta e quatreno usado que tem corxetes 
da prata foi aualiado em tres mil reis /fl. 173v./ foi Vendido a Gracia 
Gomes de Alter por tres mil reis – 3O000 reis 
1522 Jtem Hum pellote de uinte e quatreno forrado de raxa foi ava liado 
em mil reis deu-se a Bastiam Dias por seruiço que fes em Montemor – 
1O000 reis
1523 Jtem Outro pellote de uinte quatreno que tem os quartos forrados 
de tafetta dobrado usado foi aualiado em mil E quinhentos reis foi 
uendido ao Lisuartte por mil E quinhemtos reis – 1O500 reis
1524 Jtem Outro pellote de Vinte quatreno forrados os quartos com ta-
feta meo dobre Vsado foi aualiado em mil e dusentos reis foi uendido a 
Antonio Fernandes por mil E dusentos reis – 1O200 reis
1525 Jtem Hum pellote de Londres golpeado foi aualiado em seiscen-
tos reis foi uendido a Nuno Gonsalues barbeiro por seiscentos reis – 
00O600 reis
1526 Jtem Hum pellote e capote de chamalote sem agoas foi aualiado 
o pellote por ter buracos em quinhemtos reis e o capote em se tecentos 
reis Soma tudo mil e dusentos reis – 1O200 reis
1527 Jtem Hum capote e pellote de bedem o pellote forrado de felpa 
tem muitos buracos foi aualiado em mil e seiscemtos reis /fl. 174/461 
foi uendido a Joam Tinoco por mil e seiscentos reis – 01O600 reis
1528 Jtem Hum capote de trinteno forrado de felpa foi aualiado em 
seis mil reis, he picado da traça disse que se uendeo a An tonio Correa 
por simco mil reis – 05O00 reis
1529 Jtem Hũa capa d’agoa de uinte quatreno foi aualiada Em dous 
mil reis he usada deu-se a Bastiam Dias por seruico que fez ao mon-
te – 2O000 reis
1530 Jtem Hum feroloulo [sic] de pano preto foi aualiado em mil e 
outocentos reis foi uendido pella dita quamthia a Fernam d’Alveres – 
2O000 [reis] reis
1531 Jtem Dous pellotes pequenos de raxa desfeitos que foram forra-
dos de pelles uelhas foram aualiados em mil seiscentos reis am bos 
foram uendidos a Joam Martins Fereira per mil e seiscentos reis – 
1O600 reis
1532 Jtem Hum mamteo de feltro uelho foi aualiado em seiscentos 
reis foi uendido a Saluador Fernandes 462 por seiscentos reis – 0O600

458 Ms.: corrigido de “marta”.

459 Ms.:  corrigido de “roupas”.

460 Ms.: à margem esquerda 
“asi disia”.

461 Ms.: palavras repetidas “em 
mil e seiscentos reis”.

462 Ms.: letra totalmente borrada “p”.
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1533 Jtem Hum pellote E capotte de serguilha de Castella forrado todo 
de felpa parda foi aualiado em noue mil reis foi uemdido a Dom Luis de 
Noronha por sete mil reis – 7O reis /fl. 174v./ 
1534 Jtem Hum capotim de pano pardo foi aualiado em mil reis por ser 
comesto da traça foi uendido a Manoel Framquo por mil reis – 1O00 reis 
1535 Jtem Hum pelote e capa d’agoa de Escarlata afeltrado foram aua-
liados em seis mil reis foram uendidos a Dom Luis de Noronha por 
simquo mil reis – 5O00 reis
1536 Jtem Hum balamdrao de Escarlata afeltrada foi aualiado em dous 
mil reis – 2O00 reis
1537 Jtem Hum feltro preto foi aualiado em mil reis esta por fa zer foi 
uendido a Martim Teixeira por mil e cem reis – 1O100 reis
1538 Jtem Hum pelote de serguilha de Castella desfeito forrado de 
felpa pardo amtiguo tudo uelho foi aualiado em outocentos reis foi 
uendido a Dom Luis de Noronha por Outocentos reis – 0O800 reis
1539 Jtem Hũa coura de cordouão guarnesida de Velludo forrada com 
tafetta meo dobre tem mangas E quatro botoes de tauxia foi aualiada 
em mil e quinhemtos reis foi uendida a Martim Afonso de Sousa por 
mil e quinhemtos reis – 01O500 reis
1540 Jtem Hũa Coura de Cordouão perfumada /fl. 175/463 guarnesida 
de gamuzas [sic] foi aualiada em mil e quinhemtos reis foi uendida a 
Martim Afomso de Sousa por mil E quinhemtos reis – 1O500 reis
1541 Jtem Hũa coura emcamu[r]sada parda uelha foi aualiada em 
dusentos reis foi uendida a hum homem de Vua por dusentos reis – 
0O200 reis
1542 Jtem Hũa Coura de camu[r]sa guarnesida com hũa fita de Ouro 
e re tros preto uelha foi aualiada em quatrocentos reis, foi uendi da a 
Antonio Framquo por quatrocentos reis – 0O400 reis
1543 Jtem Hum segador de Carneiro emcamu[r]sado foi aualiado em 
quatrocentos reis foi uendido a Lopo Uas mercador por quatrocentos 
reis – 0O400 reis
1544 Jtem Hum manteo de couro Escodado foi aualiado em seiscentos 
reis foi Vendido a Gomcalo Mendes por seiscentos reis – 0O600 reis
1545 Jtem Hũas calsas de ueludo preto forradas com cetim e as 
maneiras de retros foram aualiadas em quatro mil reis – 4O000 reis
1546 Jtem Hums Calsõens de tafeta com buracos de traça foram aua-
liados em quatrocentos reis diguo Em tresentos reis foram uemdidos 
pella dita quamthia a Joam Rodrigues – 3O300 [sic]

1547 Jtem Hums Calsõems de tafeta Com barguilhas /fl. 175v./ Vsados 
foram aualiados em tresentos reis foram uendidos a Bernaldo Freire 
por tresentos reis – 0O300 reis
1548 Jtem Hũas meas-calsas de tafeta foram aualiadas464 em dusentos 
reis – 0O200 reis
1549 Jtem Simquo calsõens pera sobrebotas de monte não se aualiaram 
por não valerem nada – O nada
1550 Jtem Hums calsõens de picote pera sobrebotas muito largos não 
se aualiaram por não Valerem nada – O nada

ESPADAS

1551 Hũa Espada que tem os cabos amendoados guarnesida de Couro 
bajo de cornos os cabos dourados foi aualiada em outocentos reis foi 
uendida A hum Castelhano per outocentos reis – 0O800 reis
1552 Jtem Hũa Espada E adaga E talabartes de tauxia de ouro de fo-
linhos [sic] foi aualiada em dous mil E quatrocentos reis foi uem dida a 
Joam Vieira por dous mil E quatrocentos reis – 2O400 reis
1553 Jtem Hũa Espada E adaga E talabartes de tauxia de Ouro amendoa-
da foi aualiada Em seis mil reis – 6O00 reis
1554 Jtem Hũa Espada Estreita de tauxia que se chama a bramquinha 
Com seus talabartes /fl. 176/465 E adaga foi aualiada em mil E dusentos 
reis foi uemdida a Gaspar Morno por mil reis – 1O000 reis
1555 Jtem Hũa espada Estreita os cabos de tauxia de prata esta posta a 
bainha de couro bayo E hũa adaga que Esta desguarnesida foi aualiada 
em outocentos reis diguo Em mil reis foi uemdida a Antonio Fernandes 
por seiscemtos reis – 0O600 reis
1556 Jtem Hũa Espada amendoada Com talabartes E adaga os cabos 
emuernisados e riscados de Ouro foi aualiada em mil e dusentos reis foi 
uemdida a Christouão de Figeiroo por mil e dusentos reis – 1O200 reis
1557 Jtem Hũa espada guarnesida com ueludo preto emuernisada 
noua foi aualiada em mil e dusentos reis – 1O200 reis
1558 Jtem Hũa Espada e adaga E talabartes que se fez por huma de 
Lopo Gil dourada a Espada dis que Esta Em Lisboa adaga E ta labartes 
foram aualiados em mil e seiscentos reis a Espada não se aualiou por 
Estar Em Lisboa –1O600 reis
1559 Jtem Hũa Espada que tem os cabos dourados a maçã troçida tem 
bainha de ueludo pardo foi aualiada em mil reis foi uendida a Dioguo 

463 Ms.: palavra repetida “perfumada”.

464 Ms.: corrigimos de “aualiados”.

465 Ms.: palavra repetida “talabartes”.



111

Fernandes sirgeiro por dusentos E sincoenta reis por Estar perdida de 
ferrugem – 0O250 reis /fl. 176v./ 
1560 Jtem Hums cabos de Espada E adagua faqua E furador de tauxia 
de cabesas de Carneiro foram aualiados em quatro mil reis – 4O000 reis
1561 Jtem Hũa Crus E maçã que foi de Estoque prateada foi aualia da 
em sincoenta reis – 0O50 reis
1562 Jtem Hũa Crus E maça que foi de hum Estoque Dourado foi 
aua liado em sincoenta reis por ser muito uelho – 0O050 reis
1563 Jtem Hums cabos maça e talabartes e guarnicam de adaga tudo 
dourado Em huma folha d’adaga das medalhas foram aualiados em 
dous mil e quatrocentos reis – 2O400 reis
1564 Jtem Hũa Cimitara que tem os cabos dourados e quebrados foi 
aualiado em dusentos reis foi uendido por dusentos reis – 0O200 reis
1565 Jtem Hũa espada d’armas guarnesida de Cordouam azullada de 
Cannas foi aualiada em mil reis – 1O000 reis
1566 Jtem Hũa Espada d’armas Como a de Sima guarnesida de 
Cordouam bayo de frol foi aualiada Em mil reis – 1O000 reis
1567 Jtem Hum Cinto de monte que tem hũa triagueira [sic] de prata 
os fer ros prateados E hum cutelo que tem bainha uerde /fl. 177/466 
foi aualiado em quinhemtos reis foi uendido a Manoel Fernandes por 
quatrocentos reis – 0O400 reis
1568 Jtem Hũa Espada E adaga das folhas com seus talabartes 
foi aualiada em mil reis foi uemdida a Antonio de Gouuea por mil 
reis – 1O00 reis
1569 Jtem Hũa espada que se chama a Saboyana Sem bainha foi aua-
liada em tresentos reis foi uemdida a Antonio Fernandes por tresentos 
reis – 0O300 reis
1570 Jtem Hũa Espada d’armas Larga que tem os cabos dourados o 
pu nho de Ouro E preto bainha de Velludo foi aualiada em mil e seis-
centos reis – 1O600 reis
1571 Jtem Hũa Cimitara de tauxia com sua bainha de velludo preto foi 
aualiada em dous mil e quatrocentos reis – 2O400 reis
1572 Jtem Hum cutello que tem os cabos maçã E comteira dourados 
e emuernisados467 a modo de tauxia foi aualiado em quinhemtos reis 
– 0O500 reis
1573 Jtem Hũa Espada d’armas Larga com seus cabos e maçã foi 
aualia da em quinhentos reis foi uemdida a Joam Pais por tresemtos 
reis – O300 reis /fl. 177v./ 

1574 Jtem Hum Estoque Largo E curto que tem os terços dourados 
amtiguo foi aualiado em quinhemtos reis – 0O500 reis
1575 Jtem Hũa espada d’armas que tem a Crus direita foi aualiada 
Em outocemtos reis foi uemdida a Joam Esteues por quatrocemtos 
reis – 0O400 reis
1576 Jtem Hũa Espada d’armas muito Larga que tem os cabos de 
Cramgeio [sic], diguo Cabos grauados E terços dourados, punho de 
ferro foi aua liada em quatrocentos reis E não he de armas foi uendida 
a hum Castelhano por tresentos E sincoenta reis – 0O350
1577 Jtem Outra Espada E adaga emuernisada que tem a maçã feicam 
de barrete foi aualiada em tresemtos reis foi uendida por quinhem tos 
reis a João Pires – 0O500 reis
1578 Jtem Outra Espada Emuernisada que tem os cabos quadrados E 
nas pontas botois foi aualiada em tresentos reis foi uendida a Manoel 
Rodrigues mercador per tresentos E Sincoenta reis – 0O350 reis
1579 Jtem Hũa espada Estreita emuernisada que tem a maçã feicam de 
barete uelha foi aualiada em dusentos reis foi uendida por du sentos 
reis a Pero Dias – 0O200
1580 Jtem Hũa Espada E adaga que tem os cabos /fl. 178/468 feicam de 
pontas de diamantes foi aualiada em mil e dusentos reis foi uendida 
por mil e dusentos reis a Aluaro Fernandes – 1O200 reis
1581 Jtem Hũa Espada que foi de João de Luna foi aualiada em qua-
trocentos reis foi uendida por quatrocemtos reis a Framcisco Gomsalues 
– 0O400 reis
1582 Jtem Hũa folha de Espada Larga que tem hũa roda foi aualiada 
em dusentos reis – 0O200 reis
1583 Jtem Duas folhas d’espadas estreitas foram aualiadas em 
outocemtos reis – 0O800 reis
1584 Jtem Hũa folha de Espada que tem os terços Laurados de tauxia 
foi aualiada em tresemtos reis foi uem dida a Fernam Rodrigues de 
Brito por quatrocentos e sincoenta reis – 0O450 reis
1585 Jtem Duas folhas de Espada d’armas largas foram aualiadas em 
mil reis – 1O000
1586 Jtem Quatro Estoques dos moços da Camara os tres nam tem 
ca bos foram aualiados em mil reis, foi uendido hum que tem ca bos a 
Gaspar Morno de Ueiros por tresentos reis – 0O300 reis
1587 Jtem Hums cabos E maçã de Espada uelhos foram aualiados em 
Sin coenta reis – O050 reis

466 Ms.: palavra repetida “Verde”.

467 Ms.: corrigido de “emuernisado”.

468 Ms.: palavras repetidas 
“Que tem os cabos”.
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1588 Jtem Outros cabos emuernisados que forão dou- /fl. 178v./469 
rados foram aualia dos em sincoenta reis – 0O050 reis
1589 Jtem Hums cabos maçã faqua e furador tudo emuernisado que 
tem as pontas torsidas foi aualiado em tresentos reis – 0O300 reis
1590 Jtem Huns talabartes de prata postos em couro de amta foram 
aualiados em mil E settecentos reis foram uemdidos a Luis de Santa 
Maria por mil E settecemtos reis – 1O700 reis
1591 Jtem Hums talabartes de ueludo que tem fiuelas e sam dourados 
foram aualiados em quinhemtos reis foram uemdidos a Gaspar da Mota 
por quinhemtos reis – 0O500 reis
1592 Jtem Hums talabartes de ueludo dourados que tem broxa 
diante foi aualiado em Outocemtos reis foram uemdidos a Rui Martins 
mercador de Euora por outocentos reis – 0O800 reis
1593 Jtem Hums talabartes de couro d’anta tem os ferros prateados 
fo ram aualiados em dusentos reis foram uemdidos a Martim Teixeira 
por dusentos E Sincoenta reis – 0O250 reis /fl. 179/ 
1594 Jtem Hums talabartes de retros preto foram aualiados em 
quatrocemtos reis – 0O400 reis
1595 Jtem Hums talabartes de retros pardo foram aualiados em tresen-
tos reis foram uemdidos a João Framquo por tresentos reis – 0O300 reis
1596 Jtem Hums ferros de talabartes emuernisados que foram 
dourados foram aualiados em Cem reis – 0O100 reis
1597 Jtem Duas adagas douradas muito uelhas foi aualiada a melhor 
em outocentos reis e a outra Em dusentos reis Sam mil reis – 1O000 reis
1598 Jtem Duas adagas emuernisadas uelhas foram aualiadas em 
dusen tos e sincoenta reis – 0O250 reis
1599 Jtem Hũa adaga quebrada foi aualiada em sesenta reis – 0O60 reis
1600 Jtem Hũa folha de adaga que tem somente a bainha de prata 
feição como couro de lixa foi aualiada em dusentos e sincoenta reis – 
O250 reis
1601 Jtem Dous cintos de couro d’anta ferros dourados adiamte Vam 
– Adiante
1602 Jtem Duas faquas douradas Com seus furadores foram aualiadas 
em cento E sesenta reis – 0O160 reis /fl. 179v./
1603 Jtem Duas faquas emuernisadas Com seus furadores foram 
aualia das em sesenta reis – 0O60 reis
1604 Jtem Hũa faqua E furador emuernisado foi aualiado em trinta 
reis – 0O30 reis

1605 Jtem Dez furadores uelhos foram aualiados em cem reis – O100 
reis
1606 Jtem Hum punhal framçes foi aualiado em cento E sincoenta 
reis – 0O150 reis
1607 Jtem Hum punhal portugues foi aualiado em Cemto E sincoenta 
reis – 0O150 reis
1608 Jtem Hum cutelo que tem os terços dourados E a bainha de paao 
foi aualiado em cem reis – O100 reis

CALSADO

1609 Jtem Hũas botas de feltro foram aualiadas em quatrocemtos reis 
foram uemdidas a Pero Delgado por quatrocemtos reis – 0O400 reis
1610 Jtem Outras botas de Vaqueta forão aualiadas em quatrocentos 
reis – 0O400 reis
1611 Jtem Hũas botas de Veado bramco E humas amtiporas foram 
aualia das em quatrocemtos reis e as antiporas em dusentos reis foram 
uemdidas a Pe- /fl. 180/470 ro Correa por quatrocemtos E sincoenta reis 
as de uiado e as antiporas a Manoel Mexia por dusentos reis soma tudo 
seiscentos E sincoenta reis – 0O650 reis
1612 Jtem Hũas alperquates de frade foram aualiados em sesenta reis, 
foram uemdidas por sesenta reis – 0O60 reis
1613 Jtem Hũas botas turquesquas foram aualiadas em cem reis – 
0O100 reis
1614 Jtem Duas goras de Toledo uermelhas, hũa uelha comesta e ou tra 
melhor, aualiadas em dusentos E simcoenta reis – 0O250 reis

BOLSAS

1615 Jtem Hũa bolsa de ueludo preto pequena que tem o ferro de 
tau xia e no meio broslado de Ouro e prata foi aualiada em dusentos E 
sincoenta reis – 0O250 reis
1616 Jtem Hũa bolsa de retros Velha, não ual nada – Nada
1617 Jtem Hũa bolsa de ueludo que serue sem ferros acairelada de 
Ou ro tem dous bolsinhos foi aualiada em dusentos reis foi uemdida a 
Gomsallo Bahia por dusentos Reis – 0O200 reis
1618 Jtem Duas bolsas de ueludo uelhas foram aualiadas em dusentos 
reis – 0O200 reis

469 Ms.: palavra repetida “dou-”.
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/fl. 180v./ CHAPEOS

1619 Jtem Hum chapeo de palha forrado de tafeta preto com seu 
cordam preto foi aualiado em dusentos reis foi uemdido a Framcisco 
Pires por dusentos reis – 0O200 reis

Panos de mesa & da Guarda roupa

1620 Hum pano de mesa de damasco uerde franiado de retros uerde 
usado foi aualiado em mil e seiscemtos reis, foi uendido a Bastião de 
Sousa por a dita quamthia – 1O600 reis
1621 Jtem Hum pano de mesa de ueludo Cramesi raxado de Ouro 
framiado de Ouro E cramesi, he da cama de ueludo Cramesi raxado de 
ouro que he dada ao Senhor Duque a Conta do dote de sua may com a 
cama E esta aualiado com ella //
1622 Jtem Hum pano de mesa de Damasco uerde grande com sua framia 
uerde deo a Vicente Fernandes E esta na reposta E esta Lancado no 
inuemtario que fez Vicente Fernamdes da reposta E láa esta aualiado
1623 Jtem Hum pano de tella de ouro roxa com Sua banda de ueludo 
alto baixo framias de Ouro tem-no Vicente Fernamdes E /fl. 181/471 
E esta lancado no jnuentario da reposta que Elle fez E lá Se aualiou
1624 Jtem Hum pano de meza de cetim preto forado Com escarlatim 
uermelho foi aualiado em simquo mil reis – 5O000 reis
1625 Jtem Hum pano de mesa de Cetim preto Com sua frania forrado 
de pano roxo foi aualiado Em simquo mil reis – 5O000 reis
1626 Jtem Hum pano de mesa de damasquilho da Jndia Com seu fra-
mião de ouro foi aualiado em dous mil e quinhemtos reis – 2O500 reis
1627 Jtem Hum pano de guarda roupa de damasco roxo com suas 
bandas de ueludo roxo usado foi aualiado em seis mil reis foi uemdido 
por seis mil reis a Gracia Bautista – 6O000 reis
1628 Jtem Hum pano da guarda roupa de ueludo Cramesi que tem os 
arcos de tella de Ouro foi aualiado em doze mil reis – 12O000 reis

Bedeis

1629 Jtem Hũa alliarauia [sic] de bedem bramco Comesta da traça foi 
aualia da em seiscentos reis foi uendida a Joam Lopes por seiscemtos 
reis – 0O600 reis

1630 Jtem Hũa Cabuia [sic] branca da Jndia foi [sic] /fl. 181v./ 
1631 Jtem Hum bedem filele [sic] Vsado foi aualiado em mil E seiscemtos 
reis foi uendido a472 Antonio Gomsalues por mil E seiscentos reis – 
1O600 reis
1632 Jtem Hum bedem preto milhor que todos foi aualiado em quatro 
mil reis – 4O000 reis
1633 Jtem Outro bedem preto E guarnesido de retros preto que tem 
hum buraco em baixo foi aualiado em tres mil e dusentos reis foi 
uemdido a Antonio Pires por tres mil e dusentos reis – 3O200 reis
1634 Jtem Hum bedem preto fino que tem cadilhos Vermelhos foi 
aualiado em dous mil e quatrocentos reis, foi uendido a Gaspar da 
Mota, por dous mil e quatrocemtos reis – 2O400 reis
1635 Jtem Hum bedem de pano roxo broslado de amarelo com muitos 
buracos da traça grandes, foi aualiado em quinhemtos reis – 0O500 reis
1636 Jtem Hũa marlota de chamalote amarela e bramquo foi aualia da 
em nouecemtos reis por ser rota – 0O900 reis

ESCRITORIOS

1637 Jtem Hum escritorio da China muito pequeno sem fechadura foi 
aualiado em mil E quinhemtos reis – 1O500 reis /fl. 182/ 
1638 Jtem Hum escritorio que fes mestre Jeronimo tem hums rostros 
foi aualiado em mil E seiscemtos reis – 1O600 reis
1639 Jtem A caixinha das moedas de Ouro E prata e chumbo foi 
aualiada em Outocemtos reis – O800 reis
1640 Jtem Hum escritorio de pao preto muito pequeno foi aualiado em 
dous mil reis he forrado de couro – 2O000 reis
1641 Jtem Hum escritorio de bordo que tem a fechadura dourada que 
tem Antonio de Gouuea foi aualiado em mil E quinhemtos reis – 1O500 
reis
1642 Jtem Hum escritorio preto velho que se Comprou em Estremos 
que tem Lazaro Ribeyro foi aualiado em dous mil E quatrocemtos reis 
– 2O400 reis
1643 Jtem Hum Escritorio muito pequenino de pao preto que tem 
tres gauetas aualiado em quinhemtos reis, uendeu-se a Dona Maria 
Coutinha por quinhemtos reis – 0O500 reis
1644 Jtem Hum Escritorio de Alemanha em que estam cartas foi 
aualiado Em sinco mil reis – 5O000
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1645 Jtem Outro Escritorio de Frandes Emcourado em que Estam as 
doacois que tem Antonio de Abreu he de A- /fl. 182v./473 lemanha foi 
aualiado Em seis mil reis – 6O000 reis

RETAUOLOS

1646 Hum Retauolo que se fecha tem de hũa parte o nacimento E da 
Outra hum crusufixo foi aualiado em quatro mil reis – 4O000 reis
1647 Jtem Hum Retauolo de Santo Antonio foi aualiado em tresemtos 
reis – 0O300 reis
1648 Jtem Hum Retauolo de São Sebastião foi aualiado Em seiscemtos 
reis – 0O600 reis
1649 Jtem Hum retauolo grande de madeira que tem hum cruxufixo 
com os ladroes foi aualiado em mil reis – 1O000 reis
1650 Jtem Hum Christo que Esta a Coluna feito de broslador foi 
aualiado em Outo mil reis – 8O000 reis
1651 Jtem Hum retauolo de nosa Senhora da Graça foi aualiado em 
outocemtos reis – 0O800 reis
1652 Jtem Hum retauolo de sam Joam de penas das Antilhas foi aua-
liado em tresemtos reis – O300 reis
1653 Jtem Hum retauolo que tem Christo a Coluna /fl. 183/474 de uulto 
de pao de buxo foi aualiado Em tres mil reis – 3O000 reis
1654 Jtem Hum retauolo de alabastro foi aualiado em seis mil reis – 
6O000 reis
1655 Jtem Hũa pedra d’ara grande preta foi aualiado Em quatro mil 
reis – 4O000 reis
1656 Jtem Hum retauolo que Esta na casinha do despacho da fugida 
do Egipto foi aualiado em sete mil reis – 7O000 reis
1657 Jtem Hũa nossa Senhora de marfin foi aualiada Em mil e dusentos 
reis – 1O200 reis
1658 Jtem Hum Crusufixo de marfim foi aualiado em mil reis – 1O000
1659 Jtem Hum crusufixo de madeira que fez Colmeeiro, Esta na 
capella foi aualiado Em Outo mil reis – 8O000
1660 Jtem Outro crusifixo de buxo que fes Colmeeiro mais pequeno 
foi aualiado em doze cruzados Sam quatro mil E outocemtos – 4O800
1661 Jtem Hua Tauoa em que Esta o Conde Nuno Alueres foi aualiada 
em outocemtos reis foi uemdida a Martim Afomso por Cem reis – 800 
reis pos-[s]e por erro esta uenda /fl. 183v./ 

1662 Jtem Hũa tauoinha em que Esta o uulto de Christo E outra do 
decendimento da Crus que Esta na casinha do despacho Estauam 
quebradas E não se aualiarão em nada por serem de gesso E derão-se 
a senhora Dona Joana – O nada
1663 Jtem Hum retauolo grande de nosa Senhora E Joseph E que tem 
nosso Senhor E Sam Joam Escreuendo Com pena na mão foi aualiado 
em simquo mil E quinhemtos reis – 5O500 reis
1664 Jtem Hum menino Jesus de alabastro com hum braço quebrado E 
grudado foi aualiado Em Cem reis – 0O100 reis

LIVROS

1665 Hum Misal que tem duas broxas de prata E nas broxas medalhas 
foram aualiadas as broxas em mil E seiscentos reis e o Liuro Em 
Tresentos reis – 1O600 O300 reis
1666 Jtem Outro Misal mais pequeno que tem humas fitas pretas foi 
aualiado Em dusentos reis – 0O200 reis
1667 Jtem Outro misal mais pequeno E uelho foi aualiado Em Cem 
reis – O100 reis
1668 Jtem Hum breuiario Romano amtiguo /fl. 184/475 dourado E 
riscado foi aualiado Em cemto E sincoemta reis diguo Em dusemtos 
reis – O200 reis
1669 Jtem Hum breuiario Vsado dourado que tem huma só broxa de 
Latam foi aualiado Em cento E sincoenta reis – O150 reis
1670 Jtem Hum Liurinho que se chama tesouro esperitual cuberto de 
tella de Ouro Cramesi foi aualiado Em dusemtos reis – O200 reis
1671 Jtem Hum comfisionario em Latim de Letra de mão escrito em 
purgaminho tem huma broxa de prata foi aualiado em sesenta reis – 
0O060 reis
1672 Jtem Hum diurnal que tem numa broxa de Latam amtigua foi 
aualiado Em Cento E sincoemta reis – 0O150 reis
1673 Jtem Hum breuiario grande emcadernado em couro Vermelho 
tem duas broxas de ueludo preto foi aualiado Em quatrocentos reis foi 
uendido a jnfanta Dona Jsabel por quatrocentos reis – 0O400 reis
1674 Jtem Hum diurnal amtiguo tem huns registos verdes aualiado Em 
cemto E Simcoemta reis foi uendido a Jnfanta /fl. 184v./ Dona Jsabel 
por cemto E Sincoenta reis – 0O150 reis
1675 Jtem Hũa choronica do Conde Nuno Alueres em purgaminho 
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empresa Em pergaminho foi aualiado em mil E dusentos reis – 1O200 reis
1676 Jtem Hum Liuro das Menages que tem broxas de prata e escudos 
foi esmada a prata em hum marquo e meio E de feitio em mil reis Sam 
quatro mil E outocemtos reis – 4O800 reis
1677 Jtem Hum Liuro das doacoins cuberto de Velludo Cramesi broxas 
de prata foi esmada a prata em simquo marcos E aualiado o feitio em 
dous mil reis Sam tres mil e quinhemtos reis Estes dous Liuros Leuou 
Antonio de Gouuea secretario – 3O500 reis

CONTAS

1678 Jtem Simcoenta alambres coalhados Sem Estremos E hum gramde 
postos Em hum Cordam amarello tem no cabo huma Crus de pao forão 
aualiados em quinhemtos reis – 500 reis
1679 Jtem Sincoenta Contas de Cristal com /fl. 185/476 sete estremos 
postos em guarnicam de prata emcadeado foram aualiados em 
quatrocemtos reis diguo que Sam de uidro E os estremos de cristal 
foram aua liados em cento E Sincoenta reis foram uemdidos por cemto 
E Sincoenta reis – 0O150 reis
1680 Jtem Hũas Aue Marias de páo preto que tem antre huma E outra 
huma Comtinha, e iunto da Crus huma de aseuiche foram aualiadas Em 
Cem reis forão Vendidas a Afonso Vas Caminha por Cem reis – 0O100 
reis
1681 Jtem Hum ramal de contas que estam postas em huma guarnicam 
uermelha e hum botam azul que tem aliofar foi aualiado Em dusentos 
reis – O200 reis
1682 Jtem Hum ramal de setenta Comtas que esta posto Em huma 
guarnicam preta foi aualiado Em dusentos reis – O200 reis
1683 Jtem Hum ramal de contas que Estão em fio de linhas foram 
aualiadas em cem reis – 0O100 reis
1684 Jtem Sincoenta Contas pretas com seus Estremos feiçam de 
jarinhas foram /fl. 185v./477 aualiadas Em Simcoenta reis – 0O050 reis
1685 Jtem Sesenta E sete Jaspes em hum ramal E huma manilha que 
tem treze iaspes foram aualiados Em tresentos reis – 0O300 reis
1686 Jtem Outra manilha que tem Simquo contas postas Em hum 
cordam amarelo foi aualiado Em Vinte reis – 0O020 reis
1687 Jtem Tres ramaes de contas de perdam forão aualiadas em cemto 
E sincoenta reis – 0O150 reis

1688 Jtem Hũas Aue Marias d’alambres grossos coalhados postos Em 
hum cordão amarelo foram aualiados em quinhemtos reis – 0O500 
reis
1689 Jtem Sincoenta meos alambres tem sette Estremos grossos postos 
Em hum cordam amarelo tem hum botam de prata foram aualiados Em 
quinhemtos reis – 0O500 reis

ORNAMENTOS

1690 Jtem Hũa Vestimenta de tafeta raxado com sua alua, Amito 
manipolo E estola e frontal tudo cumprido E he roxo E cramesi foi 
aualiado em tres mil e quinhemtos reis E o frontal /fl. 186/478 em mil E 
dusentos reis Soma tudo quatro mil e setecentos reis – 4O700 reis
1691 Jtem Hum frontal de damasco amarelo com sua banda de ueludo 
amarelo foi aualiado Em dous mil reis forão uemdidos com a uistimenta 
asima raxado com ho frontal [a] Ana da Gama por seis mil reis – 6O000 
reis
1692 Jtem Hũa coredise de tafeta amarelo que seruia no retauolo da 
casinha do despacho foi aualiado em outocemtos reis – 0O800 reis
1693 Jtem Outra corredise de tafeta Cramesi foi aualiada Em 
outocemtos reis – O800 reis
1694 Jtem Hums pedacos de ueludo Verde que tem framias que 
seruiram de sobre frontal foi aualiado Em quatrocentos reis – 0O [sic] 
diguo Em outocemtos reis foi uemdido a Tomas de Crasto por ou-
tocentos reis – O800 reis
1695 Jtem Hums sauastros de cetim azul falso que tem antretalhos 
de ueludo Cramesi setim bramquo trocaes amarelos foram aualiados 
em mil e dusentos reis disse que se uenderam a Dom Fulgençio pella 
auallacam – 1O200 /fl. 186v./ 
1696 Jtem Hum dosel de Cetim azul com humas bandas de telilha e por 
forro bamdas de ueludo azul que seruia a senhora Duqueza que Deos 
aia com duas corredisses foi tudo aualiado em des mil reis disse que 
se uemdeo a Dom Hemrique Hemriques por dez mil reis – 10O000 reis

COUSAS DA ARCA DA CAÇA

1697 Sesenta E hum pares de pessas dos479 escudos – O
1698 Jtem Treze Caperaes broslados de seda – O
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1699 Jtem Duas Aliaueiras de bocaxim – O
1700 Jtem Hum cofre da caça – O
1701 Jtem Hum Estoio que tem noue pecas – O
1702 Jtem Outro Estoio que tem outo peças – O
1703 Jtem Hũa bainha que tem duas facas tortas guarnesidas de 
Latam – O
1704 Jtem Hũa bainha que tem duas facas E na ponta furado res – O
1705 Jtem Hũa tizoura gramde – O
1706 Jtem Dous trimchetes – O
1707 Jtem Hũa coleira de Libre de ueludo branco /
fl. 187/480 e uermelho a maneira do xadres – O
1708 Jtem Hua coleira de ueludo azul que tem o escudo das armas 
framião de ouro – O
1709 Jtem Hũa coleira de libre de couro que tem medalhas – O
1710 Jtem Sete formas de caparaes – O
1711 Jtem Hum Rol de ueludo uerde ia uzado – O
1712 Jtem Outro Rol de couro Vermelho – O
1713-1714 Jtem Hũa caixa de caparaes que tem dous rois481 dourados 
e duas Luuas recamadas 482 [de] Ouro E prata E uimte E sinco caperaes 
isto anda fora d’arqua
1715 Jtem Sette caperaes Laurados de canutilho que andão fora da 
arqua – O
1716 Jtem Hũa aliaueira de cotonia – O
1717 Jtem Outra alliaueira da casa da Jndia de seda – O

ARQVA DA FERAMENTA

1718 Omze estampas de ferro foram aualiadas Em mil E seiscemtos 
reis – 1O600 reis
1719 Jtem Hũa fieira Vai com as Estampas – O
1720 Jtem Hũa tisoura de Cortar ferro pequenina foi aualiada em Vinte 
Reis – 0O20 reis
1721 Jtem Omze ferros que tem as letras das presas – O /fl. 187v./ 
1722 Jtem Huma Verruma muito pequenina – O
1723 Jtem Dous Vazadoures – O
1724 Jtem Simquo escoporos – O
1725 Jtem Dous escoporos pera pedra – O
1726 Jtem Tres pomsoens groços – O

1727 Jtem Hũa broca – O
1728 Jtem Hum martelo de ferrador – O
1729 Jtem Huma Emxo de orelhas – O
1730 Jtem Hum martelo de orelhas – O
1731 Jtem Outro martello sem cabo – O
1732 Jtem Hum fugareiro de ferro pequenino – O
1733 Jtem Hũa troques que tem hum puxauante no cabo – O
1734 Jtem Hum segote [sic] – O
1735 Jtem Hum cutelo uelho – O
1736 Jtem Hũa caixa de couro em que Estam omze ferros – O
1737 Jtem Duas picadeiras – O
1738 Jtem Hum esquadro – O
1739 Jtem Hũa tenas de ferro – O
1740 Jtem Hum colar de ferro que Deu Dom João de Meneses – O
1741 Jtem Hũa caixa que tem doze peças de ferro em que Emtra huma 
tisoura de tirar /fl. 188/483 sambexugas foi aualiado todo esta ferramenta 
desta caixa tiramdo as estampas em dous mil reis – 2O000 reis
1742 Jtem Hũa trempe de ferro que tem tres peis de perafuso serue no 
campo foi aualiada em cem reis – 0O100 reis

Cousas diuersas

1743 Hum couro de catere [sic] Laurado foi aualiado Em mil e dusentos 
reis – 1O200 reis
1744 Jtem Dous coldres da Jndia Simgellos foram aualiados em 
dusentos reis – 0O200 reis
1745 Jtem Hũa esteirinha da Jndia ia rota foi aualiada em cento E 
sesenta reis – 0O160
1746 Jtem Hũa almofada de ueludo preto de giolho não foi aualiada 
por ser dada a Senhora Dona Jsabel – nada
1747 Jtem Hum espelho d’aço quadrado foi aualiado em quatrocemtos 
reis foi uemdido por tresentos reis a Manoel Fernamdes – O300 reis
1748 Jtem Hum tauoleiro de xadres com as tauolas demtro foi aualia do 
em dous mil reis he de Alemanha com as tabolas de figuras – 2O000
1749 Jtem Hum escudo d’armas de borlador foi aualiado em mil e 
dusemtos reis – 1O200 reis /fl. 188v./ 
1750 Jtem Hum meio escudo d’armas de Medina foi aualiado Em 
dusentos reis – 0O200 reis
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1751 Jtem Duas bandas de brocado de minhoto Velhas foram aualiadas 
em mil E dusemtos reis foi uemdidas a Antonio Caldeira por mil e 
dusentos reis pera Santa Luzia – 1O200 reis
1752 Jtem Dous pedacos de dente de alifamte foram aualiados Em 
uimte reis – 0O20 reis
1753 Jtem Hum colete de cordouão que foi do Duque Dom James E 
hum gibam de Lencoz foram aualiados Em sesemta reis por serem 
muito uelhos – 0O060 reis
1754 Jtem Hũa mitra de ueludo azul turquesco não se aualiou por nam 
ualer nada – nada
1755 Jtem Hum Estrolabio pequeno foi aualiado em dous mil reis – 
2O000
1756 Jtem Hum estromento de Latão de estrologia foi aualiado em 
dous mil reis – 2O000
1757 Jtem Hua caixa quadrada que tem demtro hum estromento de 
astrologia
1758 Jtem Hum Estrolabio de Latão E hũa caixa foi aualiado Em outo 
mil reis – 8O000 reis
1759 Jtem Dous bamquaes listrados de Frandes /fl. 189/484 foram 
aualiados a seiscemtos reis cada hum sam mil e dusentos reis foram 
Vemdidos ao Doutor Fernão d’Alueres por mil e dusentos reis – 1O200 
reis
1760 Jtem Seis Estendartes de tafeta Simgello foram aualiados Em mil 
reis – 1O000
1761 Jtem Outo cordois de bamdeiras de retros uerde e uermelho 
com suas borlas e hum guião foi tudo aualiado Em mil E dusentos 
reis – 1O200 reis
1762 Jtem Hũa bandeira grande uelha com o escudo d’armas de tafeta 
Cramesi E branco rota e uelha foi aualiada em Cem reis – 0O100 reis
1763 Jtem Hũa bandeira de tafeta branco com hũa Crus de ouro foi 
aualiada Em seiscemtos reis – 0O600 reis
1764 Jtem Tres auanos de palha da Jndia hum tem o cabo quebrado 
sam de bandeira foi aualiado hum em tresemtos reis e o outro Em 
dusentos E sincoenta reis, E o outro Em cem reis foi uemdido hum a 
Pero Fernandes por tresentos reis, E outros foram pella aualiacam – 
O300 reis – O350 reis
1765 Jtem Huns antolhos postos em prata foram aualiados Em 
seiscemtos reis – 0O600 reis

1766 Jtem Hũa Lucresia de pao de buxo de uulto foi aualiada Em mil 
reis – 1O000 /fl. 189v./
1767 Jtem Hũa pedra em que Esta pimtada hũa turqua foi aualiada Em 
cem reis foi uemdida a Martim Afonso por cem reis – 0O100 reis
1768 Jtem Hum pano pintado das Amtilhas uelho que nom tem pimtura 
não foi aualiado por não ualer nada – O nada
1769 Jtem Hum saquete em que andão botois de Ouro E prata do 
beder [sic]485 E cadilhos que ficaram do Duque Dom James foi tudo 
aualiado Em mil reis os botois sam de ouro fiado uelhos E de prata – 
1O000 reis
1770 Jtem Dois pares de Seruilhas turquesquas uelhas foram aualiadas 
em trimta reis – 0O030 reis
1771 Jtem Hum pequifeiro [sic] grande E outro pequeno foram 
aualiados em corenta reis com sua funda de couro – 0O040 reis
1772 Jtem Hũa caixa que tem tres caixas de marfim diguo tres frautas 
de marfim forão aualiadas Em dusentos reis – 0O200
1773 Jtem Hũa caixa em que Estam simquo frautas de pao preto foram 
aualiadas Em dous mil reis – 2O000 reis
1774 Jtem Tres Esteiras pequenas de Guine diguo da Jndia hũa rota 
que nam Val nada E as duas a saber a melhor em dusemtos reis E a 
outra somenos /fl. 190/486 em cem reis Vendida huma por dusentos 
reis a Fermam Dias – 0O200 reis
1775 Jtem Hũa bolsa com tauolas foi aualiada Em Cem reis – 0O100 
reis
1776 Jtem Hum Escudo d’armas de godomesi foi avaliado Em cemto E 
uimte reis – 0O120 reis
1777 Jtem Hũa mala turquesqua foi487 aualiada Em dusemtos reis – 
0O200 reis
1778 Jtem Hũa corredise de seda da Jndia muito uelha foi aualiada Em 
quatrocemtos reis – 0O400 reis
1779 Jtem Quatro Escudos d’armas que se fiseram pera as iustas de 
Estopa foram aualiados em quinhemtos reis – 0O500 reis
1780 Jtem Dezaseis cascaueis de azemolas forão aualiados Em cemto 
E uinte reis – 0O120 reis
1781 Jtem Hum paramento de caualo pera a iusta de pano emcarnado 
broslado de amarelo foi aualiado em mil Seiscentos reis – lO600 reis
1782 Jtem Hum pelote de page emcarnado broslado de amarelo foi 
aualiado Em outocemtos reis – 0O800 reis

484 Ms.: palavras repetidas 
“de Frandes”.

485 N.E.: isto é, do “bedel”.

486 Ms.: palavras repetidas 
“So menos”.

487 Ms.: palavra borrada.
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1783 Jtem Hũa roupa de pano Emcarnado de charamela foi aualiada 
em outocemtos reis – 0O800 reis
1784 Jtem Duas meas mangas de pellote d’amta foram aualiadas Em 
cem reis – 0O100 reis
1785 Jtem Hum sombreiro preto da Jndia foi avaliado em mil reis 
foi uemdido /fl. 190v./488 a Martim Afomso de Sousa por mil reis – 
1O000 
1786 Jtem Hum pedaço d’alicornio que anda na Caixa das gorras foi 
aualiado Em quatrocemtos reis foi uemdido A Martim Fernamdes por 
quatrocentos reis he Renoce – 0O400
1787 Jtem Hũas rendas de trança de retros forão aualiadas Em 
tresemtos reis – O300 reis
1788 Jtem Dous couados de tella de Ouro roxa foram aualiados a 
Outo Crusados cada hum por serem Em dous pedacos são Seis mil E 
quatrocemtos reis – 6O400 reis
1789 Jtem Simquo Couados e sesma de Lomdres preto fino foi aualiado 
em dous mil reis o couado sam dez mil reis por não Serem mais que 
simquo Couados 10O
1790 Jtem Hũa bequa de felpa foi aualiado Em dous mil reis – 2O00 reis
1791 Jtem Hũa bocetinha xumbada Em que esta o testamento dele 
[sic] da duquesa Donna Jsabel tem Antonio de Gouuea
1792 Jtem Hũa escoua de palha de Framdes foi aualiada Em quarenta 
reis foi Vemdida a Martim Afomso por Coremta reis – 0O40 reis
/fl. 191/489

1793 Jtem Dous pentes de pao preto foram aualiados em dusemtos 
reis foram uemdidos a Joam Uaz buticairo por cemto E quarenta 
reis – 0O140 reis
1794 Jtem Quatro pentes de marfim foram aualiados a cemto e 
simcoenta reis Cada hum foram Vemdidos a Manoel Mendes por 
quatrocemtos e simcoenta reis – 0O450 reis
1795 Jtem Hum calçador de ferro foi aualiado em sincoenta reis – 
0O050 reis
1796 Jtem Outro calsador de couro preto foi aualiado em sessenta 
reis – 0O060 reis
1797 Jtem Hum estoio grande dourado Em partes que tem quatro 
pentes e hum furador E huma Escouinha tudo de marfim foi aualiado 
Em outocemtos reis foi uemdido a Manoel Fernandes por quatrocemtos 
reis – 0O400 reis

1798 Jtem Hum estoio triamgulo que tem demtro hum pente de pao E 
outro de marfim E hũa escouinha foi aualiado Em cem reis foi uemdido 
a Gaspar Moreno por cemto E sincoenta reis – 0O150 reis
1799 Jtem Hum Barilsinho de chumbo que teue balsamo foi aualiado 
Em des reis – 0O010 reis
1800 Jtem Hũa Caixa redonda da Jndia que parece de ostias foi aualiada 
Em Vimte reis – 0O020 reis /fl. 191v./
1801  Jtem Hũa490 nespara que serue de Campainha que foi do Duque 
Dom James não se aualiou por não seruir E ser quebrada E furada – O Nada
1802 Jtem Dous casticais de Latão que seruem com aseite foram 
aualiados ambos Em tresemtos reis foram uemdidos a Dom Luis por 
tresentos reis – 0O300 reis
1803 Jtem Hum castical alto de latão, foi aualiado em outenta reis – 
0O080 reis
1804 Jtem Hum castical muito uelho de tocha Sem cano E he de cobre 
foi aualiado Em dusemtos reis – 0O200 reis
1805 Jtem Hum castical de Frandes que tem muitos candieiros foi 
aualiado Em quatrocemtos reis – 0O400 reis
1806 Jtem Tres Espaldares de casticais de sala foram aualiados a 
dusentos reis cada hum São Seiscentos reis – 0O600 reis
1807 Jtem Hum pentem de marfim da Jndia pintado de uermelho 
uerde E amarelo foi aualiado Em cem reis – 0O100 reis
1808 Jtem Duas mãos d’alaquequa foram aualiadas Em dusemtos reis 
– 0O200 reis
1809 Jtem Hũa Caixa de ocolos que tem dentro dous ocolos de pedra, 
foram aualiados em outocemtos reis – 0O800 reis /fl. 192/
1810 Jtem Duas bombas de pao de fogo foram aualiadas em uinte 
reis – 0O20 reis
1811 Jtem Hum caixão pequeno que tem demtro hũa balança de prata 
que foi do mestre Hans foi aualiado Em tresemtos reis – 0O300 reis
1812 Jtem Outo cantos de Latão pera liuros E tres folhas de Framdes 
foi tudo aualiado em dusentos E Sincoenta reis – 0O250 reis
1813 Jtem Dous caixois com hũas balanças do pao E pessos da Jndia 
foi aualiado Em seiscemtos reis – 0O600 reis
1814 Jtem Hũa caixa antigua de ter gorras que tem os gomços 
quebrados do caminho foi aualiado Em cem reis – 0O100 reis
1815 Jtem Hũa broiuleta [sic]491 de Fez uelha foi aualiada Em tresemtos 
reis, foi uendida a Pero de Almada por tresemtos reis – 0O300 reis

488 Ms.: palavras repetidas 
“foi uemdido”.

489 Ms.: palavras repetidas “em 
corenta reis foi uemdida a Martim 
Afomso por corenta reis”.

490 Ms.: corrigimos de “Hũas”.

491 N.E.: isto é “barjuleta”.
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1816 Jtem Hũa bolla de Christal foi aualiada Em dous mil reis – 
2O000
1817 Jtem Sinco dusias de ataquas d’armar de seda foram aualiadas a 
Cem reis a duzia Soma sim [sic] quinhemtos reis – 0O500 reis
1818 Jtem Hum Espelho grande de armar d’aço foi aualiado Em dous 
mil e quatrocemtos reis – 2O400 reis
1819 Jtem Dozanoue botois que ficaram do Duque Dom James que 
Sam de /fl. 192v./492 bufaro foram aualiados Em Cento E simcoenta 
reis diguo Em dusemtos reis – 0O200 reis

O que esta na casinha das armas

1820 Jtem Hũa besta que fes Silhos com sua gofa foi aualiada em mil E 
seiscentos reis – 1O600 reis
1821 Jtem Hũa besta com sua gofa que tem no aço hũa Letras que 
disem Jn domino confido foi aualiada em dous mil reis – 2O000 reis
1822 Jtem Hũa493 besta com sua gofa que tem a coronha de pao de 
Souereiro que tem no aço hũas Letras que dizem Christus foi aualiada 
em dous mil reis – 2O000 reis
1823 Jtem Outra besta com sua gofa que fes Silhos tem a coronha de 
Souereiro foi aualiada em dous mil reis – 2O000
1824 Jtem Hũa besta com sua Gofa que tem coronha de pãao d’asinho 
preto o axe comprido quadrado foi aualiada Em mil e quinhemtos reis 
foi uemdida a Dom Antonio por mil E seiscemtos reis – 1O600 reis
1825 Jtem Outra besta da mesma maneira com sua Gofa foi aualiada 
Em mil E /fl. 193/494 quinhemtos reis foi uemdida a Manoel Fernandes 
por nouecemtos reis – O900 reis
1826 Jtem Outra besta como a de sima com sua Gofa foi aualiada Em 
mil e quinhemtos reis foi uendida a Bastiam Nunes por outocemtos 
reis – 0O800 reis
1827 Jtem Hũa besta de Guimaraes antiga com a gofa quebrada foi 
aualiada em quatrocemtos reis – O400 reis
1828 Jtem Hũa besta de pelouro com sua gofa foi aualiada em mil reis 
– 1O000 reis
1829 Jtem Hũa besta de pelouro sem gofa foi aualiada em quatrocentos 
reis – 0O400 reis
1830 Jtem Hum aco de besta foi aualiado em tresentos reis – 0O300 reis
1831 Jtem Hũa besta Com sua gofa que tem a coronha de paao preto 

com humas Letras no aço que diz Christus foi aualiada Em mil e seis-
cemtos reis foi uemdida a Fernam d’Aires de Moraes por tres mil reis 
– 3O000 reis
1832 Jtem Hum arcabus que tem a chaue na roda Sem mais aparelhos 
foi aualiado em mil e quinhemtos reis foi uendido a Jorge Dias Laurador 
morador Em Coimbra /fl. 193v./ per nouecemtos reis – O900 reis
1833 Jtem Hum arcabus de pederneira que tambem tem a chaue na 
roda sem aparelhos foi aualiado Em mil e dusemtos reis foi uendido a 
Nuno Alueres d’Eluas por outocemtos reis – 0O800 reis
1834 Jtem Hum arcabus de duas serpes de murão foi aualiado em 
outocem tos reis foi uemdido a Framcisco Ribeiro por Outocentos reis 
– 0O800 reis
1835 Jtem Hum arcabus Velho que tem os fechos E a culatra dourados 
foi aualiado em mil reis foi uendido a Joam Rodriges corieiro morador 
Em Euora por outocemtos reis – 0O800 reis
1836 Jtem Hum arcabus de murão que tem o cabo emuernisado foi 
aualia do em outocemtos reis foi uemdido a Gaspar Morno de Ueiros 
por settecemtos reis – 0O700 reis
1837 Jtem Hum arcabus que tem a coronha marchetada a que falta 
algumas peças foi aualiado Em mil reis foi arematado a Pero Fernan des 
d’Eluas por quinhemtos reis – 0O500 reis
1838 Jtem Hum arcabus turquesquo que deu Dom Pedro da Cunha foi 
aualiado Em /fl. 194/495 mil e dusemtos reis – 1O200 reis
1839 Jtem Dous arcabuses que se fiserão em Villa Vicoza de murão 
foram aualiados em mil e seiscemtos reis – 1O600 reis
1840 Jtem Hum pistolete que foi d’Anibal forrada a coronha de couro 
foi aualiado em quinhentos reis – 0O500 reis
1841 Jtem Outro pestolete uelho que tem a coronha de nogeira foi 
aualiado em seiscemtos reis – 0O600 reis
1842 Jtem Hum frasco E frasquinho de ueludo preto que tem huns 
pasamanes pella borda com seus cordoes de ouro E preto o ueludo do 
frasco roto foi aualiado Em tresemtos reis – 0O300 reis
1843 Jtem Hum frasco de ueludo e dourado E Roido em partes 
acairelado foi aualiado Em dusemtos reis foi uemdido a Fernam d’Aires 
por du semtos reis – 0O200 reis
1844 Jtem Hum frasco de ueludo preto acairelado E dourado foi 
aualiado Em dusentos reis foi uemdido a Pero Gomsalues por dusemtos 
reis – 0O200 reis

492 Ms.: palavras repetidas 
“que sam de”.

493 Ms.: palavra borrada.

494 Ms.: palavras repetidas “Em mil e”.

495 Ms.: palavras repetidas 
“aualiado Em”.
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1845 Jtem Hũa bolsa de ueludo Verde com quatro medidas foi aualiada 
em quatrocemtos reis foi uemdida por quatrocemtos /fl. 194v./496 reis 
a Joam Fernandes Sam – 0O400
1846 Jtem Dous frascos corno de ueado preto forão aualiados em 
quatrocemtos reis – 0O400 reis
1847 Jtem Hum frasco de marfim que tem a figura da Charidade 
foi aualiado Em quatrocemtos reis foi uendido a Joam Framquo per 
quatrocemtos reis – 0O400 reis
1848 Jtem Hum frasco de marfim que tem duas pontas e hũa tem huma 
aguia de duas cabesas E na outra hum Cisne foi aualiado Em tresemtos 
reis, foi uemdido a Pero Fernandes por quatrocemtos reis – 0O400 
reis
1849 Jtem Hum frasco de corno que tem na ponta huma serpe E he 
guarnesido de prata foi aualiado Em mil reis foi uemdido a Bras Caluo 
por mil E quinhemtos E sincoenta reis – 1O550 reis
1850 Jtem Dous frascos de cabeça de cabrito forão aualiados em sento 
E simcoenta reis foi uemdido hum a Francisco Fernamdes por setenta E 
simquo reis – 0O075 reis
1851 Jtem Hũa caixa de pelouros marchetada foi aualiada Em Cem reis 
– 0O100 reis /fl. 195/
1852  Jtem Hũa bolsa de couro que tem Sinco medidas de Latam Outra 
bolsa da mesma maneira foram aualiadas a quatrocentos reis cada 
huma foram Vemdidas a Joam Framquo por seiscentos reis – 0O600 reis
1853 Jtem Outra bolsa de couro com quatro medidas de Latam foi 
aualiada em tresemtos reis – 0O300 reis
1854 Jtem Duas bolsas d’aço Velhas foram aualiadas em tresemtos 
reis – 0O300 reis
1855 Jtem Outra bolsa com quatro medidas de paao foi aualiada Em 
cem reis – 0O100 reis
1856 Jtem Hum poluorim de prata feicam de caracol foi aualiado Em 
seiscemtos reis – 0O600 reis
1857 Jtem Duas rodellas pequenas velhas foram aualiadas em 
tresemtos reis cada huma foram vemdidas huma a Antonio Cordeiro 
por dusentos reis E outra a Antonio Martins por Cento E outenta reis 
Soma tudo tresentos E outenta reis – 0O380 reis
1858 Jtem Hũa rodela dourada forrada de uelludo pardo foi aualiada 
Em mil e dusemtos reis, foi uemdida a Joam Rodrigues por mil a 
du sentos reis – 1O200 reis

1859 Jtem Hũa rodela que tem dous grifos dou- /fl. 195v./497 rados a 
Emborcadura de ueludo preto foi aualiada Em mil reis – 1O00 reis
1860 Jtem Hũa rodela que tem hum Hercoles foi aualiada em mil reis 
– 1O00 reis
1861 Jtem Hũa rodella que tem hum cirquo dourado emborcadura de 
ueludo preto foi aualiado em mil reis – 1O00 reis
1862 Jtem Dous coldres de pelle de lagarto digo hum se aualiou em 
sincoenta reis E o outro em nada – 0O050 reis
1863 Jtem Duas aliauas de couro muito uelhas com suas settas Em 
huma dellas forão aualiadas em quatrocemtos reis – 0O400 reis
1864 Jtem Hũa aliaua de couro uerde pespomtada de seda uerde foi 
aualiada Em dusentos reis – 0O200 reis
1865 Jtem Hum coldre de paao Outauado foi aualiado Em quarenta 
reis – 0O40 reis
1866 Jtem Duas aliauas de couro de cabelo forão aualiadas em 
tresemtos reis – 0O300 reis
1867 Jtem Duas cornetas de marfim pequenas foram aualiadas Em mil 
reis – 1O000 reis
1868 Jtem Quatro cornetas de marfim em que Emtra huma preta diguo 
duas de marfim E duas de corno hũa dellas que- /fl. 196/498 brada 
não se aualiou forão todas aualiadas em mil reis, foi uendida huma de 
marfim per tresentos reis a Duquesa Dona Joana – 0O300 reis
1869 Jtem Hum corno Laurado da Jndia que tem hum cordão amarelo 
e azul foi aualiado em dusemtos reis – 0O200 reis
1870 Jtem Hũa bolsa de pelouros de setim usada uelha foi aualiada Em 
sesenta reis – 0O060 reis
1871 Jtem Hum baril de cortiça foi aualiado Em sincoenta reis foi 
uen dido a Gil Pires por sincoenta – 0O050 reis

Espadas qve estauão nesta casinha das armas

1872 Hũa espada d’ambalas maos que tem os cabos de tauxia E outra 
que o Duque tinha a cabiseira foi aualiada a de tauxia em mil e dusentos 
reis, e a outra em mil e dusentos reis Sam dous mil e quatrocentos reis 
– 2O400 reis
1873 Jtem Hũa Espada de ambas as maos que tem os cabos E maçã de 
tauxia uelha muito foi aualiada em outocemtos reis – 0O800 reis
1874 Jtem Outra de ambas as mãos que tem o punho trosido os terços 

496 Ms.: palavras repetidas 
“por quatrocemtos”.

497 Ms.: palavra repetida “dou-”.

498 Ms.: palavras repetidas 
“hũa dellas que-”.
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E crus E maçã dourados o punho he de prata de fio foi a- /fl. 196v./499 
ualiada Em dous mil E quatrocemtos reis foi uemdida a Justo Fernamdes 
por mil e quinhemtos e sincoenta reis – 1O550 reis
1875 Jtem Hum bacamarte que tem o punho de prata maçã e Crus 
dourada foi aualiado em mil E seiscemtos reis diguo que O punho he 
de Latam – 1O500 reis
1876 Jtem Hum cutelo d’omdas tem os terços dourados o punho de 
paao preto foi aualiado em tresemtos reis foi uemdido a Manoel de 
Arauio por dusentos E Sincoenta reis – O250 reis
1877 Jtem Outro cutello que tem o punho destrosido tem os cabos 
dourados maçã E bainha de ueludo com duas faquas E furador foi 
aualiado em quinhemtos reis foi uemdido a Pero Gomsalves por qui-
nhemtos reis – 0O500 reis
1878 Jtem Hum cutelo que tem duas faquas E hũa grossa tem os cabos 
dourados nom tem ponta foi aualiado Em quinhemtos reis foi uendido 
a Francisco Fernandes por dusentos reis – 0O200 reis
1879 Jtem Hum Cutello de Omdas que tem tres pontas punho preto 
duas faquas hum furador bainha de Couro foi aualiado Em /fl. 197/500 
tresentos reis – 0O300 reis
1880 Jtem Hum Cutelo de cabos e tersos dourados punho de ueado 
duas faquas hũa grossa E hum furador foi aualiado em dusentos e 
sincoen ta reis – 0O250 reis
1881 Jtem Hum cutelo que tem os cabos de [a]neis dourados punho 
uerde a ponta tem ondada foi aualiado em tresemtos reis – 0O300 
reis
1882 Jtem Tres Jumquos da Jndia, digo que são quatro foram aualiados 
em cem reis foram uemdidos a Aluaro Gomsalues por outenta reis – 
O080 reis

O que estaua na caixa das armas que tem Carualho na arqua da India

1883 Jtem Outo cascos, quatro a corenta reis cada hum e quatro501 
quebra dos a corenta reis todos montam dusentos reis – 0O200 reis
1884 Jtem Tres gorras d’aço foram aualiadas a cento E uinte reis cada 
huma – O360
1885 Jtem Hum chapeo de casa foi aualiado em dusentos reis – O200 
reis
1886 Jtem Hum Jaquo de malha foi aualiado em seis mil reis – 6O000 reis

1887 Jtem Duas mangas de malha tudo huma malha foram aualiadas 
em tres mil reis – 3O000 reis
1888 Jtem Duas Luuas de malha foram aualiadas em dusentos 
reis – 0O200 reis /fl. 197v./
1889 Jtem Hũa coura de malha que tem seis careiras de prata foi 
aualiada Em des mil e quinhemtos reis – 10O500 reis
1890 Jtem Hũa saya de malha de meia boca grande foi aualiada Em 
quatorse mil reis – 14O000 reis
1891 Jtem Hũa saya de malha de Jeserão grossa foi aualiada em des 
mil reis – 10O00 reis
1892 Jtem Seis sayas de malhas de Frandes tres melhores aualiadas a 
tres mil reis cada hũa e duas a dous mil e quatrocemtos reis cada huma 
E huma em mil e seiscemtos reis, sam quimse mil e quatrocemtos reis 
– 15O400 reis
1893 Jtem Hũa almilha preta, que tem Escarsellas copetes guarda 
bra ços tem a celada dos pepos [sic] que se dis estar carregada a Seu 
pai tudo502 tem fundas foi aualiada em seis mil e quatrocemtos reis – 
1O400 reis [sic]
1894 Jtem Hũa rodela E hum morriam dourado que foi do Duque de 
Cesa Laurado de Romano que deu o senhor Duque ao senhor Dom 
Duarte E foi loguo aualiado em sesenta E quatro mil reis como parece 
pello auto da aualiacão – 64O00 reis
1895 Jtem Hũa maca que tem a Empunhadura de retros uerde E ouro E 
huma borla no punho com funda de ueludo uerde foi aualiada Em mil 
reis – 1O000 reis
Belchior Carualho

/fl. 198/ ARQVAS

1896 Jtem Hũa arqua bramqua de hũa emcargua forrada por dentro de 
bocaxim amarelo uelha foi aualiada em outocemtos reis – 0O800 reis
1897 Jtem Outra arqua grande de huma Emcarga preta de cabello 
desforrada Vsada foi aualiada em outocemtos reis – 0O800 reis
1898 Jtem Hũa arqua de couro cortido de huma fechadura forrada com 
bocaxim amarella uelha foi aualiada em quatrocemtos reis – 0O400 reis
1899 Jtem Hũa arqua de duas emcarga de cabello forrada por demtro 
com bocaxim amarelo Estribeiras cabeçadas esporas estam demtro foi 
aualiada em seiscemtos Reis a senhora Dona Catherina – 0O600 reis

499 Ms.: palavras repetidas “foi a-”.

500 Ms.: palavras repetidas 
“foi aualiado em”.

501 Ms.: palavras repetidas “e quatro”.

502 Ms.: palavra repetida “tudo”.



122

1900 Jtem Hũa arqua ruiua em que Estam as nominas e cordõens de 
duas emcargua foi aualiada em Outocemtos reis – 0O800 reis
1901 Jtem Outra arqua ruiua muito uelha que seruia de ter roupa 
bramqua forrada com bocaxim amarelo de duas emcargua foi aualiado 
em tresemtos reis – O300 reis
1902 Jtem Hum cofre de Frandes coadrado uelho preto que tem omze 
ferros foi aualiado em seiscemtos reis – 0O600 reis
1903 Jtem Hum cofre de Frandes Verde grande de quimse ferros foi 
aualiado Em mil /fl. 198v./503 e dusemtos reis – 1O200 reis
1904 Jtem Hum cofre gramde baxo uelho foi aualiado em setecemtos 
reis tem huma só fechadura foi uemdido a Lourenço d’Ataide por 
setecemtos reis – 0O700 reis
1905 Jtem Hum cofre grande preto Velho muito rotto foi aualiado 
quinhemtos reis – O500 reis
1906 Jtem Hum caixão quadrado em que Estam quadradas, diguo Em 
que Estam as adarguas foi aualiado em tresentos e Sincoenta reis – 
0O350 reis
1907 Jtem Hũa caixa em que andam as espadas que tem tres 
repartimentos foi aualiado Em cento E sincoenta reis – O150 reis
1908 Jtem Tres cofres trembados com chapas Larguas uelhos foi 
aualiado hum em mil reis, E outro em outocemtos reis e outro Em 
seiscemtos reis foi uemdido Este deradeiro por seiscemtos reis – 1O00 
– O800 reis – 600 reis 
1909 Jtem Hum cofre muito Velho E roto de ferros meudos foi aualliado 
em tresentos reis – O300 reis
1910 Jtem Tres arquas muito uelhas de couro cortido de duas Emcargua 
que tem huma só fechadura muito velhas e rotas foram aualiadas huma 
a milhor em outocemtos reis diguo em quatrocemtos reis E as peores 
em dusentos /fl. 199/504 reis cada huma soma – O800 reis
1911 Jtem Hũa arqua de couro cortido de duas emcarga de duas fecha-
duras foi aualiada em quinhentos reis – O500 reis
1912 Jtem Hũa arqua de cabello uelha de huma fechadura foi aualiada 
em tresemtos reis – O300 reis
1913 Jtem Hũa arqua Em que Esta o Ouro que he de couro cortido de 
huma Emcargua de duas fechaduras foi aualiada em outocemtos reis 
– O800 reis
1914 Jtem Hũa arqua Em que Esta a prata de duas fechaduras E de 
duas Emcargua foi aualiada em quinhemtos reis – O500 reis

1915 Jtem Hũa arqua Em cabello de duas emcarga em que Esta a 
ferramenta uelha foi aualiada Em cem reis – O100 reis
1916 Jtem Outra arqua de cabello de duas emcarga em que seruio dos 
arcabuses foi aualiada em tresentos reis por ser muito uelha – O300 
reis
1917 Jtem Outra arqua muito uelha Em que estão hums couros que 
tem huma sóo fechadura foi aualiada Em cem reis – O100 reis
1918 Jtem Seis arquas de cabello uelhas de duas emcargua de duas fe-
chaduras cada hũa foram avalliadas Todas em dous mil E quatrocemtos 
reis foi uemdida /fl. 199v./ huma a Manoel Fenandes por quatrocemtos 
reis – 2O400 reis
1919 Jtem Duas caixinhas de ferramenta de Alemanha que tem 
guarnicam de armas dentro foi aualiada a maior em quatro mil reis E 
a pequenina Em Seiscemtos reis Soma tudo quatro mil E seiscentos 
reis – 4O600 reis
1920 Jtem Hũa caixa de pinho que tem demtro debuxos e cartas de 
marear e outros papeis de pinturas e quarteirões de cartas de marquar 
que nam sam inteiras com a pimtura das armas foi tudo aualiado Em 
quatro mil reis – 4O000
1921 Jtem Dous Lambeis que tem Joam Correa Velhos foram aualiados 
em seiscemtos reis foram uemdidos a Joam Correa por seiscemtos reis 
– O600 reis

RELOGIO

1922 Jtem Hum Relogio pequeno de feicam de costodia que tem 
mestre Antonio foi aualiado em Vinte mil reis – 20O reis
1923 Jtem Hum escritorio de Framdes forrado de couro que tem 
Antonio de Gouuea Vai na colacam do Duque

/fl. 200/ Roupa branca

1924 Seis Lancois de Barbante e Olanda os quatro milhores foram aua-
liados a nouecemtos reis cada hum e outro Somenos em settecemtos 
reis E outro muito uelho Em tresemtos reis Vendido hum por 
nouecemtos reis e outro por outros nouecemtos reis E outro dos tres 
em nouecemtos reis – 1O900 rei – O900 reis – O900 reis – O900 reis
1925 Jtem Hũa touqua da Jndia de seda bramca tem os cabos de tesido 

503 Ms.: palavras repetidas 
“aualiado em mil”.

504 Ms.: palavras repetidas “e 
as peores a dusentos”.
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de Ouro E preto E cadilhos bramcos foi aualiada em quinhemtos reis 
foi uemdida a ama da Senhora Dona Catherina por quinhemtos reis – 
O500 reis
1926 Jtem Hũa touqua de pano da Jndia tem os cabos do tecido de Ouro 
E amarelo os cadilhos de ouro E amarelo foi aualiado em quinhentos 
reis foi uemdida a ama da Senhora Dona Catherina por quinhemtos 
reis – O500 reis
1927 Jtem Hum penteador de Olanda guarnesido de Ouro pellas 
custuras uelho foi aualiado Em dous mil reis – 2O000
1928 Jtem Hum pemteador Laurado de cadanilha da Jndia com tres 
col chetes de Ouro foi aualiado Em tres mil reis com os colchetes – 
3O00 /fl. 200v./ 
1929 Jtem Outro pemteador da Jndia Laurado de cadanilha foi aualiado 
em mil E outocemtos reis foi uemdido a Dom Hemrique por dous mil 
reis – 2O000
1930 Jtem Hũa touqua de Olanda uelha que tem tecido de ouro e cadi-
lhos foi aualiada em quinhemtos reis – 0O500 reis
1931 Jtem Duas toalhas de Olanda hũa Laurada de uerde e outra de 
azul uelhas foram aualiadas em seiscemtos reis foram uemdidas a Lou-
renca de Athaide por seisçemtos reis – O600 reis

Fato505 que tem Ioão Gomes Uieira que ficou da Duquesa Dona Jsabel

1932 Jtem Hũa capa de raxa cramesi que Tem ao redor huma fita de 
Ou ro E dobres de felpa foi aualiada Em seis mil reis foi uemdida a Dona 
Maria de Brito por seis mil reis – 6O000506 reis
1933 Jtem Hũa mantilha de bautizar de cetim Cramesi atercelada de 
Ou ro a qual he do senhor Duque Dom Joam que foi da Duquessa sua 
may
1934 Jtem Hum chapeo de Cetim carmesi que tem hum Cordam de 
prata E passamane de ouro foi aualiado Em mil E dusemtos reis foi 
uemdido a Gomsalo Mendes por /fl. 201/507 Outocemtos reis – O800 
reis
1935 Jtem Hũa toalha Castelhana Laurada de Ouro E Cramesi uelha foi 
aualiada Em tresemtos reis – O300 reis
1936 Jtem Outra toalha Castelhana Laurada de Ouro E uerde e 
cramesi uelha perdidas as cores, uelha com buraquos foi aualiada Em 
quatrocemtos reis – O400 reis

1937 Jtem Outra toalha castelhana Laurada de Ouro E uerde e Vermelho 
ia botada uelha foi aualiada em dusemtos reis – O200 reis
1938 Jtem Outra toalha Castelhana Laurada de pomto real de ouro E 
uer de de Olanda foi aualiada em outocemtos reis – O800 reis
1939 Jtem Hum cobertor de chamalote amarelo foi aualiado em 
seiscem tos reis foi uemdido a Justa de Almeida por seiscemtos reis – 
O600 reis
1940 Jtem Hũa toalha de cadilhos de ouro E uermelho foi aualiada Em 
quinhemtos reis – O500 reis
1941 Jtem Duas faxas Vermelhas de seda tem hũas Listras bramquas 
pellas bordas que parecem fitas foram aualiadas em tresemtos reis – 
O300 reis
1942 Jtem Outra toalha que tem nos cabos cadilhos de Ouro E uerde E 
roxo foi aualiada em quatrocemtos reis – O400 reis
1943 Jtem Hũa Escriuaninha da Jndia que tem dous gomsos E huns 
fechos de prata foi aualiada /fl. 201v./508 em seiscemtos reis foi 
uemdida a Martim Afomso por seiscemtos reis – O600 reis
1944 Jtem Hum mandil de Frandes foi aualiado Em dusemtos reis foi 
uemdido a Laxaro Ribeiro por dusemtos reis – O200 reis
1945 Jtem Hum estoio que tem hum furador E huma tisoura foi aualiado 
em trinta reis foi uemdido a Antonio de Brum por sincoenta reis – O050 reis
1946 Jtem Duas tisouras douradas E hum caniuete E hum ponçam de 
cer rar cartas E hum furador que tem huma lua foi tudo aualiado em 
quatrocemtos reis foram uemdidos a Martim Afomso por quatrocem tos 
E sincoenta reis – O450 reis
1947 Jtem Hũa caixa de ueludo preto guarnesida de palha foi aualiada 
Em tresemtos reis – O300 reis
1948 Jtem Hũa arquinha de nogeira pequena Laurada em que Esta o 
testa mento do Duque que aia gloria E papeis delle que tem Antonio 
de Gouuea
1949 Jtem Outo tiras Lauradas de Ouro E uermelho antiguas que 
seruiam em trauiseiros forão aualiadas em seiscemtos reis foram 
uemdidas a Leanor d´Abreu por seiscemtos reis – O600 reis
1950 Jtem Hum trauiseiro E duas Almofadinhas /fl. 202/509 castelhanas 
ia antiguas lauradas de Ouro foram aualiadas em seiscemtos reis foram 
uemdi das a Leanor de Abreu por seiscemtos reis – O600 reis
1951 Jtem Seis panos que Estauam cortados e laurados de desfiado 
pera hum pemteador foram aualiados em seis mil reis – 6O000 reis

505 Ms.: corrigido de “Tato [sic]”.

506 Ms.: corrigido pelo escrivão 
sobre o número “6O600”.

507 Ms.: palavras repetidas “A 
Gonsalo Mendes por”.

508 Ms.: palavras repetidas 
“foi aualiada”.

509 Ms.: palavras repetidas “e 
duas almofadinhas”.
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1952 Jtem Hum trauiseiro de Olanda laurado de cadaneta bramqua 
diguo que he hũa almofada por acabar Laurada de cadenilha foi 
aualiado em quatrocemtos reis – O400 reis
1953 Jtem Hums antolhos de tafeta quebrados os ocolos não ualem nada
1954 Jtem Hũa caixa redomda pequena da Jndia foi aualiada Em cemto 
E simcoenta reis – O150 reis
1955 Jtem Dous Estoios de cabos de Cristal as peças que tem estes 
dous Estoios sam guarnesidas de coral algumas quebradas foram 
aualiadas em quatrocemtos E uimte reis – O420 reis
1956 Jtem Dous Estoios bramquos que cada hum tem tres peças foram 
aualiados em cem reis – O100 reis
1957 Jtem Hum estoio dourado que tem quatro pecas foi aualiado em 
outenta reis – O080 reis
1958 Jtem Hum cabo de cristal pera Senete foi aualiado em dusemtos 
reis – O200 reis
1959 Jtem Hum bolso de cetim carmesi foi aualiado em outocentos 
reis – O800 reis /fl. 202v./ 
1960 Jtem Outro bolso de agulha de asul E ouro com hum Cordão de 
retros foi aualiado em seiscemtos reis – O600 reis
1961 Jtem Hum bolso de Ouro E cramesi foi aualiado Em Outocemtos 
reis – O800 reis
1962 Jtem Hum bolso de prata E cramesi foi aualiado em Seiscemtos 
reis – O600 reis
1963 Jtem Hum bolso de azul e Ouro foi aualiado em mil e quinhemtos 
reis – 1O500 reis
1964 Jtem Hum bolso redondo de cores com botoes E nelles 
tem aliofar foi aualiado Em mil e dusentos reis – 1O200 reis
1965 Jtem Duas bolsas hũa de cramesi E outra de Cores foram aualiadas 
em mil e dusentos reis ambas – 1O200 reis
1966 Jtem Hum bolso de retros Verde E ouro 
foi aualiado Em mil reis –1O000 reis
1967 Jtem Hũa bolsa de ouro e pardo vsada foi aualiada em quinhem-
tos reis – O500 reis

Perçolanas qve estão na casinha dos vidros a Senhora Dona Caterina

1968 Jtem Dois boyois grandes com suas sobrecopas foram aualiados 
em tres mil e quinhemtos reis – 3O500 reis

1969 Jtem Dous boyois hum Verde Outro azul com suas sobrecopas fo-
ram aualiados ambos /fl. 203/510 em mil e quatrocemtos reis – 1O400 
reis
1970 Jtem Duas persolanas muito grandes de feicão de Escudelas fo-
ram aualiadas em mil E outocemtos reis ambas – 1O800 reis
1971 Jtem Duas bamdeias huma he bramqua outra pintada foram 
ambas aualiadas em quinhemtos reis – O500 reis
1972 Jtem Hum baçio de persolana que no meio tem hua guarça foi 
aua liado em cemto E simcoenta reis – O150 reis
1973 Jtem Tres pratos de persolana redondos forão aualiados em 
dusemtos E sincoenta Reis – O250 reis

Jnstromentos que andauão na guarda roupa, que declarou 
João Gonçalvez Uieira que ficarão nas cazas

1974 Hum Crauo que se fes em Lisboa posto em huma caixa tinta Em 
uermelho ja uai lancado E aualiado no inuemtario dos Estromentos 
que fes Francisco Fernandes tamgedor
1975 Jtem Outro crauo do Mouro Em huma Caixa pintada de uerde Vai 
Lancado E aualiado no inuemtario dos instrumentos que fes Fran cisco 
Fernandes tamgedor
1976 Jtem Hum Crauiorgam que Estaua na Camara /fl. 203v./511 
grande Vai Lancado E aualiado no inuemtario dos estromentos que fes 
Francisco Fernamdes tamgedor
1977 Jtem Hum Crauiorgam grande do Mouro que esta na antecamara 
da Senhora Duquesa Vai Lancado E aualiado no imuemtario dos instru-
mentos que fes Framcisco Fernandes tamgedor
1978 Jtem Seis campainhas E tres chocalhinhos E hũa mea rosa de 
pra ta dos bocães512

1979 Jtem Hũa pedra de madreperola feicam de pera meam foi aualiada 
Em dous mil reis – 2O00 reis
1980 Jtem Hũa caixa redonda de ter gorras foi aualiada Em dusemtos 
reis – O200 reis
1981 Jtem Hums brimquinhos de uidro que Estam no escritorio que 
fes Mestre Jeronimo que he o dos rostos foram aualiados em quatro-
cemtos reis – O400 reis
1982 Jtem Simquo panos pintados, a saber a figura do Turquo E d’El 
Rey Francisco de Franca e de El Rey de Jnglaterra E todos sam uelhos E 

510 Ms.: palavras repetidas 
“foram aualiados ambos”.

511 Ms.: palavras repetidas 
“que Estaua na camara”.

512 Ms.: corrigimos de “bocãces”.
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as molheres delles, E não he de El Rey de Jmglaterra se nam de França 
a saber Framcisco E Hemrique todos Velhos E al gum tem broques foi 
aualiado Em mil reis forão /fl. 204/513 uendidos a Martins Fernandes 
por mil reis – 1O000
1983 Jtem Hũa Viola de tres uelha foi aualiada em mil reis – 1O000
1984 Jtem Hum pano de Sam Jeronimo Antiguo em huma grade de 
paao que seruia no oratorio d’abobada do Duque Dom James foi 
aualiado em quatrocemtos reis tem huma Crus – O400 reis
1985 Jtem Tres paaos d’arpas uelhas E quebrados foram aualiados Em 
mil e dusemtos reis – 1O200 reis
1986 Jtem Dous ferros de partesanas quebrados foram aualiados Em 
outenta reis – O80 reis
1987 Jtem Hum pano que tem embrulhadas hũas pedras que parecem 
de pin tor não ual nada
E por aqui ouueram os ditos Joam Correa guarda roupa que foi do Duque 
E Joam Gomes Vieira moço da guarda roupa E Antonio Coe lho moço 
das chaues que auia por feito E acabado Este imuemtario da fazenda 
da guarda roupa que não he aquerida E outrosim elles declararão pello 
Juramentto que tem E protestaram se lhe mais lembrase /fl. 204v./514 
o declararem a todo O tempo E o desembargador mandou fazer este 
termo que asinou com elles que tudo fiquou asim como de antes 
Estaua E eu Sebastiam Alueres que o Escreui // Jeronimo Pereira de 
Sáa // Joam Correa // Joam Gomes Vieira // An tonio Caldeira

Mais fazenda que sahio a carta de Escomunhão

1988 Dous Sintos mouriscos guarnesidos de Latam dourados Sam do 
Se nhor Duque por isso se não aualiaram
1989 Jtem Duas fontes de pano da India pintados Sam do senhor 
Duque por isso se nam aualiaram
1990 Jtem Duas mascaras Velhas foram aualiadas Em cem reis foram 
uendidas por Outenta reis – O80 reis
1991 Jtem Hũa fieira de ferro de tirar chumbo pera as vidracas a qual 
tem mestre Framcisquo foi aualiada Em dous mil reis – 2O000 reis
1992 Jtem Hum frasco de paao marchetado foi aualiado Em cemto E 
Sincoenta reis – O150 reis
1993 Jtem Outro frasco de ferro foi aualiado Em /fl. 205/515 cemto E 
sincoenta reis a Pero Fernandes – O150 reis

1994 Jtem Quatro medidas de poluora foram aualiadas em cemto E 
uimte reis foram uemdidos por cemto E uimte reis a Joam Pires – O150 
[sic] reis
1995 Jtem Hum bolamos de paao da Jndia com seus caixõins foi 
aualiado em outocemtos reis – O800 reis
1996 Jtem Duas Camisas mouriscas de jlhos da Jndia vsadas pequenas 
foram aualiadas em seis mil reis ambas – 6O000

Prata Mais

1997 Jtem Hum cinto mourisco guarnesido de prata com biqueira fiuela 
E presador e tachoes de prata hum Dourado E outro bramquo E sam 
desasete tachoes foy esmada a prata em tres marcos foi aualiado516 a 
dous mil e quatrocemtos reis O marco e de feitio mil reis soma Outo 
mil e dusemtos reis – 8O200 reis
Jtem E todas estas mais peças que se Lancaram depois de cerrado o 
jnuemtario atras ficarão em poder do dito Joam Gomes Vieira asim 
como ficou toda a mais fazenda atras E se obrigou dar de tudo comta E 
tornou asinar aqui Sebastiam Aluares o Escreui // Jeronimo Pe reira de 
Sáa // Joam Gomes Vieira

Mais peças

1998 Hum Escritorio de prata Com seu timteiro E pueira de prata que 
Era /fl. 205v./517 o que seruia o Duque na casinha [do despacho] que 
tem Laurado Piramo E Tisbe E asim hum canivete e humas tisouras com 
cabos de prata E hum caniuete com cabo de prata he hum só caniuete 
e huma pena E hum compaso E huma regoa tudo de prata que pessou 
tudo simquo marquos E duas Outauas e meia E foi aualiado a dous mil 
e quatrocentos reis O marquo E o feitio em dous mil reis em que monta 
quatorse mil e nouecemtos reis – 14O900 reis
1999 Jtem Hum Relogio pequenino redondo desconsertado que 
Esta em hu ma bocetinha de Velludo azul foi aualiado em outocemtos 
reis – O800 reis
Estas peças, escritorio E Relogio tinha Amtonio de Abreu e as emtregou 
a Joam Gomes Vieira por diser serem deste Jnuemtario E cousas da 
Guarda roupa E asinou aqui Sebastiam Alueres o Escreui // Joam 
Gomes Vieira

513 Ms.: palavra repetida “foram”.
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Termo com João Gomes Vieira

Aos vinte E outo dias do mes de Nouembro de mil e quinhemtos sesemta 
e sete annos em Villa Vicossa no aposemto da Senhora Du quesa Dona 
Britis pa- /fl. 206/518 receo hi perante mim Escriuam E testemunhas 
abaixo assinadas Joam Gomes Vieira que fes este inuemtario atras da 
prata E moueis da guarda roupa amtiguos e lhe li este imuemtario E 
lhe fis pergunta se tinha a fazenda comtheuda Em elle em seu poder 
E que se a tinha o declarase E por elle dito Joam Gomes Vieira foi 
dito que Elle tem a fazenda comtheuda Em este inuemta rio em seu 
poder tirando a que se uemdeo e a que o Duque tomou asi aa comta 
do Rol do iuro como a que tinha tomado antes que se fosse desta Villa 
o Doutor Jeronimo Pereira de Sáa juis destas partilhas as quaes peças 
Logo estaa declarado por letra de mim escriuam quais sam E que as 
outras que nam sam uemdidas nem toma das pelo senhor Duque E pella 
senhora Duquesa Elle dito João Go mes Vieira disse que toda a outra 
mais fazenda comtheuda neste Jnuemtario emtregara cada ues que 
lhe for pedida pello senhor Duque Ou por quem Elle mandar, ou pello 
Juis das partilhas /fl. 206v./ pera o que obrigou asim o comprir Seus 
bens moueis E de Rais auidos E por auer a qual obrigacão Eu Escriuam 
aceitei por parte das peçoas a que toquar testemunhas que Estauam 
presemtes Manoel Gomsalues Boleito E Manoel Fernamdes Criados 
da dita Senhora E Bras da Silua meu Criado E outros E eu Sebastiam 
Alueres o Escreui. O qual inuemtario Estaa Escrito Em setenta E duas 
meas folhas a fora Esta testemunhas os sobreditos E eu Sebastiam 
Alueres que o Escreui // Joam Gomes Vieira // Manoel Gomsalues // 
Manoel Fernan des

Titolo da prata que he adquirida que tem a seu carguo Joam 
Correa & João Gomes Vieira da guar da roupa & outros moueis

2000 Des casticais de prata de pe alto de uelinhas pessaram dezaseis 
marquos Sette Oncas E quatro Outauas foi aualiado a dous mil E 
quatrocemtos reis o marco E de feitio a seiscemtos reis cada hum Soma 
quarenta E seis mil seiscemtos E sincoenta reis vemderam-se ao Du- 
/fl. 207/519 que pella aualiacam E uam Em receita a Antonio Mouro – 
46O650 reis
2001 Jtem Hũa panela de prata Lisa com sua cobertoira pessou quatro 

marquos E quatro Outauas foi aualiado o marquo a dous mil e qua-
trocemtos reis e de feitio mil e dusentos reis sam des mil E nouecemtos 
E sincoenta reis Vemderão-na ao Duque pella aualiacão E uai em receita 
sobre Antonio Mouro – 10O950 reis
2002 Jtem Dous compassos de prata metidos em huma caixa forrada 
de Velludo carmesi pessou quatro Onças E huma Outaua foi aualiado 
o feitio delles em Outocemtos reis Soma dous mil trinta E sete reis os 
quaes tem a senhora Duquesa – 2O037 reis
2003 Jtem Hũa bucetinha pequenina de prata pera ter piuetes pessou 
tres Omças quatro Outauas e meia E foi aualiado o feitio em tresemtos 
reis Somma mil E tresemtos E cetenta reis foi uemdida a Senhora Dona 
Catherina pella dita quamthia – 1O370 reis
2004 Jtem Hum Ourinol de prata pessou dous marquos Simquo 
Onças E se te outauas foi aualiado a dous mil E quatrocemtos reis O 
marquo Sem feitio Soma seis mil /fl. 207v./520 e quinhemtos e sesenta 
reis – 6O560 reis
2005 Jtem Hum coco das Jlhas de Maldiua guarnesido de prata com 
seu pe foi aualiado o coco em seis mil reis E foi esmada a prata em 
dous marcos e meio E o feitio em quinze Crusados Somma desouto mil 
reis – 18O000 reis
2006 Jtem Hũa medida de augoa ardente de prata foi aualiada em cem 
reis foi dada a Bras Rodrigues seleiro aa conta da Sua Sentenca E diuida 
pella aualiacão – O100 reis
2007 Jtem Hum escalfador de prata grande que foi do Conde de 
Temtugal pessou Vinte marcos quatro Oncas E quatro Outauas foi 
aualia do a dous mil E quatrocemtos reis o marco E de feitio a mil reis por 
marco Sam sesenta E noue mil e outocemtos e des reis – 69O810 reis
2008 Jtem Duas Caixas de ocolos de prata pesarão Simquo Onças E 
huma Outaua foi aualiado a rezão de dous mil e quatrocemtos reis O 
marquo sam mil e quinhemtos E trinta E sete reis E em tanto foram 
aualiados foram uemdidas a Dioguo Valemte por mil E quinhem tos 
trinta E sete reis – 1O537 reis
2009 Jtem Outra caixa de ocolos de ferro Laurada /fl. 208/521 de tauxia 
foi aualiada Em Cem reis foi uemdida por cem reis a Pero Fernamdes 
– O100 reis
2010 Jtem Hum liurinho que tem huns ocolos guarnesidos de prata 
fo ram aualiados em quarenta reis foi uemdido na dita comthia a Andre 
Pires – O40 reis

518 Ms.: palavras repetidas “Britis pa-”.

519 Ms.: palavras repetidas “Ao Du-”.

520 Ms.: palavras repetidas “Seis mil”.

521 Ms.: palavras repetidas 
“de ferro Laurada”.
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2011 Jtem Hum paao de abano guarnesido de madreperola com os 
Em gastes de latam foi aualiado em quatrocemtos reis – O400 reis
2012 Jtem Hũas tisouras de prata de apagar pesarão quatro Onsas E 
simquo Outauas E de feitio tresemtos reis Soma mil e quinhemtos e 
simcoenta reis foram uemdidas a Gomsalo Rodrigues pella aualiacam 
E uam em receita a Antonio Mouro – 1O550 reis
2013 Hum barquinho turquesquo que tem huma azelha de prata E os 
cantos dourados foi aualiado Em mil E seiscemtos reis – 1O600 reis
2014 Jtem Hũas Cabeçadas de prata Estreitinhas branquas postas Em 
couro Escodado pessaram hum marquo foram aualiadas Em tres mil 
reis que as mandou Francisco de Carualhal foram uemdidas a Dioguo 
de Crasto por Tres mil reis – 3O000
2015 Jtem Huas balamsinhas de prata /fl. 208v./522 muito pequeninas 
com seus pessos de prata foi avaliada Com sua quaixa em quinhentos 
reis – O500 reis
2016 Jtem Outras balancas de prata mais pequeninas foram aualiadas 
em tresemtos reis – O300 reis
2017 Jtem Hum colchete de prata bramquo foi avaliado em tresemtos 
reis – O3000 [sic]
2018 Jtem Hũa pinsa de prata foi aualiada Em dusemtos reis – O200 reis 
foi dada a Bras Rodrigues Seleiro a conta da Sentença de sua diuida
2019 Jtem Dous castisalinhos de piuete de triamgulo de prata pessaram 
Tres omças E tres outauas foi aualiado Em dusentos reis E fei tio soma 
mil dusentos E des reis – 1O210 reis
2020 Jtem Duas tisouras de Espiuitar de prata pessaram hum marquo 
E sete outauas foi aualiado a dous mil E quatrocemtos reis O mar quo E 
de feitio de ambas seiscemtos reis monta tres mil dusemtos E sesenta 
reis humas se uemderão a Bras Caluo por mil e seiscemtos E trinta reis 
E uam em receita a Antonio Mouro – 3O260 reis

Cabrestos de caualgar /fl. 209/

2021 Hum cabresto nouo tem os ferros dourados paquime d’ouro E 
preto lauor de toalhas cabo de retros E borla preta perilha de Gusanilho 
foi aualiado em tres mil e quinhemtos reis foi uemdido ao Duque pella 
dita quamthia – 3O500 reis
2022 Jtem Outro cabresto que tem os ferros prateados paquima de 
pre to E prata Com sua borla E perilha de gusanilho nouo foi aualia do 

em quatro mil reis foi uemdido ao Duque pella dita quamthia – 4O000
2023 Jtem Hums ferros de cabresto de latam dourados foram aualiados 
em quinhentos reis diguo que sam de cobre foram uemdidos ao Duque 
pella dita quamthia – O500 reis

Nominas

2024 Hũas nominas azues que tem as perilhas somente Lauradas 
de gusanilho foram aualiadas em quatro mil reis foram Vemdidas ao 
Duque pella dita quamthia – 4O00
2025 Jtem Hũas nominas todas Lauradas /fl. 209v./523 de gusanilho 
hũa borla cramesi e outra de asul Escuro foram aualiadas em doze mil 
reis foram uemdidas ao Duque pella dita quamthia – 12O reis
2026 Jtem Outras nominas Todas Lauradas de gusanilho tem huma 
borla carmesi E outra uerde de Couros laurados, mosquinhas ao redor 
dos couros foram aualiadas em dose mil reis foram uemdidas ao Duque 
pella dita comthia – 12O reis

Areatas

2027 Hũa areata de tecido azul e emcarnado e bramco foi aualiada em 
seiscemtos reis foi uemdida ao Duque pella dita comthia – O600 reis

Roupão

2028 Hum Roupão de ginetas preto posto Em Tafeta preto foi uisto E 
aualiado em trinta E tres mil reis por ser nouo – 33O00 reis
2029 Jtem Hum roupão de raxa forrado de felpa foi aualiado Em des 
mil reis foi uemdido a Rui Uas Caminha por dez mil reis /fl. 210/524 que 
recebeo Francisco Barbossa – 10O000 reis
2030 Jtem Hum roupão de chamalote Emcarnado forrado de baeta 
uermelha guarnesido com felpa cramesi por demtro com seus alamares 
E botoes foi aualiado em quatro mil reis foi uemdido a Fernam Rodrigues 
de Brito por quatro mil E quatrocemtos reis – 4O400 reis
2031 Jtem Hum roupão de uinte e quatreno com seu passamane e 
alamares foi aualiado Em tres mil reis – 3O000 reis
2032 Jtem Hum roupão de pano preto que tem botois de azeuiche 
uelho com buracos da traça foi aualiado em mil e quinhemtos reis 

522 Ms.: palavras repetidas 
“balamsinhas de prata”.

523 Ms.: palavras repetidas 
“Todas Lauradas”.

524 Ms.: palavras repetidas 
“por des mil reis”.
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foi uemdido a João de Eluas por mil e seiscemtos reis – 1O600 reis
2033 Jtem Hum roupão de chamalote d’agoas uerde cortado por fazer 
foi aualiado em mil E seiscemtos reis foi uemdido a hum homem de 
fora por mil E quatrocemtos reis – 1O400 reis
2034 Jtem Hum roupão de saya trapada preto foi aualiado Em tres mil 
e du semtos reis foi uemdido a Rui Martins mercador de Euora por tres 
mil E dusemtos reis – 3O200 reis
2035 Jtem Hũa alliubeta de saria foi aualiada Em quinhemtos reis foi 
uemdida a Manoel Gomsalues por quinhemtos reis – 0O500 reis
2036 Jtem Hum Roupam de Saria muito /fl. 210v./525 comesto da traça 
com muitos buracos foi aualiado em tresemtos reis foi uemdido a Pero 
Fernamdes por tresentos reis – 0O300 reis

Vestidos

2037 Hum pellote E capa de raxa trapada preta os quartos do pelo te 
com tafeta meo dobre foram aualiados Em seis mil reis foi uendido a 
Lionel Mendes de Gusmaes por seis mil reis – 6O000 reis
2038 Jtem Capa E pelote de raxa a capa forrada de baeta foi aualiado 
Em simquo mil E quinhemtos reis foi uemdido a Antonio Gonsalues por 
seis mil E seiscemtos reis – 6O600 reis
2039 Jtem Hũa capa de raxa E hum pelote forrado de felpa os quartos 
dianteiros tem buracos da traça foi aualiado tudo em outo mil reis, 
deu-se a Joam Gomes Vieira por seruiço que fes ao monte – 8O000 reis
2040 Jtem Hũa capa E pelote de raxa trapada E o pellote he forrado de 
tafeta dobrado E a capa forrada de baeta foi aualiado Em seis mil reis 
foi uemdido a Bertolameu Mendes por seis mil reis – 6O000 reis
2041 Jtem Hum capote de chamalote de augoas /fl. 211/526 Velho 
com muitos buracos foi aualiado Em outocemtos reis foi uemdido a 
Saluador Fer nandes por setecemtos reis – O700 reis
2042 Jtem Hum capote de chamalote sem augoas tem muitas manxas 
foi aualiado em mil reis foi uemdido a Dom Luis de Noronha por mil 
reis – 1O000 reis
2043 Jtem Hum pellote E capa de baeta com muitos buracos da traça 
foi aualiado Em mil reis foi uemdido a Pero Fernamdes d’Euora por mil 
reis – 1O000 reis
2044 Jtem Hum pelote de saria uelho foi aualiado em dusemtos reis 
– O200 reis

2045 Jtem Hum capus de baeta Vsado foi aualiado em mil e dusemtos 
reis foi uemdido a Francisco Fernandes por a dita quanthia – 1O200 
reis
2046 Jtem Hũa murceta [sic] de527 pano preto tem buracos da traça foi 
aualiada Em mil e quatrocentos reis foi uemdida a Gaspar Lopes por 
mil e seiscemtos reis – 1O600 reis
2047 Jtem Hum pelote E capote de serguilha d’Alemanha todo 
guarnesi do de tafeta pardo foi aualiado Em tres mil reis foi uemdido a 
Martim Afomso de Sousa por tres mil reis – 3O000 /fl. 211v./
2048 Jtem Hum pelote, Capote, gualteira de serguilha de Castella tem 
dous colchetes de prata foi aualiado Em mil e quinhentos reis, diguo 
Em dous mil reis tem barras da mesma serguilha foi uemdido a Lopo 
Vas por dous mil E cem reis – 2O100 reis
2049 Jtem Hum pellote e528 capote de pano de misila o pellote forrado 
de baeta uermelha tem o capote dous colchetes foi aualiado em mil 
e quinhemtos reis por estar comesto da traça foi uemdido a Antonio 
Fernamdes por mil E quinhemtos reis – 1O500 reis
2050 Jtem Hum pellote e capote de serguilha de Alemanha o pellote 
forrado com taffeta pardo o capote guarnesido foi aualliado em mil 
e quinhemtos reis disse que se uemdeo a Antonio Vieyra por mil E 
quimhemtos reis – 1O500 reis
2051 Jtem Hum feraroulo de pano de misella tem dous corchetes foi 
aualiado em dous mil reis foi uemdido a Joam Gomes Vieira por dous 
mil reis – 2O000 reis
2052 Jtem Hum pellote E capotte de pano Verdoso o pellote forrado 
com tafeta pardo foi /fl. 212/529 aualiado em quatro mil reis foi uemdido 
Este uestido a Rui Uaz Caminha por quatro mil reis – 4O000 reis

Couras

2053 Hũa Coura de cordouam prefumada sem guarniçam foi aualiada 
em seiscemtos reis foi uemdida a Niculao de Brito por seiscemtos reis 
– O600 reis
2054 Jtem Hũa coura de cordauam de frol foi aualiada Em quatrocemtos 
reis foi uemdida a Joam Machado por quatrocemtos reis – O400 reis
2055 Jtem Hũa coura de cordouam pasamanada e forrada com tafeta 
meo dobre foi aualiado Em outocemtos reis foi uemdida ao Doutor 
Fernam d’Alueres por outocemtos – O800 reis

525 Ms.: palavras repetidas “muito”.

526 Ms.: palavras repetidas 
“de auguas”.

527 Ms.: palavra borrada.

528 Ms.: palavra borrada.

529 Ms.: palavras repetidas 
“tafeta pardo foi”.
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2056 Jtem Hũa coura cortada que Esta por acabar de couro de Cidade 
Real bramca foi aualiada Em quinhemtos reis – O500 reis

Gibaes

2057 Jtem Hum gibam de cetim bramquo picado nouo foi aualiado Em 
tres mil E dusentos reis – 3O200 reis
2058 Jtem Hum gibam de cetim pardo pespomtado a Reu nouo foi 
aualia do em /fl. 212v./530 dous mil e dusemtos reis foi uemdido a 
Lionel Mendes por dois mil E dusentos reis – 2O200 reis
2059 Jtem Hum gibão de cetim roxo pespomtado picado e riscado 
E golpeado foi aualiado em dous mil e dusemtos reis foi uemdido a 
Antonio Pires por dous mil e dusemtos reis – 2O200 reis
2060 Jtem Hum gibam de cetim pardo riscado E golpeado forrado de 
ta feta foi aualiado em dous mil reis, diguo uemdido a Lopo Uaz por 
dous mil reis – 2O000 reis
2061 Jtem Hum gibam de cetim preto riscado E golpeado forrado com 
chamalote foi aualiado Em mil e seiscemtos reis foi uemdido a Gaspar 
Gomes por mil e seiscemtos reis – 1O600 reis
2062 Jtem Hum gibam de tafeta embotido emcarnado foi aualiado em 
mil e quinhemtos reis – 1O500 reis
2063 Jtem Hum gibam de cetim preto pespontado a reu d’abas grandes 
Vsado foi aualiado em mil e seiscemtos reis foi uemdido a Aires 
Gomsalues de Castello de Uide por mil E seiscemtos reis – 1O600 reis
2064 Jtem Outro gibão de cetim preto pespomtado /fl. 213/531 a reu 
uelho foi aua liado em mil reis foi uemdido a Gaspar Gomes de Estremos 
por mil E tresemtos reis – 1O300 reis
2065 Jtem Hum gibam de tafeta preto foi aualiado Em setecemtos reis 
foi uemdido a Antonio Paes por setecemtos reis – O700 reis
2066 Jtem Outro gibam de tafeta preto mais uelho foi aualiado em 
quinhemtos reis foi uemdido a João Soares de Monforte por seiscentos 
reis – O600 reis
2067 Jtem Hum gibam de tella raxado de ouro E emcarnado foi 
aualia do em mil e dusemtos reis foi uendido a Gaspar Machado por 
mil e dusentos reis – 1O200 reis
2068 Jtem Hum gibam de tela pespomtado de branco foi aualiado Em 
seiscemtos reis – O600 reis
2069 Jtem Hum gibam de tela raxada de prata foi aualiado em 
seis cemtos reis – O600 reis

2070 Jtem Hum gibam que tem os pespontos amarelos de quatro Em 
quatro foi aualiado em seiscentos reis foi uemdido a Lionel Mendes 
por settecemtos reis – O700 reis
2071 Jtem Hum gibam de tella pespomtado de amarelo pespomtos 
iuntos foi aualiado em /fl. 213v./532 quatrocemtos reis – O500 reis foi 
uendido a Rui Martins de Euora mercador por quinhemtos reis
2072 Jtem Hum gibam de tella raxada de azul foi aualiado em 
quatrocemtos reis533 foi uendido a Bertolameu Mendes por 
quatrocemtos reis – O400 reis
2073 Jtem Hum gibam de tella raxada de branco meudo uelho foi 
aua liado em tresentos reis – O300 reis
2074 Jtem Hum gibam de Olanda crua noua foi aualiado em seiscemtos 
reis foi uemdido a Andre Vas por seiscentos reis – O600 reis
2075 Jtem Outro gibam de Olanda crua usado foi aualiado em 
seis cemtos reis – O600 reis
2076 Jtem Outro gibam de Olanda crua mais uelho foi aualiado em 
quatrocemtos reis foi uemdido a Antonio Fernandes por quatro centos 
reis – O400 reis
2077 Jtem Outro gibam de cetim preto pespomtado a Reu foi aualiado 
em mil E seiscemtos reis foi uemdido a Simão Fernandes alfaiate por 
mil E outocemtos reis – 1O800 reis

Calsas

2078 Jtem Hũas calsas de Crisea preta forradas /fl. 214/534 com 
camiante foram aualiadas em dous mil reis por serem de raxa foram 
uendidas a Manoel Gomsalues por dous mil reis – 2O000
2079 Jtem Hũas calsas de raxa bramquas que tem as meas de lam 
d’agulhas foram aualiadas em dous mil reis foram uemdidas a Joam 
Franco por dous mil reis – 2O000
2080 Jtem Hũas calsas de raxa roxas forradas com camjamte foram 
aualiadas em dous mil reis foram Vendidas a Lionel Mendes de 
Guimaraes por dous mil reis – 2O000
2081 Jtem Huns imperiaes de crisea parda que tem debrums de al to a 
baixo de tres Em tres velhas foram aualiadas Em seis centos reis foram 
Vemdidas a Pero Fernandes por mil reis – 1O000
2082 Jtem Huns Jmperiaes de crisea preta tem debruns de alto a bai-
xo comestos da traça com buracos foi aualiado Em quatrocentos reis 
foram Vendidos a Manoel Fernamdes por quatrocemtos reis – O400 reis

530 Ms.: palavras repetidas 
“foi aualiado em”.

531 Ms.: palavra repetida 
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130

2083 Jtem Hũas calsas de raxa bramqua guarnesidas da mesma raxa 
comestos da traça foram aualiados em mil reis foram Vemdidos a 
Manoel Francisco por mil reis – 1O000 /fl. 214v./
2084 Jtem Hums empereaes de saria535 trapada emcarnada debruns 
de alto a baixo foram aualiados em mil reis foram Vendidos a Gaspar 
Machado por mil reis – 1O000 reis
2085 Jtem Hums calsoes pera sobrecalsas de pano de misela uelhos E 
comestos da traça foram aualiados em dusemtos reis foram uemdidos 
a Manoel Fernandes por dusentos reis – O200 reis
2086 Jtem Quatro pares de meas calsas de retros preto foram aua liadas 
a dous mil reis cada hums Sam Outo mil reis foram uemdidos tres pares 
ao senhor Dom Constamtino por seis mil reis E humas a Dom Luis por 
dous mil reis Soma tudo Outo mil reis – 8O000 reis
2087 Jtem Hũas meas calsas de retros bramquo foram aualiadas em 
dous mil reis – 2O000 reis
2088 Jtem Outras meas de Lam bramqua foram aualiadas em 
quinhemtos reis foram Vendidas a Martim Afomso por quinhemtos 
reis – O500 reis

espadas

2089 Hũa Espada Dourada com seus talabartes E bolsa E adagua 
guarnesida de Velludo que [sic] /fl. 215/536 lisa que tem punho de Ouro 
da Espada foi aualiada em Outo mil reis foi uemdida a Martim Afomso 
por Outo mil reis que recebeo Francisco Barbossa – 8O000 reis
2090 Jtem Hũa espada adaga talabartes e bolsa de Milam Laurado 
tudo de tauxia de figuras E acairelado tudo foi aualiado em quatro mil 
reis, diguo Em seis mil reis – 6O000
2091 Jtem Hũa espada que tem os cabos amendoados guarnesidas de 
couro baio de Carnas diguo que he huma Espada E adaga e tala bartes 
e bolsa dourada de tauxia que Tem humas figuras foi aua liada em Outo 
mil reis foi uemdida a Rui Vaz Caminha por outo mil reis o dinheiro 
recebeo Framcisco Barboza – 8O000
2092 Jtem Hũa Espada adagua E talabartes e bolsa de tauxia de pra ta 
que tem hũas figuras foi aualiada Em tres mil reis foi uem dida a Manoel 
Gomsalues por dous mil e quinhemtos reis – 2O500 reis
2093 Jtem Hũa Espada E adagua E talabartes e bolsa que se fes por 
hum do Senhor Dom James dourada de Ouro /fl. 215v./537 E prata foi 

aualiada Em outo mil reis foi uemdida a Dom Luis por outo mil reis que 
recebeo Framcisco Barboza – 8O000
2094 Jtem Hũa espada, adaga talabartes e bolsa tudo nouo e posto Em 
ueludo dourados os cabos e ferros a partes E anilados diguo azulados 
foi aualiada em dous mil e quatrocemtos reis foi uem dida a Dom 
Hemrique na dita Comthia – 2O400 reis
2095 Jtem Hums cabos maçã e comteira de espada tudo dourado que 
sam dos que uieram do Porto foram auallados em mil reis – 1O000 
reis
2096 Jtem Huns cabos e maçã e comteira dos que uieram do Porto 
dou rados foram aualiados Em mil reis – 1O000
2097 Jtem Hũa Espada E adaga francesa que se comprou na feira tem 
os talabartes huma Espeguilha foi avaliada Em mil e seiscemtos reis – 
1O600 reis
2098 Jtem Hũa Espada E adaga E talabartes de Frandes guarnesida de 
couro foi aualiada Em mil reis – 1O00 /fl. 216/
2099 Jtem Hum cutelo de monte que tem o punho e bocal e comteira 
de prata E cinto de couros de lobo foi aualiado em mil reis – 1O000
2100 Jtem Hũa espada emuernisada de cabos amendoados bainha de 
Cordouão foi aualiada Com os talabartes de ueludo abaixo nomeados 
na adicam deradeira em dous mil reis – 2O000 reis
2101 Jtem Seis talabartes de couro bramquo tem ferros dourados 
fo ram aualiados tres dobrados a dusentos reis cada hum E tres 
Simgelos a cem Reis cada hum foram uemdidos por nouecemtos reis a 
partes – O900 reis
2102 Jtem Huns talabartes de Frandes de ueludo ferros dourados 
fo ram aualiados em quinhemtos reis foi uendido a Gaspar Antunes por 
quenhemtos538 reis – O500 reis
2103 Jtem Huns talabartes nouos de ueludo Emuernizados Vai na 
adicam da Espada amendoada que Esta em dous mil reis asima 
comtheuda
2104 Jtem Outros talabartes de ueludo azullados usados foram 
aualia dos Em tresemtos reis – O300 reis
2105 Jtem Huns talabartes de couro de anta ferros dourados foram 
aualiados em Cem reis foram Vemdidos a Andre Rodrigues /fl. 216v./539 
ferrador por cem reis – O100 reis
2106 Jtem Huns talabartes de ueludo Emuernisados Vão com a Espada 
francesa que Esta aualiada em mil e seiscemtos reis na folha atras

535 Ms.: corrigimos de “saia”, trata-se 
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Calçado

2107 Hũas botas nouas de uaqua foram aualiadas Em quinhemtos 
reis – O500 reis
2108 Jtem Hũas botas nouas e camusadas foram aualiadas em 
dusemtos E sincoemta reis foram uemdidas por dusentos E sincoenta 
reis – O250 reis 
2109 Jtem Hums Sapatos de ueludo preto foram aualiados Em tresentos 
reis – O300 reis
foram uendidos por tresemtos reis
2110 Jtem Outros Sapatos de ueludo preto foram aualiados Em tresen tos 
reis foram Vemdidos a Antonio Framquo por tresemtos reis – O300 reis
2111 Jtem Outros sapatos de ueludo bramquo foram aualiados em 
dusen tos reis – O200 reis
2112 Jtem Hũas chinellas de ueludo preto foram aualiadas em dusentos 
reis foram Vemdidas a Gomsalo Bahia por dusentos reis – O200 reis
2113 Jtem Huns sapatos de Pelonia foram aualiados /fl. 217/540 em 
cem reis – 100 reis
2114 Jtem Hums sapatos de ueludo pardo forão aualiados em cemto E 
sincoenta reis uelhos – 150 reis
2115 Jtem Hũas chinellas de couro foram aualiadas Em cem reis – 100 reis
2116 Jtem Hũas chinellas de ueludo preto vsadas foram aualiadas em 
dusentos E sincoenta reis foram uemdidas a Saluador Fernandes por 
dusentos E sincoenta reis – 250 reis

Gorras

2117 Hua caixa redonda que serue de ter gorras foi aualiada em 
tresemtos reis – 300 reis
2118 Jtem Hũa gorra de ueludo preto foi aualiada em seiscemtos reis 
foi uemdida por seiscemtos reis a Pero Fernandes – 600 reis
2119 Jtem Outra541 gorra de ueludo pardo uelha foi aualiada em cem 
reis – 100 reis
2120 Jtem Outra gorra de raxa foi aualiada em quatrocemtos reis foi 
uemdida a Antonio de Gouuea por quatrocemtos reis – 400 reis
2121 Jtem Outra gorra de Veo uelha foi aualiada Em dusemtos reis foi 
uemdida a Joam Alueres por du- /fl. 217v./ 542 semtos reis – 200 reis
2122 Jtem Duas gorras de pano preto usadas foram aualiadas em du-

semtos E quarenta reis foi uemdida huma por seiscemtos reis di guo 
por cemto e uimte reis – 120 reis
2123 Jtem Hũa gorra de burato velha não vallia nada – nada
2124 Jtem Hum capello de ueludo foi aualiado em seiscemtos reis usa do 
E preto foi uemdido a Antonio de Gouuea por seiscemtos reis – 600 reis
2125 Jtem Outro capello de tafeta preto foi aualiado Em tresemtos reis 
– 300 reis
2126 Jtem Sinco Carapusas de tafeta usadas foram aualiadas em 
dusem tos reis foram uemdidas tres a Dioguo Vas tizoureiro por Cemto 
E simcoenta reis – 150 reis
2127 Jtem Duas Carapusas de cetim foi aualiada huma Em dusemtos 
reis – 200 reis
2128 Jtem Hum barrete redondo foi aualiado Em Sincoenta reis – 50 reis
2129 Jtem Hua Escofea de retros foi aualiada /fl. 218/543 em cento E 
Sincoenta reis – O150 reis

Bolsas

2130 Hũa bolsa de Ouro E retros Cramessi com trosaes grossos pella 
borda foi aualiada em dous mil reis foi uemdida a Antonio Car neiro por 
dous mil reis – 2O000 reis
2131 Jtem Hũa bolsa de retros E prata sem ferros foi aualiada Em mil 
reis foi uemdida a Martim Afomso de Sousa por mil reis – 1O000 reis
2132 Jtem Hũa bolsa de retros preto guarnesida Com pasamane tem 
fer ro de prata foi aualiada Em dous mil reis com a prata foi uem dida a 
Dom Luis por dous mil reis – 2O000
2133 Jtem Hũa bolsa de retros pardo guarnesido de Ouro E prata com tro-
sal pella borda Sem ferro foi aualiada em mil e quinhemtos reis foi uem-
dida A Martim Afomso de Sousa por mil e quinhemtos reis – 1O500 reis
2134 Jtem Hũa bolsa de ueludo preto acairelada Com seu ferro de pra-
ta redomdo foi aualiado Com a prata Em mil E /fl. 218v./544 outocemtos 
reis foi uemdida a Aluaro Annes por mil E outocemtos reis – lO800 reis
2135 Jtem Hũa bolsa de ueludo preto acairelada ferro de tauxia foi 
aualiada em outocemtos reis foi uemdida a Dom Fulgemcio por 
outocemtos reis – O800 reis
2136 Jtem Hũa bolsa de ueludo acairelada que tem o ferro de tauxia 
de prata E ouro foi aualiada Em outocemtos reis foi uendida a Pero Dias 
por setecemtos reis – O700 reis

540 Ms.: palavras repetidas 
“foram aualiados”.

541 Ms.: letra inicial borrada.

542 Ms.: palavras repetidas “a 
Joam Alueres por du-”.

543 Ms.: palavras repetidas 
“foi aualiada”.

544 Ms.: palavras repetidas “Em mil e”.
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2137 Jtem Hũa bolsa de ueludo preto o ferro azullado foi aualiada Em 
tresentos reis por Ser uelha – O300 reis
2138 Jtem Hũa bolsa de Cordoũao que tem o ferro de fecho foi aualiada 
Em dusentos reis foi uendida a Simão Fernandes de Lamego por du-
sentos reis – O200
2139 Jtem Hũa bolsa de camusas tem o ferro prateado foi aualiado 
Em tresemtos reis foi uemdida a Manoel Francisco por tresemtos reis 
– O300 reis
2140 Jtem Hũa bolsa de ueludo aquairelada tem o ferro azullado 
foi aualiada Em quenhemtos reis foi uemdida a Ma- /fl. 219/545 noel 
Fernandes por dusemtos E sincoenta reis – O250 reis

Chapeos

2141 Hum palhete grande uelho foi aualiado em Cem reis foi uem dido 
a Aluaro Lopes por cem reis – O100 reis
2142 Jtem Dous chapeos pequenos finos de palha foram aualiados em 
quatrocentos reis e outro forrado de tafeta pequeno foi aualia do em 
dusemtos reis foram uendidos a Pero Fernandes por seiscem tos reis 
– O600 reis
2143 Jtem Hum chapeo tudesquo afeltrado com seu cordam pardo e 
elle pardo foi aualiado Em tresemtos reis foi uemdido a Bertolameu 
Mendes por tresemtos reis – O300 reis
2144 Jtem Hum chapeo preto de guedelhas foi aualiado Em dusemtos 
reis foi uemdido A Manoel Mexia por dusentos reis – O200 reis
2145 Jtem Hum chapeo de pelles de martas com muitos buraquos foi 
aualiado Em uinte reis foi uemdido a Antonio Fernandes por vin te reis 
– O20 reis
2146 Jtem Outro chapeo de Martas preto foi aualiado em dusemtos 
reis – O200
2147 Jtem Hum chapeo Verde de frisa de Frandes /fl. 219v./546 foi 
aualiado Em cento E sincoenta reis – O150 reis
2148 Jtem Outro chapeo preto de frisa de Frandes foi aualiado Em 
cemto E simcoenta reis – O150 reis foi uemdido a Gomsalo Mendes 
por dusentos reis – O200 reis
2149 Jtem Hum chapeo tudesquo pardo de martas foi aualiado em 
cem reis – O100 reis
2150 Jtem Hum chapeo Vmgro pardo foi aualiado Em Sincoenta reis foi 
uemdido a Manoel Aluares por outenta reis – O080 reis

2151 Jtem Hum chapeo preto de frisa de Frandes foi aualiado em cem 
reis foi uemdido a Rui Martins por cem Reis – O100 reis
2152 Jtem Hum chapeo pequeno preto com seu cordam forrado de 
tafeta547 foi aualiado Em dusentos reis foi uemdido a Pero Fernandes 
na dita 548 comthia – O200 reis
2153 Jtem Hum chapeo de misela forrado de tafeta com seu cordão foi 
aualiado em cemto e sincoenta reis foi uendido a Antonio Fernan des 
por cento E sincoenta reis – O150 reis

Malas

2154 Hũa malla noua de uinte duseno preta foi aualiada Em mil reis foi 
uendida /fl. 220/549 por mil reis a Rui Lopes – 1O000 reis
2155 Jtem Hũa mala de uinte doseno usada bem usada foi aualiada Em 
quinhemtos reis foi uemdida a Bras Coelho por tresemtos reis – 0O300 reis
2156 Jtem Outra malla de pano preto uelha foi aualiada Em quinhem-
tos reis – 0O500 reis
2157 Jtem Hũa mala de pano uerde foi aualiada em settecemtos reis 
– 0O700 reis
2158 Jtem Hũa mala de pano arenoso uelha comesta da traça foi 
aualiada Em quatrocemtos reis foi uemdida a Bastião Lopes por ducen-
tos reis – 0O200 reis
2159 Jtem Huma mala de sarya550 trapada uermelha noua que Esta em 
casa de Simão Fernandes alfaiate tem-na Antonio Mouro foi aualiada 
em mil e dusentos reis foi uemdida a Antonio Correa por mil e dusentos 
reis – lO200 reis
 

Panos de mesa e da guarda roupa

2160 Hum pano de mesa de damasco roxo bamdado com ueludo roxo 
com franias de Ouro forrado de bocaxim amarelo tem-no Vicemte 
Fernan des na reposta E esta Lamcado E aualiado no inuemtario que 
Elle fes da reposta /fl. 220v./
2161 Jtem Hum pano de mesa de damasquo roxo framiam de Ouro E 
cramesi bamda de ueludo foi aualiado Em tres mil e quinhemtos reis 
forrado de bocaxim uermelho – 3O500 reis
2162 Jtem Hum pano de mesa de damasco preto franiam de ouro 
esta na reposta E lamcado E aualiado no imuemtario que fes Vicente 
Fernandes  

545 Ms.: palavras repetidas 
“Vendida a Ma-”.

546 Ms.: palavras repetidas 
“de frisa de Frandes”.

547 Ms.: palavra borrada.

548 Ms.: um borrão.

549 Ms.: palavras repetidas 
“foi uemdida”.

550 Ms.: corrigido de “saya”, 
isto é “sarja”.
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2163 Jtem Hum pano de guarda roupa de chamelote de augoas 
Cramesi uelho com hũa banda de velludo cramesi foi aualiado em 
mil e quinhemtos reis foi uemdido por mil e quinhemtos reis a Jsabel 
Amtunes – 1O500 reis

Bedees

2164 Hum bede bramco pequeno foi aualiado em mil e dusentos 
reis – 1O200 reis
2165 Jtem Hum bede preto groso foi aualiado em dous mil reis foi 
uemdido a Manoel Fernamdes por dous mil reis – 2O000

Luuas

2166 Trinta pares de luuas brancas mal tratadas que Estam em casa 
da Senhora Duquesa foram aualiadas Em mil /fl. 221/551 e quinhemtos 
reis destas foram uemdidas desasete pares por setecentos E sincoenta 
reis E as trese tomou a senhora duquesa – 7O050 reis
2167 Jtem Noue pares de Luuas comsertadas que Estam em casa da 
Senho ra Duquesa forão aualiadas a seiscemtos reis o par monta sinco 
mil E quatrocemtos reis – 5O400 reis

Escritorios

2168 Hum escritorio de Alemanha cuberto de couro preto pequeno 
em que andão os chumbos e medalhas foi aualiado em tres mil 
reis – 3O000

Retauolos

2169 Hum retauolo de prata que tem hum Ecce homo foi aualiado 
em dous mil reis foi uemdido a Dominguos Nogeira pela aualiacam – 
2O000
2170 Jtem Hum retauolo de prata que tem o decendimento da Crus foi 
aualiado em dez mil reis – 10O000
2171 Jtem Hum retauolo que fes Francisco de Campos que tem hum 
Christo viuo foi aualiado em mil reis disse que Se uemdeo a An tonio 
Vieira por mil reis – 1O00

/fl. 221v./ LIVROS

2172 Jtem Hũas horas de Nossa Senhora douradas grandes que sam de 
França foram aualiadas Em outocemtos reis – O800 reis
2173 Jtem Hũas horas de Nossa Senhora grandes douradas tem fitas 
brancas de Franca foram aualiadas em setecentos reis – O700 reis
2174 Jtem Hũas horas de Nossa Senhora tem por fora couro preto e 
dous riscos de ouro pellas bordas foram aualiadas Em Cemto E uinte 
reis – O120 reis
2175 Jtem Hũas horas de nosa Senhora emcadernadas em couro preto 
tem fitas pretas forão aualiadas Em cem reis – O100 reis
2176 Jtem Outras horas de nossa Senhora emcadernadas Em couro 
uermelho foram aualiadas em outenta reis – O080 reis
2177 Jtem Hũas horas de nossa Senhora emcadernadas em couro preto 
que pareçe como lixa douradas foram aualiadas em cemto E uinte reis 
– O120 reis
2178 Jtem Hũas horas de nossa Senhora douradas pequenas que 
tem huns riscos atrauesados foram aualiadas em cem reis – O100 
/fl. 222/552

2179 Jtem Hum misal Romano preto que tem hũas broxas de tecido 
azul foi aualiado em dusemtos reis – O200 reis

Contas

2180 Dous ramaes de contas por onde O Duque rezaua hũas de Aguila 
em quatrocemtos reis e outras pretas em dusemtos reis foram uem-
didas as pretas por cemto E outenta reis – O180 reis
2181 Jtem Hũas aue Marias de bejoim de boninas foram aualiadas em 
quinhemtos reis – O500 reis

Ornamentos

2182 Jtem Hum frontal de damasco cramesi do Oratorio foi aualiado 
Em tres mil reis –3O000 
2183 Jtem Hum frontal de ueludo preto com antre talhos de tella de 
Ouro do oratorio foi aualiado em simquo mil reis – 5O000
2184 Jtem Hũa toalha de altar de Ruam foi aualiada em dusentos reis 
– O200 reis

551 Ms.: palavras repetidas 
“aualiadas Em mil”.

552 Ms.: palavras repetidas “foram 
aualiadas em Cem reis”.
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2185 Jtem Hũa borla de retros Cramesi pera o capelo da capa de as-
perges foi aualiada Em cemto e sincoenta reis – O150 reis
2186 Jtem Hum pano de Estante de damasco cramesi /fl. 222v./553 
Com sua banda de ueludo Cramesi foi aualiado em quatro mil reis foi 
uemdido a Britis de Monte Roio por quatro mil reis – 4O000

Cousas da arca da caca

2187 Jtem Setenta Cascaueis
2188  Jtem Setenta E hum caperaes
2189 Jtem Duas dusias de Luuas
2190 Jtem Tres pelles brancas de ueado 554 delgadas E com buraquos 
foram aualiadas555 em dusemtos E sincoenta reis – O250 reis
2191 Jtem Hũa pelle de Cam bramqua foi aualiada Em cem reis foi 
uemdida a Dom Luis por cem reis – O100 reis
2192 Jtem Outra pelle de Cam uermelha nam Val nada

Cousas diuersas

2193 Hũa colcha d’eruas grande foi aualiada Em des mil reis – 
10O000
2194 Jtem Hũas Ciroulas uermelhas d’eruas com tafeta foram aualiadas 
Em quatrocemtos reis foram Vemdidas a Francisco Rodrigues por 
quatrocentos E quarenta reis – O440 reis
2195 Jtem Outras Siroulas brancas d’eruas forão /fl. 223/556 aualiadas 
em quatrocemtos reis foram uemdidas a Antonio de Gouuea per 
quatrocemtos reis – O400 reis
2196 Jtem Hum gibam d’eruas feicam de çabuio557 foi aualiado em qui-
nhemtos reis foi uemdido por quinhemtos reis a Dom Luis – O500 reis
2197 Jtem Hũas Cortinas da Jndia que uemdeo Daniel que sam outo 
pe ças forão aualiadas Em sette mil reis – 7O000
2198 Jtem Hum calsador de ferro foi aualiado em sincoenta reis – O50 reis
2199 Jtem Hũa bandeira noua de Jnfantaria de tafeta amarelo E azul 
foi aualiada em dous mil e outocemtos reis – 2O800 reis
2200 Jtem Duas rodas de ferro com simquo asteos que seruem de 
alampada foram aualiadas em sincoenta reis – 0O050 reis
2201 Jtem Dous Coldres da Persia dourados foram aualiados em 
outocentos reis ambos – O800 reis

2202 Jtem Hum chaguel foi aualiado Em dusentos E sincoenta reis foi 
uemdido a Antonio Carneiro por dusentos E Sincoenta reis – O250 
reis
2203 Jtem Dous Coldres da Jndia foram a- /fl. 223v./558 ualiados em 
seissentos reis ambos foram uendidos a Dom Fulgencio por seiscemtos 
reis – O600 reis
2204 Jtem Hum barquinho redondo guarnesido de prata foi aualiado 
em outocemtos reis – O800 reis
2205 Jtem Outro barquinho que nom he guarnesido foi aualiado Em 
dusentos E Simcoenta reis disse que foi uemdido a Dom Fulgemçio por 
dusentos e sincoenta reis – O250 reis
2206 Jtem Hum couro de catere Laurado foi aualiado Em outocemtos 
reis – O800 reis
2207 Jtem Tres canos de metal de tamque foram aualiados em 
nouecemtos reis foi uemdido hum a Pero Fernandes por tresemtos reis 
– O300 reis
2208 Jtem Hum toldo de ueludo preto do coche forrado em preto de 
ce tim amarelo foi aualiado Em trinta mil reis – 30O000 reis
2209 Jtem Hum Exadres com seus trabalhos E tenolos foi aualiado em 
outocentos reis com seu tabuleiro – O800 reis
2210 Jtem Hũa panela de fusleira que tem hum biquo foi aualiada Em 
sincoenta reis – O050 reis
2211 Jtem Hũa baçia de Latam de barbeiro foi aualiada em dusemtos 
reis – O200 reis /fl. 224/
2212 Jtem Hum corno de Reinoçe foi aualiado em quatro mil reis disse 
que se uemdeo a Dom Fulgençio por quatro mil reis – 4O000 reis
2213 Jtem Seis Lambeis de Frandes foram aualiados a seiscemtos reis 
cada hum foram Vemdidos tres a Bastião de Sousa por mil e outo-
cemtos reis E hum a Manoel Fernandes por tresentos reis por ser roto 
E dous tomou a senhora Duquesa – 1O800 reis
2214 Jtem Hum Liuro de paes de Ouro que tem uinte Liuros foi aualliado 
em sette mil reis – 7O000 reis
2215 Jtem Hum caixão de uidraças dellas quebradas que seram meio 
dellas foram aualiadas em quatro mil reis dise que se uemderão a 
Duquesa diguo foram aualiadas em quatrocemtos reis, disse que se 
uemderão a Duquesa por quatrocemtos reis – 0O400 reis
2216 Jtem Vinte mãos de papel de marqua maior foi aualiado a Sin-
coenta reis a mão Sam mil reis – 1O000

553 Ms.: palavra repetida “Cramesi”.

554 Ms.: palavra riscada “muito”.

555 Ms.: corrigido de “aualiados”.

556 Ms.: palavras repetidas 
“d’eruas doram”.

557 N.E.: isto é “sabujo”.

558 Ms.: palavras repetidas 
“da Jndia foram a-”.
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2217 Jtem Duas cartas de marear E hum Portugal a saber huma de 
Portugal Em dous mil e quatrocemtos reis foi aualiada E a da Europa e 
parte d’Asia em tres mil /fl. 224v./559 reis E o mapa Vniuersal em doze 
mil reis Soma tudo desasete mil E quatrocemtos reis – 17O400 reis
2218 Jtem Hũa Caixa redonda em que Estam huns antolhos postos em 
tafe ta foram aualiados Em Sincoenta reis – O050 reis
2219 Jtem Hum Relogio de area em hũa caixa foi aualiado em cemto E 
sincoenta reis – O150 reis
2220 Jtem Hũa caixinha que tem demtro quilates foram aualiados em 
cem reis – O100 reis
2221 Jtem Hum marquo foi aualiado Em sesenta reis – O060 reis
2222 Jtem Hũa caixa chea de cordas de crauo forão aualiadas em qua-
trocemtos reis – O400 reis
2223 Jtem Hums pedaços de Alicorne muito pequenos
2224 Jtem Hũa perna de coral grande foi aualiada em mil e dusemtos 
reis – 1O200 reis
2225 Jtem Quatro copos diguo quatro pares de Copos de brida de 
cobre dourados foram aualiados Em sento E Sincoenta reis cada par 
sam seiscemtos reis – O600 reis
2226 Jtem Hũa Caixa que tem feicam de pee serue de Escreuaninha 
foi aualiada em quatrocemtos reis foi uemdido a Gaspar de /fl. 225/560 
Sousa por tresemtos reis – O300 reis
2227 Jtem Hũa caixinha de ueludo uerde de ter dentro hum barilinho 
de balsemo foi aualiado Em nada por nam ter nada E a caixinha se deu 
ao senhor Dom James 
2228 Jtem Hum compasso de Latam E outro de ferro E humas balanças 
fo ram aualiadas em cemto E sincoenta reis – O150 reis
2229 Jtem Sette oculos de uidro quebrados forão aualiados em vinte 
reis por serem todos quebrados foram Vendidos por vimte reis a Duarte 
Vas – 020 reis
2230 Jtem Quatro faqueiros de Frandes chaos foram aualiados a qua-
trocemtos reis cada hum Sam mil E seiscemtos reis foi uemdido hum 
a Martim Afomso de Sousa por quatrocemtos reis E outra a Duquesa 
Dona Joana por quatrocemtos reis foi uemdido outro a Dom Hemrique 
por quatrocemtos reis E outro a Dona Jsabel d’Ajala por quatrocemtos 
reis – 1O600
2231 Jtem Hum sombreiro da Jndia Vermelho que deu Dom Dioguo de 
Mendonsa foi aualiado Em dous mil e quatrocemtos reis – 2O400 reis

2232 Jtem Hum couado E meio de ueludo roxo /fl. 225v./561 escuro foi 
aualiado em mil e quinhemtos reis – 1O500 reis
2233 Jtem Hum couado E simquo sesmas de cetim auelutado uerde 
foi aualiado a mil reis o couado Sam mil outocentos E sincoenta 
reis – 1O850 reis
2234 Jtem Quatro Couados de tella bramqua pera hum gibam foi 
aualiado em mil e dusentos reis – 1O200 reis
2235 Jtem Hum couado de tafeta preto foi aualiado a dusentos e trinta 
reis o Couado sam mil E tresentos reis – 1O300 reis
2236 Jtem Quatorse couados de bocaxim preto de Rolo foi aualiado a 
setenta reis o couado foi uendido a Antonio de Gouuea a setenta reis 
O couado Sam nouecemtos E outenta reis – O980 reis
2237 Jtem Sette Couados E meio de tafeta preto dobrado que Emtregou 
Bastiam teçelam que tinha no thear foi aualiado a dusentos e sesenta 
reis o couado Sam mil nouecemtos e sesenta reis diguo E sincoenta 
reis – 1O950 reis
2238 Jtem Dezaseis couados escasos de tafetta azul dobrado que fes 
Bastiam despois do falecimento do Duque foi aualiado a dusentos E 
sincoenta reis o couado Sam quatro mil reis – 4O000
2239 Jtem Dezanoue Couados e quarta de uelludo /fl. 226/562 preto de 
pello E meio que outrosim fes Bastiam tecelam que o acabou despois 
do fa lecimento do Duque foi aualiado a Outocentos e sincoenta reis o 
couado diguo que sam desouto Couados e quarta soma quinse mil e 
quinhemtos e doze reis – 15O512 reis
2240 Jtem Dous couados de ueludo azul auelutado foram aualiados 
em dous mil e quatrocemtos reis – 2O400
2241 Jtem noue varas E tres quartas de Sergilha azul de Castella foi 
aualiado a Cem reis a uara foi uemdida a Gaspar de Sousa por qua-
trocemtos reis por estar comesta da traça – O400
2242 Jtem Hũa peça de cotonia Listrada de branco E roxo foi aualia do 
Em mil reis foi uemdida a Antonio Paes por mil reis – 1O000 reis
2243 Jtem Hũa pessa de Serguilha de Alemanha Listrada de bramco 
E pardo, foi aualiada em outocemtos reis foi uemdida a Duarte da 
Fonsequa por settecemtos reis – O700 reis
2244 Jtem Simquo couados de Serguilha listrada de bramquo E pardo 
foi aualiada a Corenta reis o couado foi uemdida a Heitor Rodrigues 
por dusemtos reis – O200 /fl. 226v./563

2245 Jtem Hũa pessa de Cotonia de seda azul pespomtada [de] 

559 Ms.: palavras repetidas 
“em tres mil”.

560 Ms.: palavras repetidas 
“A Gaspar de”.

561 Ms.: palavras repetidas 
“de ueludo roxo”.

562 Ms.: palavras repetidas 
“e quarta de ueludo”.

563 Ms.: palavras repetidas 
“em tres mil”.
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pespontos bramquos foi aualiada a Cento E sincoenta reis o couado 
tem sete couados E meio que monta mil Cento E uinte E simco 
reis – 1O125 reis
2246 Jtem Hũa peça de Cotonia de seda listrada de bramquo lis tras 
largas foi aualiada a dusemtos reis o couado tem sette Coua dos E 
meio Sam mil e quinhemtos reis foi uemdida a João Pires por o mesmo 
preço – 1O500 reis
2247 Jtem Outo pentes de buxo foram aualiados a quarenta reis cada 
hum sam tresentos E uinte reis – O320 reis
2248 Jtem Quatro Casticais de Latam pequenos diguo simquo foram 
aualiados Em dusentos E sincoenta reis foram uemdidos dous a 
Balthezar Gomsalues por Cem reis mais outro por sincoenta reis monta 
Cento E sincoenta reis – O150 reis
2249 Jtem Hũa Cadea de ferro foi aualiada Em dusentos reis – O200 
reis
2250 Jtem Duas trombetas velhas foram aualiadas Em mil e quinhemtos 
reis – 1O500 reis
2251 Jtem Hum peitoral E cabesadas d’azemolas que ueio de Framdes 
pera amostra /fl. 227/564 foram aualiados em quatrocemtos reis – O400 
reis
2252 Jtem Duas Colheres de la[tam] pequenas foram aualiadas Em 
seiscemtos reis – O600 reis
2253 Jtem Dous molhos de pasta hum de peito outro d’espaldar que 
tem cada hum Outo peças foram aualiados em tres mil e dusentos 
reis – 3O200 reis
2254 Jtem Dous peitos que andam soltos foram aualiados em 
quatrocemtos reis – O400 reis
2255 Jtem Duas bruiuletas565 nouas de Fez foi aualiada huma Em 
seiscemtos reis E a outra em quatrocemtos reis foi uemdida a milhor 
ao senhor Dom Comstamtino por Seiscemtos reis – O600 reis
2256 Jtem Duzia E meia de ataquas de cores foram aualiadas Em cem 
reis – O100 reis
2257 Jtem Simquo Dusias e meia de ataquas pretas foram aualiadas a 
Sincoenta reis a duzia Sam dusemtos setenta E Simquo reis – O275 reis
2258 Jtem Dezanoue Varas de fita preta pera ataquas a Vinte reis a 
uara Sam tresentos E outenta reis – O380 reis
2259 Jtem Dous arates de Laquee amarelo vermelho E preto foi 
aualiado em tresentos reis – O300 reis /fl. 227v./

2260 Jtem Dezaseis couados E meio d’osteda pimtada de uermelho 
E bramquo foi aualiada a sesenta reis o Couado Sam nouecemtos E 
sesenta reis – O960 reis
2261 Jtem Dezasete prumas pretas pequenas diguo quimze foram566 
aualiadas em dusentos reis – O200 reis
2262 Jtem Duas frautas de tamboril foram aualiadas Em quarenta 
reis – O040 reis
2263 Jtem Dous cofrinhos hum de ueludo uerde Outro de ueludo pre to 
chapados com chapas douradas e prateados hum delles tem reliquias 
foram aualiados os cofrinhos em mil reis – 1O000
2264 Jtem Hũa colher de Corno foi aualiada Em Cemto E sincoenta reis 
foi uemdida a Dom Comstantino por cemto E Sincoenta reis – O150 
reis
2265 Jtem Hum cadeado de Alemanha foi aualiado Em quatrocemtos 
reis – O400 reis

Botois de uidro & tauxia

2266 Quatro dusias de botois de azeuiche pretos foram aualiados 
a Outemta reis a dusia Sam tresemtos E uimte reis – O320 reis 
/fl. 228/567

2267 Jtem Duas duzias de botoes de tauxia falsa grandes bramquo E 
preto foram aualiados Em sento E sincoemta reis foram uemdidos a 
Antonio de Gouuea por cemto E simcoenta reis – O150 reis
2268 Jtem Quarenta E dous botois de uidro dourados e prateados fo-
ram aualiados em dusemtos E outenta reis foram uemdidos a Antonio 
de Gouuea per dusentos E outenta reis – O280 reis
2269 Jtem Duas duzias de botoes de tauxia de ferro foram aualia dos 
em cemto E Sincoenta reis a dusia Somma tresemtos reis – O300 reis
2270 Jtem Duzia E meia de botois de tauxia sobre ferro tauxia de prata 
foram aualiados Em cento E Sincoenta reis – O150 reis
2271 Jtem Duas duzias de botois de uidro de bramquo E ouro foram 
aualiadas Em Cemto E Sincoemta reis foram uemdidos a Felipa de 
Abreu por cemto E Sincoenta reis – O150
2272 Jtem Duas duzias de botois568 roxos E ouro /fl. 228v./569 foram 
aualiados Em Cemto E sincoenta reis – O150 reis
2273 Jtem Vinte botoes de uidro de Ouro E roxo foram aualiados em 
quarenta reis – O40 reis

564 Ms.: palavras repetidas 
“pera amostra”.

565 N.E.: ou seja, “barjuletas”.

566 Ms.: letra inicial borrada.

567 Ms.: palavras repetidas 
“trsentos E vinte reis”.

568 Ms.: letra inicial borrada.
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2274 Jtem Vinte botois de ouro E preto de uidro diguo desaseis foram 
aualiados Em Cem reis – O100 reis
2275 Jtem Sesenta e sete botois de cristal pera guarneserem de Ouro 
feicam de melão foram aualiados a Sincoenta reis cada hum Sam tres 
mil tresemtos E sincoenta reis – 3O350 reis

Peles

2276 Jtem Simquo pelles de ueado bramcas diguo que sam tres pera 
Luuas duas de ueado E huma de cam foram aualiadas em quinhemtos 
reis – O500
2277 Jtem Duas pelles de cordouão por curar foram aualiadas em 
outocemtos reis foram uemdidas a Dom Luis por outocentos e trin ta 
reis – O830 reis
2278 Jtem Hũa pelle de cordouão Verde foi aualiada Em tresentos 
reis – O300 reis
2279 Jtem Tres pelles de Camursas e duas de carneiro emcamusadas 
foram aualiadas em mil reis – 1O000 /fl. 229/
2280  Jtem Hũa ilharga de uaqueta Verde foi aualiado em quatrocemtos 
reis – O400 reis
2281 Jtem Quatro Jlhargas de uaqua atamarados foram aualiados a 
quatrocemtos reis cada hum Soma mil e quatrocemtos reis – 1O400 
reis
2282 Jtem Hũa mea pelle de ueado emcamursada foi aualiada em cem 
reis – O100 reis
2283 Jtem Hũa pelle de cordouão de Cidade Real 
foi aualiada em tresemtos reis – O300 reis

O que esta na casinha das armas

2284 Hum arcabus de Frandes de pederneira Com sua forma E chaue e 
sua funda de couro foi aualiada em quatro mil reis – 4O000
2285 Jtem Hum arcabus de Framdes que fas fogo sem roda com todos 
seus adereços foi aualiado em dous mil e quatrocemtos reis – 2O400 
reis
2286 Jtem Outro arcabus da mesma maneira foi aualiado Em dous mil 
e quatrocemtos reis – 2O400 reis
2287 Jtem Outro arcabus de Frandes que tinha Diogo Ribeiro em casa 

que se arma sem chaue foi aualiado Em dous mil reis foi vemdido a 
Bras Coelho por mil e seiscemtos reis – 1O600 reis
2288 Jtem Hum arcabus marchetado de murão E pederneira com todas 
suas peças foi aualiado em tres mil reis – 3O00 reis
2289 Jtem Outro arcabus da mesma maneira Com /fl. 229v./570 todas 
Suas peças foi aualiado em tres mil reis – 3O000
2290 Jtem Hum arcabus que tem duas escoruas Com seus frasquos 
e chaues Com sua funda foi aualiada em tres mil e dusemtos reis – 
3O200 reis
2291 Jtem Hum arcabus de Frandes de moriam grande diguo de 
monicam grande comprido que tem a coronha de nogeira foi aualiado 
Em mil e seiscentos reis – 1O600 reis
2292 Jtem Hum arcabus que tem o cano arebemtado e a coronha de 
nogeira foi aualiado em mil e dusemtos reys foi aualiado em mil e 
dusentos reis – 1O200 reis
2293 Jtem Hũa espinguarda que deu Francisco Barreto foi aualia da Em 
mil reis – 1O000 reis
2294 Jtem Hum arcabus de monicam Com frasquinho E frasquo todos 
Seus aderecos os frascos guarnesidos571 Com retros bramquo E azul 
foi aualiado Em mil e seissentos reis E os frascos foram aualiados em 
quatrocemtos reis monta tudo dois mil reis – 2O000
2295 Jtem Hum pistolete de pederneyra do mestre d’Alcrins 
doura do tem hũs marchetes no cabo foram572 aualiados em mil e 
dusemtos /fl. 230/573 reis cada hum – 1O200 reis
2296 Jtem Outro do mesmo mestre d’Atroques tem o punho marchetado 
foi aualiado em mil e dusentos reis – 1O200 reis
2297 Jtem Dous pistoletes marchetados iuntos em huma funda foram 
aualiados em mil e dusentos reis ambos – 1O200 reis
2298 Jtem Outro pistolete marchetado E emuernisado foi aualiado Em 
seiscemtos reis – 0O600 reis
2299 Jtem Outro da mesma maneira foi aualiado Em seiscemtos reis 
– 0O600 reis
2300 Jtem Hum pistolete de pederneira que tem a coronha de no geira 
bramqua foi aualiado Em quinhemtos reis – 0O500 reis
2301 Jtem Outro pistolete que tem a coronha forrada de couro E 
emuernisada foy aualiada Em seiscemtos reis – 0O600 reis
2302 Jtem outro pistolete do mestre d’Atorques tem a coronha de 
nogeira bramqua foi aualiado Em mil reis – 1O000

569 Ms.: palavras repetidas 
“roxos e ouro”.

570 Ms.: palavras repetidas 
“maneira Com”.

571 Ms.: corrgimos de “guarnecido”.

572 Ms.: corrigimos de “fora”.

573 Ms.: palavras repetidas 
“mil e dusemtos reis”.
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2303 Jtem Outro do mestre d’Atorques foi aualiado Em mil reis – 
1O000 
2304 Jtem Hum frasco574 de tartaruga nam Se Lancou por Erro
2305 Jtem Hum frasco575 de paao marchetado de madre- /fl. 230v./576 
perola foi aualiado em outocemtos reis – O800 reis
2306 Jtem Hum frasco de marfim que tem hũa figura de molher 
emuer nisado E dourado foi aualiado Em seiscemtos reis foi uemdido a 
Bertolameu Mendes por seiscemtos reis – O600 reis
2307 Jtem Hum frasco de marfim que tem hũa figura de hum homem 
foi aualiado Em quatrocemtos reis foi uemdido a Framcisco Ribeiro por 
quatrocemtos reis – O400 reis
2308 Jtem Outro frasquinho de marfim que tem huma figura de molher 
E hums ramos foi aualiado Em tresemtos reis – O300 reis
2309 Jtem Dous poluorins de tauxia foram aualiados em seiscemtos 
reis ambos – O600 reis
2310 Jtem Duas Canas da Jndia foram aualiadas Em cem reis – O100 
reis

O que estaua na caixa das armas 
que tem Carualho na arqua da Jndia

2311 Hũa rodella preta e grauada que Tem huma ponta de diamante 
Vai ja aualiada no Jnuemtario de Bento Esteues Carneiro /fl. 231/
2312 Jtem Outra rodella bramqua E grauada tem outra ponta ia uai 
aualiada no imuemtario de Bento Esteues Carneiro
2313 Jtem Outra rodella preta a proua de arcabus estas tres nom 
tem embarcaduras ia uai aualiada no imuemtario de Bento Este ues 
Carneiro
2314 Jtem Hũa caixa de Frandes que tem demtro hum moinho, duas 
cai xinhas, em que estam as peças pera Este moinho E asim hum torno 
de ferro grande E outro mais pequeno E huma torques, E hum martello, 
E hum aliquate, E hum cano, E hum tinteiro de ferro, Hũa serra, Duas 
grossas, Seis Limas, seis escopros que tudo serue Em hum cabo, E hum 
compasso hum timteiro E huma pueira foi aualiado tudo asim como 
Esta Em outo mil reis – 8O000
2315 Jtem Hum colar de ferro Emuernisado Com suas chaues E suas 
aliemas sem Cadeado foi aualiado Em mil e dusemtosreis – 1O200

2316 Jtem Dous moinhos de ferro pequenos forão aualiados Em mil e 
outocemtos reis ambos

/fl. 231v./ Arquas e outras cousas

2317 Hũa arqua de couro de cabello bramqua que seruia de ter a roupa 
brança forrada Com bocaxim amarelo foi aualiada Em qua trocemtos 
reis – O400 reis
2318 Jtem Hum cofre tumbado de França chapado de ferro Vsado 
pouquo as chapas Sam Largas foi aualiado Em mil e quinhemtos reis 
– 1O500 reis
2319 Jtem Hum cofre pequeno em que uierão as martas de Frandes foi 
aualiado Em dusemtos reis – 0O200 reis
2320 Jtem Hum cofre tumbado de chapas Larguas de ferro usado foi 
aualiado Em mil reis – 1O000 reis
2321 Jtem Hum cofre grande amarelo de ferros Estreitos em que 
Estauam os gibõis de Omze ferros foi aualiado em mil e dusemtos reis 
foi uemdido a Duquesa Dona Joana por mil e dusemtos reis – 1O200 
reis
2322 Jtem Hum cofre tumbado preto de couro cortido em que Estam as 
martas foi aualiado em mil e quatrocemtos reis – 1O400 reis /fl. 232/
2323 Jtem Hua arqua de cabello de duas emcargua que tem Em casa o 
Douctor Esteuam Preto foi aualiada em quinhemtos reis foi uemdida a 
Femam Cordeiro por quinhemtos reis – 0O500 reis
2324 Jtem Hũa Caixinha de Alemanha que tem guarnicam de armas 
demtro guarnesida de couro de fora foi aualiada em quatro mil reis – 
4O00 reis
2325 Jtem Hum pano Em que tem pimtado a Erodias com a cabessa de 
Sam Joam Bauptista foi aualiado em mil E dusemtos reis – 1O200
2326 Jtem Hum pemteador de tafeta uerde foi aualiado em mil reis foi 
uemdido a Aires de Miranda por mil reis – 1O000
2327 Jtem Outro pemteador de tafeta meo dobre preto foi aualiado 
em settecemtos reis foi uemdido a Martim Afomso por settecentos reis 
– 0O700 reis
2328 Jtem Hũa toalha de tafeta meo dobre preto foi aualiada Em 
dusemtos reis foi uemdida a Martim Afonso por dusemtos reis – 0O200 
reis /fl. 232v./

574 Ms.: letra inicial borrada.

575 Ms.: letra inicial borrada.

576 Ms.: palavras repetidas 
“de madre-”.
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2329 Jtem Outra toalha de tafeta Verde foi aualiada Em tresemtos reis 
foi uemdida a Aires de Miranda por tresemtos reis – 0O300 reis
2330 Jtem Hũa peça de toalhas adamascadas de desaseis quarteis foi 
aualiada a tresentos reis a uara por ser atoalhada E de doze quarteis 
que sam trinta Varas Sam noue mil reis – 09O000
2331 Jtem Onze Varas escasas adamascadas de dezaseis quarteis 
diguo que he atoalhada foram aualiadas a quinhemtos reis a uara Sam 
Simquo mil e quinhemtos reis – 5O500 reis
2332 Jtem Duas camissas nouas que foram do Duque E hum Lemco 
com guarnicam de transinhas foi aualiada a de manteo Simgelo em mil 
e seiscemtos reis E a outra de tramsinhas em dous mil reis E o Lenco 
em quatrocemtos reis Soma tudo quatro mil reis – 4O000

Diuidas que declarou João Gomes que deuião peçoas 
de caza d’espadas doura das que lhe deu O Duque pera 

se descomtarem de suas moradias /fl. 233/

2333  Jtem João de Toar tem numa Espada foi aualiada Em mil reis – 
1O000 reis
2334 Jtem Tome de Sousa tem outra foi aualiada em mil reis – 1O00 
reis
2335 Jtem Rui Lopes tem outra foi aualiada em mil reis – 1O00 reis
2336 Jtem Hemrique Froes tem outra foi aualiada em mil reis – 1O000 
reis
2337 Jtem Dioguo Cardozo tem outra espada foi aualiada em mil reis 
– 1O000 reis
2338 Jtem Aluar’Eanes tem outra foi aualiada em mil reis – 1O000 reis
2339 Jtem Antonio Caldeira tem outra foi aualiada Em mil reis – 1O000 
reis
2340 Jtem Manoel Caldeira tem outra foi aualiada Em mil reis – 1O000 
reis
2341 Jtem Antonio de Abreu tem outra foi aualiada Em mil reis – 1O000 
reis

VIDROS

2342 Jtem Doze pucaros com suas sobrecopas douradas
2343 Jtem Sincoenta pucaros com suas sobrecopas grandes e pequenos 

diguo que sam por todos Sincoenta E dous pucaros /fl. 233v./577 Com 
os de sima foram aualiados a setenta reis cada hum578 Sam tres mil e 
quinhemtos E quaremta – 3O540 reis
2344 Jtem Duas Limetas raxadas foram aualiadas Em cem reis – O100 
reis
2345 Jtem Doze Limetas pequenas foram aualiadas em quinhemtos 
reis – O500 reis
2346 Jtem Dous gomis foram aualiados Em tresemtos reis – O300 reis
2347 Jtem Hum copo Com sua sobrecopa que he uaso pera agoar foi 
aualiado em Simcoemta reis – O050 reis
2348 Jtem Hum copo burifado de Ouro atras uai
2349 Jtem Duas Vinagreiras de dous biquos cada hũa hũa raxada E 
outra lisa foram aualiadas em dusemtos reis – O200 reis
2350 Jtem Hũa poma de uidro groseiro foi aualiada Em uimte reis – 
O020 reis
2351 Jtem Hũa Jarra Romana Raxada foi aualiada Em outemta reis – 
O080 reis
2352 Jtem Tres caldeiras diguo huma foi aualiada Em sesenta reis – 
O060 reis
2353 Jtem Tres pucaros Empereaes Vam com os outros /fl. 234/579

2354 Jtem Hum pucaro de uidro groso foi aualiado em sincoenta 
reis – 0O050 reis
2355 Jtem Hum asucareiro Sem copa foi aualiado Em Sincoemta 
reis – 0O050 reis
2356 Jtem Hum pucaro de uidro uerde com sua sobrecopa dourado foi 
aualiado Em cem reis – O100 reis
2357 Jtem Seis pratos meaos de uidro dous grandes E hum uerde 
que Sam Sette foram todos aualiados em outocemtos reis – 0O800 reis
2358 Jtem Hum cagado de oso foi aualiado em cem reis – 0O100 reis

PERÇOLANAS

2359 Hum pichel de persolana com sua copa foi aualiado Em dusem-
tos E sincoenta reis – O250 reis
2360 Jtem Hũa dusia de persolanas de Escudelas foram aualiadas em 
mil e dusemtos reis – 1O200 reis
2361 Jtem Quatro presolanas maiores de Escudellas foram aualia das 
em quinhemtos reis Todas – 0O500 reis

577 Ms.: palavras repetidas “pucaros”.

578 Ms.: letras iniciais borradas.

579 Ms.: palavras repetidas 
“Vam com os outros”.
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2362 Jtem Duas persolanas bramquas foram aualiadas em tresemtos 
reis Sam de escudellas – 0O300 reis
2363 Jtem Outo persolaninhas pequenas diguo que /fl. 234v./580 Sam 
seis foram aualiadas em Cento E simcoemta reis – O150 reis
2364 Jtem Hũa garrafa de persolana foi aualiada Em cemto E sincoen ta 
reis – O150 reis
2365 Jtem Hũa Vinagreira foi aualiada Em Cem reis – O100 reis
2366 Jtem Hum boyam muito pequeno foi aualiado em cem reis – 
O100 reis
2367 Jtem Duas dusias de pucaros de feicõins de barro que nom som 
rocados Vieram de Badaios Sam gastados E quebrados
2368 Jtem Trinta pucaros de Badaios rocados de pedras, e Vinte E 
quatro barris foram aualiados em dusemtos reis – O200 reis
2369 Jtem Hum retalho de pano preto tozado que aueria huma terça 
que he de Malinas foi aualiado em cemto E sincoenta reis – O150 reis
2370 Jtem Outro pedaço de pano tosado retalho como de meo Couado 
foi aualiado em dusemtos reis – O200 reis
2371 Jtem Hum nouelo de fio foi avaliado em Vinte reis – O020 reis
E por aqui diseram os ditos Joam Correa guarda roupa que foi do 
Duque E Joam Gomes Vieira moço da /fl. 235/581 guarda roupa E 
Antonio Coelho moco das chaues por todos E cada hum por si foi dito 
que auião por feito e acabado Este imuemtario da fazenda da guarda 
roupa que declararam Ser adquerida assi por elles como Se uio pellos 
Liuros, pello iuramento que tem recebido E protestaram a todo tempo 
que lhe mais Lembrar o declararem E tudo ficou em poder de Joam 
Gomes Vieira asim como de antes Estaua E o Dezembargador mandou 
fazer este termo que asinou Com elles Sebastiam Alueres o Escreui // 
Jeronimo Pereira de Sáa // Joam Correa Joam Gomes Vieira Antonio 
Coelho
2372 Jtem Seis resmas de papel que declarou Antonio de Gouuea que 
ficaram por falecimento do Duque foram aualiadas a quatrocem tos reis 
a resma Sam dous mil e quatrocemtos reis – 2O400 reis
2373 Jtem Duas pelles de anta E hum pedasinho foram aualiadas em 
quatro mil reis – 4O000
2374 Jtem Hum garfo d’alicorne E hum cabo de culher foi aualiado em 
quatrocemtos reis – O400 reis
2375 Jtem Hum arcabus pistolete que tem chaue /fl. 235v./582 na roda 
E a coronha marchetada foi aualiado em Outocemtos reis – O800 reis

2376 Jtem Hum arcabus de murram de monicam que tem huma Serpe 
de muram foi aualiado em mil reis – 1O000 reis
2377 Jtem Hum manteo de couro camusado foi aualiado Em quinhem-
tos reis foi uemdido ao Doutor Simão d’Alueres por quinhemtos reis 
– O500 reis
2378 Jtem Hum Veo azul da Jndia foi aualiado em outocemtos reis foi 
uemdido a Luis Mendes por mil e seiscemtos E quarenta reis – 1O640 reis
2379 Jtem Hum escritoriosinho da China como caixinha com duas 
gauetas foi aualiado em dusemtos E Sincoenta reis foi uemdida a Pero 
Fernandes pella dita quamthia – O250 reis
Jtem E todas Estas mais peças que se Lancaram despois de Ser rado 
este imuentario atras tornaram a ficar em poder do dito João Gomes 
Vieira tirando as resmas de papel que ficaram em po der de Antonio de 
Gouuea E elle se obrigou as Emtreguar E asim todo o mais comtheudo 
atras cada Vez que lhe for man- /fl. 236/583dado E asinou aqui Sebastião 
Alueres o Escreui// Jeronimo Pereira // Joam Gomes Vieira

Termo com João Gomes Vieira

Aos Vinte E outo dias do mes de Nouembro de mil e quinhem tos 
sesenta E sete annos em Villa Vicosa no aposemto da senhora Duquesa 
Dona Brites perante mim escriuão e testemunhas ao dian te asinadas 
pareceo hi Joam Gomes Vieira comtheudo em este imuentario ao 
qual Eu Escriuam li este imuemtario que Esta escrito por mim em 
trinta E sette meas folhas a fora Esta E lhe fis per gunta se tinha a 
fazenda comtheuda neste imuemtario, disse que elle tinha a fazenda 
comtheuda neste imuentario em poder tiran do a que se uemdeo E 
tomou o senhor Duque E a senhora Duquesa que loguo Esta declarado 
nas adicõins por Letra de mim escriuam como por ellas pareçe E se 
obrigou dar conta com emtregua dellas cada ues que o senhor Duque 
mandar a quem elle mandar, para que obrigou seus bens E fa- /
fl. 236v./584 zenda mouel E Rais auido E por auer a qual obrigacam 
Eu Escriuão aseitei em nome das peçoas a que tocar ausentes 
testemunhas que Estauam presentes Antonio Mouro Caualeiro do abito 
de Christo E Manoel Gomsalues E Joam Thome Criados do dito Senhor 
E eu Sebastiam Alueres que o Es creui E elle asinou aqui Testemunhas 
os sobreditos E eu Sebas tiam Alueres que o escreui // Antonio Mouro 
// Joam Gomes Vieira // Manoel Gomsalues // Joam Thome

580 Ms.: palavra repetida “Que”.

581 Ms.: palavras repetidas “moço da”.

582 Ms.: palavra repetida “Chaue”.

583 Ms.: palavras repetidas “for man-”.

584 Ms.: palavras repetidas “E fa-”.
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Jnuentario que fez Joam Galego Ouriues do ouro do que tinha em 
sua caza quando faleceo o Duque que aia gloria pello iuramento que 
lhe foi dado que declarou que erão adqueridas as pessas seguintes 

Ioyas

2380 Dez rubis pequeninos que Estam em huma Caixinha com cera 
/fl. 237/585 Vermelha foram aualiados todos em mil e dusemtos reis foram 
Vemdidos a Francisco Fernandes por mil e dusentos reis – 1O200 reis
2381 Jtem Quatro dobretes Vermelhos E hum camafeo quebrado foram 
aualiados asim Como Estam Em mil e quatrocemtos reis – 1O400 reis
2382 Jtem Tres dobretes uerdes foram aualiados em dusentos reis – 
0O200 reis
2383 Jtem Hum botam triangulo de prata E tem em 
sima hum triangolo de ouro esmaltado de preto 
foi aualiado em cem reis – 0O100 reis
Jtem Asi disse que outras peças emtregara a Antonio Mouro porque 
lhas dera de que apresemtou huma Lembramca E por Esta maneira 
Ouue o dito Joam Galego este imuemtario por acabado E que nam era 
Lembrança de mais fazenda que ficase do Duque que a seu Carguo 
Estiuese Com protestacam Se lhe mais Lembrar o decla rar E todas as 
ditas peças comtheudas em este imvemtario tornaram a ficar em mão 
do dito Joam Galego Como de antes Estauam E o dito Dezembarguador 
mandou fazer este termo que /fl. 237v./586 asinou Com elle Sebastiam 
Alueres que o Escreui // Jeronimo Pereira de Sáa // Joam Galego
Estas peças comtheudas neste Jmuemtario de Joam Galego foram 
Emtregues a Joam Gomes Vieyra por mandado do Dezembargador E 
elle Joam Gomes Vieira as recebeo asim como tem a Outra fazenda 
em deposito E asinou aqui Sebastiam Alueres o Escreui // Jeronimo 
Pereira de Saa // Joam Gomes Vieira
2384 E declarou Joam Galego que elle tinha Trinta E sete dia mantes que 
lhe o Duque deu em sua uida pera fazer os botoes da Senhora Duqueza 
Dona Britis e deu delles conhesimento ao Duque E emtregou os botoes 
a Senhora Duquesa E não lhe deram seu conhesimento E protesta se se 
achar o conhecimento nam lhe preiu dicar E o dezembargador mandou 
que se Escreuese E que se pergun te se a senhora Duquesa pertensese 
A senhora Duquessa disse que ia os tinha recebidos E lancados em 
inuentairo /fl. 238/587

Termo com João Gomes Vieira

Aos Vinte E noue dias do mes de Nouembro de mil e quinhemtos 
sesenta E sete annos em Villa Vicosa no aposento da Senhora Duquesa 
Dona Britis peramte mim escriuam E testemunhas abaixo asinados 
pareceo hi Joam Gomes Vieira Comtheudo neste Jmuemta rio, ao qual 
li este imuemtario E lhe fis pergunta se tinha a fazenda comtheuda 
nelle, disse que sim tinha que era a comtheuda na mea folha de papel 
atras E eu escriuam lhe disse que a acudise com ella ao Senhor Duque 
cada ues que lho mandasse E elle dito Joam Gomes Vieira disse que 
Sim que Elle acuderia ao dito senhor Com ella Ou a quem elle mandar 
pera o que obri gou seus bens E fazenda E eu Escriuam aceitei esta 
obrigacam e elle asinou aqui testemunhas que Estauam presentes 
Antonio Mou ro // E Vicente Fernandes e Nuno Alueres Criados do 
Duque E eu Sebastiam Alueres que o Escreui // Joam Gomes Vieira // 
Vicemte Fer nandes // Nuno Alueres // Antonio Mouro /fl. 238v./

 
Jnuemtario que se fez das peças que estauam na 

cazinha do despacho do Du que que Deos aya

2385 Hum estrolabio de Latam aberto foi aualiado Em quatrocemtos 
reis uelho – O400 reis
2386 Jtem Outro Estrolabio redondo pequeno foi aualiado em 
dusemtos reis por ser uelho – O200 reis
2387 Jtem Hum Estrolabio triangulo de latam foi aualiado em tresemtos 
reis por ser uelho – O300 reis
2388 Jtem Hũa Caixa de paao Laurada Com hum compasso Velho foi 
aua liado em quaremta reis – O040 reis
2389 Jtem Duas agulhas de marear desmanchadas foram aualiadas em 
dusemtos reis – O200 reis
2390 Jtem Hũa campainha quebrada Sem badalo não se aualiou por 
não ualer nada – nada
2391 Jtem Quatro ganchos de mula prateados foram aualeados 
quarenta reis – O040 reis
2392 Jtem Hua charneira de ferro foi aualiada em des reis – O010 reis
2393 Jtem Hum Estrolabio de folha de Latam foi avaliado em Vimte 
reis – O020 reis
2394 Jtem Hũa taboa do tempo da uerdade /fl. 239/588 E da mentira 

585 Ms.: palavras repetidas “Com cera”.

586 Ms.: palavra repetida “Que”.

587 Ms.: palavras repetidas “E 
Lancados em imuemtario”.

588 Ms.: palavras repetidas 
“da uerdade”.



142

uelha femdida foi aualiada em quatrocemtos reis foi uemdida a Antonio 
Correa pella aualiacão – O400 reis
2395 Jtem Hum mapa que Estaua na casinha do despacho foi aualiado 
em dusemtos E Sincoemta reis por estar roido de ratos he de papel – 
O250 reis
2396 Jtem O retrato do Duque Dom Theodosio foi aualiado em mil e 
dusemtos reis – lO200 reis
2397 Jtem Hum ferro que fazem chumbos pera vidracas uai aualia do e 
Lamçado no imuemtario grande que fez Joam Gomes Vieira no antiguo
2398 Jtem Hũa bandeirinha de tafeta roxo de canas foi aualiada em 
quarenta reis por ser rota E uelha – O040 reis
2399 Jtem Hum carrinho preto uelho foi aualiado em quaremta 
reis – O040 reis
As quais cousas comtheudas em este imuemtario recebeo Joam Gomes 
Vieira por mandado do doutor Jeronimo Pereira de Sáa Juiz destas 
partilhas pera dellas dar comta E asinou aqui Com o dito dezembargador 
Sebastiam Alueres que o Escreui // Jeronimo Pe- /fl. 239v./589 reira 
Peçoa // Joam Gomes Vieira
2400 Jtem Hum compasso de Latam de perafuso foi aualiado Em cem 
reis – O100 reis
2401 Jtem Tres Charneiras douradas e prateadas de Silhoes foram 
aualiados em cemto E sincoenta reis – O150 reis
2402 Jtem Dous ferros de fains590 de tauxia foram aualiados em 
quatrocemtos reis – O400 reis
2403 Jtem Hum espelho de aço redondo de dous Lumes Cego foi 
aualia do em Cem reis – O100 reis

Termo de João Gomes Uieira

Aos Vinte e noue dias do mes de Nouembro de mil e quinhemtos 
sesenta E sete annos em Villa Vicossa no aposemto da Senhora Du quesa 
Donna Britis sendo hi presemte Joam Gomes Vieira Comtheudo em 
este Jmuemtario que Esta Escrito em duas meas folhas e lho li e fis-lhe 
pergunta se tinha as peças comtheudas em este Jm uemtario disse 
que sim tinha eu lhe disse que acudisse com a comta dellas ao Senhor 
Duque quamdo lhe pedisse Comta dellas E per elle Joam Gomes foi 
dito que Elle se obrigaua e de feito obri gou dar conta /fl. 240/591 da dita 
fazenda ao Senhor Duque ou a quem sua Excelencia mandar cada ues 

que lhe for mandado pera que obrigou592 Seus bens E fazenda mouel 
e rais auida E por auer a qual obrigacam Eu Escriuam aceitei em nome 
das peçoas a que tocar ausemtes E elle asinou aqui testemunhas593 
que Estauam prezemtes Vicente Fernandes E Nuno Alueres Pereira 
Criados do Duque e Bras da Silua Criado594 de mim escriuam e outros 
Eu Sebastiam Alueres que o Escreui // Joam Gomes Vieira // Nuno 
Alueres Pereira // Vicente Fernamdes

Titolo das cousas que se comprarão em uida do Duque 
da fazenda do Senhor Dom Iames, que tem a seu cargo 

Ioão Gomes Vieira e he adquerida

2404 Hums Estribos de bastarda dourados forão aualiados Em mil e 
quatrocemtos reis – 1O400 reis
2405 Jtem Huas nominas E cordois emcarnados as nominas de 
gusanilho uelhas forão aualiadas em outocemtos reis E os cordõis em 
outocemtos reis Sam mil E seiscemtos reis foram uemdidas ao Duque 
pella ditta aualiacam – 1O600 reis
2406 Jtem Hũa brida de meloes dourada foi aua- /fl. 240v./595 liada em 
quinhemtos reis – O500 reis
2407 Jtem Outra brida dourada que tem humas medalhas nos copos 
foi aualiada Em quinhemtos reis – O500 reis
2408 Jtem Duas bridas bramcas Estanhadas hũa gramde E outra 
pe quena foram aualiadas Em quatrocemtos reis ambas – O400 reis
2409 Jtem Hum manteo de fustam forrado de pelles de lobo foi 
aua liado Em tres mil reis – 3O000 reis
2410 Jtem Hũas mangas de canos de chamalote azul brosladas de ueludo 
Cramesi diguo de tripa foram aualiadas em dusemtos reis – O200 reis
2411 Jtem Hums pamtufos de seda amarela da China foram aualiados 
em seiscemtos reis
2412 Jtem Hums copos de brida dourados foram aualiados Em Cemto 
E uimte reis – O120 reis
2413 Jtem Dous chegreis de couro pera agoa foram aualiados Em 
cemto E sesenta reis – O160 reis
2414 Jtem Dous bocados de brida foram aualiados em sesemta 
reis – O060 reis
2415 Jtem Hums Cordois azues E uermelhos foram aualiados em 
quatro cemtos reis foram uemdidos ao Duque pella dita quamthia de 
qua trocemtos reis /fl. 241/

589 Ms.: palavras repetidas 
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Cousas que declarou Antonio Caldeira moço das chaues que foi do 
Duque que Deus aia que era da fazenda do senhor Dom James que 

Deus aia que o Duque lhe mandou, que as guardase pera as uer 
deuagar e não estam com pradas nem carregadas na fazenda e man-

dou o Dezembargador que se Lamçasem com esta declaracam

2416 Huas Estribeiras tonocins de montão alto com sua Caixa de 
peitoral
2417 Jtem Hũa Camisa mourisca muito boa
2418 Jtem Hũa roupa curta de Lobos posta Em serguilha guarnesida 
de Velludo
2419 Jtem Huas Esporas de Brida douradas

E por aqui disseram os ditos Joam Gomes Vieira E Antonio Caldeira 
que auiam por feito E acabado Este imuemtario das cou sas que foram 
do Senhor Dom James, A saber as cousas que Sam da fazenda E as que 
nam Sam desta fazenda E protestam se lhe mais Lembrar o declararem 
/fl. 241v./596 E tudo fiquou em poder de Joam Gomes Vieira como de 
antes Estaua E asinaram aqui com o dito Dezem bargador Sebastiam 
Alueres que o Escreui // Jeronimo Pereira de Saa // João Gomes Vieira 
// Antonio Caldeira

Termo com João Guomes Vieira

Aos Vinte E noue dias do mes de Nouembro de mil e quinhem tos sesenta 
E sette annos Em Villa Vicossa no aposemto da Se nhora Duqueza 
Donna Britis, sendo hi presemte Joam Gomes Vieira Comtheudo neste 
Jmuemtario atras das cousas que se comprarão da fazenda do senhor 
Dom James que Deos aia Eu Escriuam lhe li o dito Jmuemtario que 
esta Escrito em duas meas folhas E lhe fiz pergumta se tinha as cousas 
nelle comtheudas disse que Sim ti ramdo as que dizem as adicõins que 
tem o Duque E que se uemderão E lhe dise que desse comta dellas 
ao Duque cada ues que lho pedise E elle disse que Sim faria E pera 
isso asi comprir obrigou seus bens E fazenda mouel E rais auido E por 
auer E asinou aqui E eu Escriuam aceitei esta obriguacam em nome 
/fl. 242/597 das pecoas a que tocar auzentes testemunhas que Estauam 
presemtes Antonio Mouro, E Vicente Fernamdes E Nuno Alueres Pereira 
Cria dos do Duque E eu Sebastiam Alueres que ho Escreui E as peças 

do senhor Dom James que tinha Antonio Coelho se tornaram a senhora 
Duquesa sua may testemunhas as sobreditas Sebastiam Alue res que o 
Escreui // Joam Gomes Vieira // Vicemte Fernandes // Nuno Alueres 
Pereira // Antonio Mouro

Jnuentario que fizeram Lourenco Carvalho tizoureiro 
da capella do Duque que aia gloria, e Bastiam Lopes 

que tem as chaues das arcas diguo das cousas da 
capella, e o iuramento uai no auto dos iuramentos

ORNAMENTOS

2420 Hua Vestimenta de Brocado de tres pellos com sabastro de fio 
de Ouro com jmagens E teue aliofar pellas Coroas E bordaduras que 
ia nam tem E renouaram-se pellas coroas com prata E duas almatecas 
do mesmo brocado com Sauastros de chaparia598 de prata posto sobre 
/fl. 242v./599 ueludo azul E huma capa do mesmo ornamento de 
brocado com Tres aluas E tudo he deste Ornamento de brocado E he o 
frontal do mesmo Ornamento que tem dous panos de brocado E dous 
meios no cabo E tem as armas todo o ornamento forrado de tafeta 
Verde, com seus cordõis estolas E manipulos E nam tem capellos foi 
aualiado a chaparia E broslado e feitio do broslado Somente a saber 
chaparia de prata E a de cobre600 esta no manipulo, E alua E estola E 
o mais da chaparia he de prata E o broslado do mais do ornamento E 
ouro E feitio tudo foi aualiado em dusemtos E nouemta mil dusentos E 
simcoenta reis com o aliofre E o brocado Em Cemto E outemta E dous 
mil Setecentos E Sincoenta reis Soma tudo quatrocentos Setenta E tres 
mil reis – 473O00 reis
2421 Jtem Hum pano d’altar do ornamento asima de cetim Cramesi 
que tem no meio hũa Crus de argentaria E todo cheo de601 flores de 
prata E todo Este Ornamento he framiado de Ouro E cramesi /fl. 243/602 
o broslado deste pano Entra na aualiacam do Ornamento asima foi 
aualiado a seda e framiam em mil e dusemtos reis por ser Vsado – 
1O200 reis
2422 Hũa capa de misal de brocado do mesmo Ornamento E hum pano 
de porta paz de borcado amarelo forrado de Cetim cramessi Vsados 
foram aualiados em seis mil e quatrocemtos reis – 6O400 reis
2423 Jtem Outro Ornamento de brocado razo a saber huma Vestimenta 

596 Ms.: palavras repetidas 
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com sauastros de ueludo Cramesi e duas almatiquas do mesmo theor 
E huma capa de asperges e frontal do mesmo brocado E sobrefrontal 
de ueludo Cramesi franiados de Ouro E cramesi Com tres aluas E suas 
Estolas E manipulos E huma fronha de misal tudo uelho foi aualido 
O broslado deste Ornamento somente Em quatro mil e dusemtos reis 
foi aualiado em uimte E simquo mil reis o brocado e o uelludo E as 
framias E cordõens por Ser muito gastado Soma tudo Vinte E noue mil 
E dusemtos reis Com os cordois Cramesis a capa foi aualiada por si Em 
Vinte E seis mil e setecemtos reis por ser de brocado frisado – 29O200 
– 26O700 /fl. 243v./
2424 Hũa capa de misal de ueludo Cramesi muito uelho foi aualiado 
Em cemto E Sincoemta reis – O150 reis
2425 Jtem Outro Ornamento de ueludo bramco por cortar com Sauastro 
de ueludo rosado E huma capa d’asperges E duas almatiquas do mesmo 
Velludo E tres aluas com seus regaços de ueludo rosado E duas Estolas 
E tres manipulos E hum frontal do mesmo Velludo E sobrefrontal de 
ueludo rosado E hum pano de porta paz do mesmo Velludo rosado 
forrado de Cetim bramquo tudo usado foi aualiado Com suas franias E 
cordoens em desouto mil reis por ser uelho – 18O000
2426 Jtem Outro Ornamento de cetim auelutado Cramesi, diguo azul a 
saber manto E capa de asperges E duas almatiquas Com Suas framias E 
tres aluas E duas Estollas E tres manipolos E hum frontal que tem sinco 
panos os tres de Cetim auelutado E dous de uelludo azul E duas capas 
de Cetim auellutado roxo com sauastros de ueludo Cramesi que seruem 
com o mesmo ornamento /fl. 244/603 foram aualiados Em desasete mil 
e setecemtos reis por ser uelho com suas framias – 17O700 reis
2427 Jtem Outro ornamento de uelludo laramiado com sauastros de 
ueludo azul a saber manto capa E duas almatiquas frontal sobrefrontal 
de ueludo pardo E tres aluas duas, Estolas, E tres manipolos E hum 
dosel de ueludo alanramiado com Sanefas de uelludo pardo tudo 
uelho E rotto E duas capas de misal de uelludo laramiado muito 
usado foi tudo aualiado Com cordoins E franiois Em trinta E sinco mil 
reis – 35O000
2428 Jtem Outro Ornamento de damasco preto Com sauastros de 
uelludo preto a saber manto Capa de asperges duas almatiquas e 
frontal E sobrefrontal he de ueludo preto E tres aluas duas Estolas E 
tres manipulos E hum604 dosel de damasco preto Com sauastros de 
Velludo preto framiado de preto E amarelo E tudo uelho E roto foi tudo 

aualiado com suas framias e cordõins em dezaseis mil reis – 16O00 
reis /fl. 244v./
2429 Jtem Outro Ornamento, diguo Vestimenta de cetim auelutado 
Verde uelha com Sauastro de Cetim auelutado laramiado Com sua alua 
manipulo Estola E manipolos E hum fromtal de cetim auelutado uerde E 
sobrefrontal de ueludo Laramiado uerde E hum cetial de ueludo uerde 
que serue no Estrado tudo uelho E roto E podre foi tudo aualiado em 
simquo mil E quatrocemtos reis – 5O400 reis
2430 Jtem Outro Ornamento de tella de ouro Com sauastros de 
uelludo Cramessi605 broslados framiado de Ouro E cramesi A saber 
manto, Capa d’asperges duas almatiquas duas Estolas tres manipolos 
E dous cappelos E cordoens forrada de tafeta Cramessi E fromtal da 
mesma tella com bandas de uelludo Cramessi E hũa capa de missal de 
tella de ouro forrada de cetim azul E o forro de tafeta Cramesi deste 
Ornamento he adquirido foi aualiado o broslado deste ornamento 
a saber Ouro E prata feitio E seda delle E asim a seda diguo E asim 
a tella do bros- /fl. 245/606 lado somente tudo Em Cemto E trinta E 
outo mil quatrocemtos E nouenta reis a tella da capa E o uelludo deste 
ornamento foi aualiado em trinta E dous mil Cemto E Sincoenta reis E o 
tafeta Em quatro mil Outocemtos E sesenta soma tudo Cemto setenta 
E simquo mil E quinhemtos reis – 175O500
2431 Jtem Hũa Vestimenta de tafeta Cramessi com todo seu guisamento 
que Sam dous frontalinhos do mesmo tafeta tudo de capelinha, tudo 
uelho foi tudo aualiado Em dous mil reis – 2O000
2432 Jtem Dous frontaisjnhos de tafeta Cramessi de tres panos cada 
hum E huma toalha de altar e hum missal com capa de Velludo cramessi 
E hũa toalha de corporaes Laurada de uerde Com os corporaes demtro 
E hũa Campainha de metal dourada E huma pedra d’ara a toalha se 
queimou os fromtaes Vão na adicam da uistimenta asima E o Liuro nos 
Liuros o mais foi aualiado tirando os corporaes em mil reis – 1O000
2433 Jtem Duas capas de brocado de minhoto com Sanefas de brocado 
razo foram aualiadas com seus cordoins E framiois Em quarenta E seis 
mil E setecemtos reis – 46O700 /fl. 245v./
2434 Jtem Hum Ornamento de cetim auelutado Verde com sauastro de 
borcado razo a saber manto Capa de asperges duas almaticas com seus 
cordõins E dous capellos E tres aluas E duas estolas E tres manipolos E hum 
fromtal do mesmo Com sobrefrontal de tella de Ouro foi tudo aualiado 
com seus cordõens e framiõens em sesenta E simquo mil reis – 65O000

603 Ms.: palavra repetida “Ornamento”.
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2435 Jtem Huas cortinas de damasco preto que Sam tres peças foram 
aualiadas Em des mil e nouecentos reis – 10O900 reis
2436 Jtem Hum citial de damasco preto que tem quatro panos foi 
aualiado Em quatro mil reis he muito Velho – 4O000
2437 Jtem Duas almofadas de Damasco preto com suas borlas usadas 
foram aualiadas em mil e outocemtos reis – 1O800 reis
2438 Jtem Hũa capa de Cetim auellutado cramesi com seu capello 
falso com duas bordas de tella de Ouro E amtre ellas huma banda de 
cetim auelutado Verde foi aualiada em simquo mil reis – 5O000
2439 Jtem Huas Cortinas de tella de Ouro que /fl. 246/607 sam tres 
peças a da parede he forrada de bocaxim E as duas tafeta amarelo 
bamdadas de ueludo azul com setial de tella de ouro razo E outro cetial 
de tella de ouro E o pano do meio he de brocado uerde auellutado foi 
aualiado em outenta E sette mil e quinhemtos reis – 87O500 reis
2440 Jtem Hum citial de ueludo preto que tem quatro pannos E meio 
uelhos diguo que Sam dous e muito uelho foram ambos aualiados em 
tres mil e quinhemtos reis – 3O500 reis
2441 Jtem Outro citial de uelludo pardo de quatro panos uelho foi 
aualiado em dous mil e quatrocemtos reis – 2O400
2442 Jtem Hũa Vestimenta de Zergania da Jndia com sua alua E estola 
e manipolo era muito uelha diguo damasquilho da Jndia foi aualiada 
Em seiscemtos reis E a alua Em tresemtos reis soma tudo nouecentos 
reis – O900 reis
2443 Jtem Hum manto de Damasco preto com estola do theor Velha foi 
aualiado Em mil e seiscemtos reis – 1O600 reis
2444 Jtem Hum paleo do damasco Cramesi com608 sua banda do redor 
de tella de Ouro com quatro Varas que tem /fl. 246v./609 recontos E 
argolas de prata foi aualiado em mil e dusemtos reis a prata foi aualiado 
o damasco Em tres mil reis e sento E sincoemta reis Soma quatro mil 
tresemtos E sincoenta reis – 4O350 reis
2445 Jtem Hũa manga de Crus de uelludo verde framiado de bramco 
Verde E Laramiado de hũa banda hum JHESUS, E da Outra Christus. 
broslada foi610 aualiada a manga asim como Esta em tres mil reis – 
3O000
2446 Jtem Outra manga de uelludo preto broslada Com setim bramco 
framiada de bramco E preto Vai o broslado na aualiacam do broslado 
do Ornamento foi aualiada Em mil e quatrocemtos reis – 1O400 reis
2447 Jtem Hũa manga de brocado da Crus que tem por de redor hũa 
bamda de cetim cramesi E acentado nella hum ramo broslado com sua 

framia de ouro E cramesi foi aualiado o broslado desta manga em mil E 
seiscemtos reis e a framia Em dusentos E sincoemta reis o brocado611 
diz que he do Duque que foi de Sua may – 1O850 reis
2448 Jtem Hum pano de Ras de ouro que tem hũa Jmagem de nosa 
Senhora que he a Saudacam E tem seis couados foi aualiado /fl. 247/612 
em outo mil reis por Ser usado – 8O000
2449 Jtem Hum cofre forrado de cramesi em que esta O SSANTISSIMO 
SACRAMENTO pellas Emdoemças E por fora huma fita de ouro crauacam 
de prata e dous gomcos E fechadura de prata e chaue e tem demtro 
huma almofada de tafeta Verde E huma pedra de ara foi aualiado Com 
a charola guarnecida613 de ueludo Cramesi adiante
2450 Jtem Hum pano do pulpito de damasco cramesi tem quatro 
panos suas bandas de cetim auellutado branco e cramesi foi aualiado 
em dous mil e Tresentos reis por ser uelho – 2O300 reis
2451 Jtem Outro pano de damasco preto de quatro panos com suas 
bandas de uelludo preto framiado de alaramiado e preto uelho foi 
aualiado em dous mil E tresemtos reis – 2O300 reis
2452 Jtem Outro pano de uelludo pardo framiado de retros pardo 
uellho foi aualiado Em mil e outocemtos reis foi dado a Francisco 
Varião a comta de sua Sentença pella aualiacam – 1O800
2453 Jtem Hum pano da Estante de damasco /fl. 247v./614 azul 
bamdado com uelludo amarelo uelho foi aualiado em mil e cem reis 
– 1O100 reis
2454 Jtem Outro pano da Estante de damasco amarelo bamdado de 
ueludo azul uelho foi aualiado Em mil e cem reis – 1O100 reis
2455 Jtem Tres panos de Estante de tafeta preto Com bandas de ueludo 
preto uelhos forão aualiados em mil e seiscemtos reis – 1O600 reis
2456 Jtem Hum pano de pulpito de cetim preto auelutado forrado de 
bocaxim broslado com retros bramco Vai aualiado o broslado como 
ornamento atras foi aualiado Em quatro mil reis o uelludo E a framia 
Em trecemtos reis Soma tudo quatro mil E tresentos reis – 4O300 reis
2457 Jtem Outro pano de pulpito de brocado razo Com bamdas de 
ueludo Cramesi aualiado Em quatorse mil e quatrocemtos reis por ser 
usado – 14O400 reis
2458 Jtem Hũa guarda de corporaes de lãa com hũa renda de ouro E 
prata ao redor foi aualiado Em mil reis – 1O000
2459 Jtem Hũa toalha de telilha de Ouro tem nos cabos hum Lauor de 
desfiado de ouro E prata toda rota não Se aualiou por não /fl. 248/615 
ter ualia

607 Ms.: palavras repetidas 
“de tella de ouro que”.

608 Ms.: palavra repetida “Com”.

609 Ms.: palavras repetidas “que tem”.

610 Ms.: letra inicial borrada.

611 Ms.: corrigimos de “brocados”.

612 Ms.: palavras repetidas 
“foi aualiado”.

613 Ms.: corrigido pelo escrivão 
sobre a palavra “guarnecam”.

614 Ms.: palavras repetidas “de 
Estante de damasco”.
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2460 Jtem Hũa capa de misal de brocado forrada de cetim Cramesi que 
serue no Liurinho de bautizar E outra de ueludo preto
2461 Jtem Outo toalhas de altar hũa de Olanda que serue com o 
ornamento riquo he huma destas he adquerida E ia uai no adquerido E 
fiquam aqui sete hũa destas he queimada no meio E lhe cortaram hum 
pedaço foram aualiadas em mil E quatrocemtos reis – 1O400 reis
2462 Jtem Onze sobrepellizes uelhas E rotas foram aualiadas Em mil e 
dusemtos reis – 1O200
2463 Jtem Hum abano de tafeta amarelo com emgaste E argola de 
prata E o pano616 preto foi aualiado Em quatrocemtos reis – O400 reis
2464 Jtem Hums ferros de Esteos quebrados que nam seruem foram 
aualiados em Cemto E Sincoemta reis – O150 reis
2465 Jtem Hũa estante de ferro de ter Liuros foi aualiada em seiscemtos 
reis – O600 reis
2466 Jtem Hũa campainha de metal dourada foi aualiada Em dusemtos 
reis – O200 /fl. 248v./
2467 Jtem Hũa pedra d’ara foi aualiada hũa delgada em quatrocemtos 
reis – O400 reis
2468 Jtem Outra pedra d’ara posta Em pano cuberta de ueludo uerde 
foi aualiada Em dusemtos reis por ser grosa – O200 reis
2469 Jtem Hũa Estante de altar de ferro prateada de ferro foi aualiada 
Em seiscemtos reis – O600 reis
2470 Jtem Hũa Cruz de paao com hum Cruxufixo que Esta na Samcristia 
foi aualiada em outocemtos reis – O800 reis
2471 Jtem Tres panos de uelludo preto que foram de hum sitial de 
ueludo preto que serue na tumba de sesta-feira de Emdoemcas Velhos 
E safados diguo que sam quatro panos foram aualiados em dous mil 
E tresentos reis foram Vemdidos ao Doutor Antonio Barbosa por mil E 
seiscemtos reis – 1O600 reis
2472 Jtem Hum pano de uelludo Verde que se ue nos degraos da 
Somana Santa muito uelho foi aualiado Em dous mil reis – 2O000
2473 Jtem Duas Cadeiras razas de Estrado uelhas foram aualiadas Em 
cemto E Sincoenta reis ambas – O150 reis
2474 Jtem Sinco arquas Emcouradas quatro Em Cabello E huma cortida 
muito uelhas foram aualiadas todas Em dous mil reis – 2000617

2475 Jtem Dous Escabellos pequenos /fl. 249/618 foram aualiados em 
dusemtos reis – O200 reis
2476 Jtem Hũa charola guarnesida de uelludo cramesi com hũas 

rendinhas de ouro que Sam ao redor dos balaustes com pano de cetim 
Cramesi com que se cobre o chão da charola E hũas cortinas de tellilha 
de prata foi tudo aualiado em Vinte E hum mil reis com a crauacão E 
fechadura E gomcos de prata – 20O000
2477 Jtem Hum cruseiro de por os cirios nas Treuas tinto de preto foi 
aualiado em Tresemtos reis – O300 reis
2478 Jtem Hum Paao da serpentina E outro do Sirio pascoal619 E duas 
mangas de paao da Crus E as mangas sam de paao tudo uelho foi tudo 
aualiado Em dusemtos reis – O200 reis 
2479 Jtem Dous bamquos E huma taboa que seruia de altar uelhos foi 
[tudo] aualiado Em Cemto E sincoenta reis – O150 reis
2480 Jtem Hum pano de porta paz de brocado forrado de cetim Sem 
framias de que o Duque mandou fazer hũa fronha de missal usado foi 
aualiado Em dous mil reis – 2O000
2481 Jtem Hum Ornamento de cetim auelutado Cramesi Com sanefas 
de broquado razo A saber manto /fl. 249v./620 E capa de asperges duas 
almatequas tres aluas E tres amittos E duas Estolas E seus capellos nam 
tem cordoes E hum frontal de ueludo auelutado Cramesi foi tudo avaliado 
com suas framias Em trinta E dous mil E setecentos reis – 32O700

PRATA DA CAPELA

2482 Jtem Dous casticais de prata dourados de uela que uieram de 
Castella antiguos pessaram treze marcos E duas Onças foi aualiado a 
dous mil E quatrocemtos reis O marco E o ouro a quinhemtos reis por 
marco sem feitio Soma tudo trinta E outo mil E quatrocemtos reis – 
38O400 reis
2483 Jtem Hum Ostiario de prata de ter Ostias dourado que veo de 
Castella com seu pe pessou quatro marcos simquo onças quatro 
outauas foi aualiado a dous mil E quatrocemtos reis O marco E a 
quatrocemtos reis por marco do ouro sem feitio Soma treze mil cemto 
Vinte E simquo reis – 13O125 reis
2484 Jtem Hũa porta paz de prata riqua dourada que tem huma 
Jmagem de /fl. 250/621 Nossa Senhora E dous apostolos que Esta toda 
desfeita que se aiunta com arame pessou seis marcos E quatro oncas 
foi aualiada a dous mil E quatrocentos reis O marco E de ouro E feitio 
a outocemtos reis por marco soma tudo Vinte E outo, diguo Vinte mil E 
outocemtos reis – 20O800 reis

615 Ms.: palavras repetidas “não 
se aualiou por não”.

616 Ms.: palavra borrada.

617 Ms.: símbolo rasurado sobre “O”.

618 Ms.: palavra repetida “pequenos”.

619 Ms.: à margem esquerda 
“asi disia”.

620 Ms.: palavras repetidas 
“A saber manto”.

621 Ms.: palavras repetidas “Que 
tem huma Jmagem de”.
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2485 Jtem Hum prato pequeno de maos pessou hum marco Sette 
Oncas E seis Outauas a dous mil e quatrocentos reis O marco Soma 
Quatro mil settecemtos Vinte E quatro reis diguo Vinte E simquo 
reis – 4O725 reis
2486 Jtem Hum Calex de prata dourado gramde com sua patena pessou 
simquo marcos tres Onças E quatro Outauas foi aualiado a dous mil e 
quatrocemtos reis E de ouro e feitio a mil reis por marco, Soma tudo 
dezouto mil quatrocemtos Outenta E sete reis – 18O487 reis
2487 Jtem Hum pe de Crus de prata dourado que Serue nas procisõins 
que tem as chagas Coroa E crauos pessou quatro marcos E sete Outauas 
foi aualiado a dous mil E quatrocemtos reis O marco Sem mais feitio 
nem Ouro, soma noue mil e outucemtos sesenta E tres reis – 9O863 
/fl. 250v./
2488 Jtem Hum turibulo de prata Com simquo Cadeas E a cadeas 
quebradas pessou seis marcos E quatro Outauas foi aualiado a dous 
mil e quatrocemtos reis O marco E de feitio a quinhemtos reis O marco 
soma tudo Dezasete mil quinhemtos E simcoemta reis – 17O550 reis
2489 Jtem Hũa Caldeira de prata branca que tem quatro medalhas ao 
redor Com sua aza e pe pessou Outo marcos E tres onças foi aualiado 
a dous mil e quatrocentos reis O marco E de feitio a quatrocemtos reis 
O marquo Soma tudo Vinte E tres mil quatrocentos E sincoemta reis – 
23O450 reis
2490 Jtem Dous casticais romanos de prata dourados, hum delles 
quebrado pello meio tem um perafuso de ferro por baixo pera o ter mão 
pesaram ambos quinze marcos foi aualiado a dous mil E quatrocemtos 
reis O marco e de Ouro E feitio a mil reis por marco soma tudo sincoenta 
E hum mil reis – 51O000
2491 Jtem Hũa Estante de prata 622 de altar branqua quebrada por 
huma Cruz que atrauesa nella pessou dez marquos, quatro Oncas E 
quatro Outauas foi aualiado a dous mil E quatrocemtos reis O marco E 
de feitio a Tresemtos reis o marco Soma tudo Vinte /fl. 251/623 E outo 
mil quinhentos Vinte E simquo reis – 28O525 reis
2492 Jtem Duas galhetas de prata romanas de feicam de albaradinhas 
Com suas flores pessaram tres marcos E huma Onça foi aualiado a dous 
mil e quatrocemtos reis E de feitio a quatrocemtos reis O marco soma 
tudo Outo mil settecemtos E sincoenta reis – 8O750 reis
2493 Jtem Hum Jsopo [sic] de prata grande quebrado pessou 
hum marquo Sinco Onças E duas Outauas foi aualiado a dous mil E 

quatrocemtos reis o marquo sem mais feitio soma tres mil nouecemtos 
setenta E Simquo reis – 3O975 reis
2494 Jtem Hum Jsopo [sic] pequeno de prata que Serue na capelinha 
pessou seis oncas e quatro Outauas E de feitio tresemtos reis, soma 
dous mil tresentos E sincoenta reis – 2O250 reis
2495 Jtem Hum bacio pequeno de prata que serue de augoas-as-maos 
que ueio da mantearia Vai pessado E aualiado com os outros Seus 
irmaos que Estam na mantearia que sam Tres por todos em hũa adicam 
E por isso se nam pessou aqui /fl. 251v./
2496 Jtem Outras duas galhetas de prata pessaram dous marquos, 
duas Onças E tres outauas foram aualaidas a dous mil E quatrocemtos 
reis O marquo Sem mais aualiacam de feitio Soma tres mil cemto E dez 
reis – 3O110 reis
2497 Jtem Hua Cruz de prata com hum Christo que Serue nas procisõins 
dourada Com seu pe que tem de huma parte hũa Nossa Senhora E hum 
sam Joam da Outra pessou noue marquos Seis Oncas E duas Outauas 
foi aualaiado a dous mil E quatrocemtos reis O marco E de feitio a mil 
reis E de Ouro a quatrocemtos reis por marco Soma tudo Trinta E sette 
mil Cento E sesenta E simquo reis – 37O175 reis
2498 Jtem Hũa naueta de prata bramqua com sua colher E a colher 
ueio da mantearia pessou seis marcos E quatro Outauas foi aualiado 
a dous mil e quatrocemtos reis o marco E de feitio a Outocemtos reis 
o marquo soma tudo dezanoue mil e tresemtos E Sincoenta reis – 
19O350 reis
2499 Jtem Hum ostiario bramquo de prata pessou hum marquo 
sette Oncas E quatro Outauas foi aualiado /fl. 252/624 a dous mil E 
quatrocentos reis todo Soma Simquo mil quatrocentos e Sincoenta 
reis – 5O450 reis
2500 Jtem Duas Jmagens de prata de Sam Pedro E sam Paulo dourados 
pessarão ambos quatorse marquos, E quatro Outauas foi aualiado a 
dous mil e quatrocemtos reis o marquo E de feitio doze mil reis cada 
Imagem E de outro diguo e de Ouro a quatrocemtos reis por marquo 
Soma tudo sesenta E tres mil tresemtos e simcoenta reis – 63O350 reis
2501 Jtem Hũa estante de prata pequena con humas bichas que serue 
na capelinha pessou simquo marquos E huma Onça e seis Outauas 
foi aualiada a dous mil e quatrocemtos reis O marquo E de feitio a 
quinhemtos reis O marco Soma tudo quinze mil e outenta E sinco reis 
– 15O085 reis

622 Ms.: letras borradas.

623 Ms.: palavras repetidas 
“Soma tudo Vinte”.

624 Ms.: palavras repetidas 
“foi aualiado”.
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2502 Jtem Dous castiçais de uella de aratel redomdos pessaram noue 
marcos E Sette onças foi aualiado a dous mil E quatrocemtos reis o 
marco E a quinhemtos reis por marquo de feitio Soma tudo Vinte E 
outo mil seiscentos trinta E sete reis – 28O637 /fl. 252v./
2503 Jtem Hua Cruz pequena de prata com Seu Christo E hum 
pe pequeno Com quatro caueirinhas Serue na capelinha pessou 
hum marquo E huma Onça e duas Outauas foi aualiado a dous 
mil e quatrocemtos reis O marquo E o feitio da Crus em dous mil e 
quatrocemtos reis soma simquo mil Cemto E outenta E simquo reis – 
5O185 reis
2504 Jtem Dous Casticais bramquos de prata quebrados da capelinha 
pessaram hum marquo E quatro Onças E quatro Outauas foram aualiados 
a dous mil e quatrocemtos reis o marquo por serem quebrados Sam 
tres mil E settecemtos E sincoenta reis – 3O750 reis
2505 Jtem Hum calix pequeno de prata Com Sua patena bramco 
que serue na capelinha pessou hum marquo E huma Onça E huma 
Outaua foi aualiado a dous mil e quatrocemtos reis O marco E o feitio 
delle em quatrocemtos reis Soma tres mil Cemto trinta E sette reis – 
3O137 /fl. 253/
2506 Jtem Dous Casticais de França de prata dourados de uellas 
pessaram ambos Treze marquos e quatro Onças foi aualiado a dous mil 
e quatrocemtos reis E a seiscemtos reis o marco de ouro E feitio Soma 
tudo quarenta mil e quinhemtos reis – 40O500 
2507 Jtem Hũa Cruz de prata grande que pesou outenta E seis marquos 
e sete onças dourada que se chama dos Apostolos pellos ter pello pe 
o feitio desta crus he adquirido e uai no titolo dos adquiridos pessou 
Outenta E seis marquos E sette Oncas foi aualiado O marquo a dous 
mil E quatrocemtos reis da prata E o ouro e feitio uai [a] aualiacam 
no Jmuemtario dos adquiridos soma Esta prata dusentos e Outo mil e 
quinhemtos reis – 208O500 reis
2508 Jtem Dous casticais de prata altos que pessaram Vinte E quatro 
marquos e quatro outauas foram aualiados a dous mil e quatrocemtos 
reis o marquo e de feitio a quatrocemtos reis o marquo Soma tudo 
sesenta E sete mil tresentos /fl. 253v./625 e sincoenta reis – 67O350 
reis
2509 Jtem Duas Jmagens de prata hũa de Nosa Senhora E outra de Sam 
Joam Euamgelista de prata dourados E o ouro E feitio he adquirrido 
pesaram Vinte E seis marquos E quatro oncas foi aualiado a dous mil e 

quatrocemtos reis O marco Soma sesenta E tres mil e seiscemtos reis o 
feitio E ouro Vai nos adquirridos – 63O600 reis
2510 Jtem Hum Calix de prata dourado que se comprou ao Comendador-
mor nam he deste titolo E Lamcou-se por Erro E uaj no titolo dos 
adquiridos
2511 Jtem Hũa Cruz de Cristal guarnesida de prata dourada que tem 
dezaseis rubins E a prata E feitio he adquirrida E O ouro E [sic] uai no 
titolo dos adquirridos Somente o Cristal E os rubins que sam falsos E 
humas pedras bramquas que Sam Vinte E outo foi aualiado o Cristal 
em quarenta Crusados, E as pedras a saber as Vermelhas a sento E 
sincoenta reis com seus Emgastes E as bramquas a cem reis Soma 
tudo Vinte E hum mil E outocemtos reis O mais vai no adqirido [sic] – 
21O800 /fl. 254/
2512 Jtem Hũa Cruz de prata Cham dourada que tem no pe de huma 
banda a jmagem de Nossa senhora e da Outra o Escudo das armas E da 
Outra bamda Sam Roque E sam Sebastiam E esta Crus se fes de Outra 
Crus amtigua que nam era dourada pessou seis marquos E Sinco oncas 
foi aualiado a dous mil e quatrocemtos reis o marquo E de feitio a mil 
E dusemtos reis por marco E d’ouro a quinhentos reis o marquo soma 
tudo Vinte E sete mil cemto E sesenta reis – 27O160 reis
2513 Jtem Hũas galhetinhas de prata pequeninas que andam na 
capelinha pessarão hum marquo, e huma Onça E huma outaua foi aualiado 
a dous mil e quatrocemtos reis O marquo E de feitio a quatrocemtos 
reis Soma tudo tres mil Cemto E trinta e sete reis – 3O137 reis
2514 Jtem Outro Ornamento de setim auelutado preto atreselado de 
retros bramquo que he manto e capa E almatiquas capellos e cordois 
amittos duas Estollas E tres manipolos E he frontal do mesmo e sobre 
frontal do mesmo framiado de retros preto e bramquo tudo broslado /
fl. 254v./626 foi aualiado o broslado deste Ornamento e feitio em vimte 
e outo mil e quinhemtos reis E retros do broslado e Cetim em Vinte E 
tres mil e dusemtos reis soma tudo Simcoemta E hum mil e settecemtos 
reis – 51O700 reis
2515 Jtem Hums Orgaos com seus folles E caixa em que se asemtão e 
pessos de chumbo Vão aualiados no imuemtario dos Estromemtos
2516 Jtem Tres paaos de Cruz hum tinto de uermelho e dous Tintos de 
uerde foram aualiados todos em cem reis por serem Velhos – O100 reis
2517 Jtem Hum hisope de ferro uelho foi aualiado Em trinta reis – 
O030 reis

625 Ms.: palavra repetida “Tresemtos”.

626 Ms.: palavras repetidas 
“Tudo broslado”.
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LIVROS

2518 Jtem Hum liuro grande chamado Vespera das de Nossa Senhora 
em Fabordam emcadernado Em bezero Verde Escuro foi aualiado Em 
seis mil reis – 6O000
2519 Jtem Outro Liuro das Vesperas dos Samtos emcadernado como 
o de Sima com sua Chaparia de Latam foi aualiado Em Seis mil reis – 
6O000 /fl. 255/
2520 Jtem Outro Liuro das Vesperas de Nosso Senhor de Fabordam 
emcadernado Em bezerro Vermelho foi aualiado Em simquo mil reis 
– 5O000
2521 Jtem Hum Liuro das Manificas de Morales de canto de Orgam 
Emcadernado Em bezerro uerde claro foi aualiado em Sinco mil reis – 
5O000
2522 Jtem Hum Liuro dos Motetes de Morales emcadernado Em bezerro 
azul diguo que he emcadernado em bayo foi aualiado em Simquo mil 
reis – 5O000
2523 Jtem Hum Liuro das Manificas E hinos de Ortiz emcadernado de 
bezerro morado foi aualiado Em quatrocemtos reis Jtem [sic] diguo Em 
quatro mil reis – 4O000 reis
2524 Jtem Hum Liuro de dez Missas de Morales muito uelho e roto foi 
aualiado Em quinhemtos reis diguo Em tresemtos reis por lhe faltarem 
folhas – O300
2525 Jtem Outro Liuro das Missas de Morales de canto d’orgão que 
sam primeiro E segundo Liuro em dous Volumes foram aualiados em 
mil e quatrocemtos reis – 1O400 reis
2526 Jtem Simquo Liurinhos de Mutetes [sic] de Morales foram 
aualiados em tresemtos reis todos – O300 /fl. 255v./
2527 Jtem Hum Liuro das dez missas de Canto d’orgam de diuersos 
Autores foi aualiado em Cem reis por estar muito uelho foi uemdido a 
Pero Alueres por Cem reis – O100 reis
2528 Jtem Outro Liuro dos mesmos Autores todo Velho e roto foi 
aualiado em tresemtos reis Este nam he roto E o de sima he o roto – 
O300 reis
2529 Jtem Hum Liuro dos Motetes de Jnsquimo [sic] de Camto d’orgam 
foi aualiado em mil e seiscemtos reis – 1O600 reis
2530 Jtem Hum Liuro de uinte missas E de canto d’orgam foi aualiado 
Em seiscemtos reis – O600

2531 Jtem Hum caderno roto emcadernado em purgaminho dos 
bradados E em manus de Ortiz não se aualiou por ser muito roto E 
falto
2532 Jtem Hum Samtoral de Canto cham emcadernado Em bezerro 
Vermelho E outro emcadernado em bezerro uerde foram aualiados 
ambos em doze mil reis estam em dous Volumes – 12O000
2533 Jtem Tres passionarios da Somana Santa foram aualiados em 
seiscemtos reis – O600 reis
2534 Jtem Hum Salteiro Com Hinos E officio /fl. 256/
2535 Jtem Dous dominicaes de camto Cham de todo o anno foram 
aualiados Em Vinte mil reis ambos – 20O000
2536 Jtem Hum Vesperal de Canto Cham emcadernado de bezerro 
morado foi aualiado Em simquo mil reis – 5O000
2537 Jtem Hum liuro de canto cham dos officios das treuas 
emcardernado em bezerro foi aualiado em simquo mil reis – 5O000
2538 Jtem Outro Liuro da mesma emcadernacam de Hinos E glorias E 
chirios de todo anno foi aualiado em quatro mil reis – 4O000
2539 Jtem Quatro missaes hum delles escrito de mão em purgaminho 
E os tres de forma foram aualiados em mil e dusemtos reis – 1O200 
2540 Jtem Hum Liuro das Lamentacõins de canto chão emcadernado 
com taboas com huns pregos dourados foi aualiado em seiscemtos 
reis – O600 reis
2541 Jtem Hum Salteiro grande que serue nas Completas ordinariamente 
foi aualiado em dusemtos reis – O200 
2542 Jtem Hum liuro chamado Sacerdotal de forma foi aualiado em 
dusemtos E sincoenta reis – O250 reis /fl. 256v./
2543 Jtem Hum manual de camto Cham por onde disem as capitulas 
das Vesporas Este se deu da Liuraria foi aualiado em dusentos E 
sincoenta reis – O250 reis

Cousas que mais seruem na Capella qve estão carregadas sobre os 
mesmos Tizoureiro & moço das chaues de que diserão que tinhão 

dado conhecimento a Vicente Fernandez, por delle as receber

2544 Jtem Dous bamcaes de ras de feguras hum delles vzado sam da 
comta de Vicemte Fernamdes E lá se aualiaram no seu Jmuemtario na 
adicam dos Vinte E quatro
2545 Jtem Hũa alcatifa muito gramde de Castella e muito uelha toda 
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feita pedaços que ia não serue foi aualiada Em dois mil reis diguo Em 
mil e quinhemtos reis – 1O500 reis
2546 Jtem Outra alcatifa tambem de Castella da sorte da de sima mas 
nam tam uelha e porem uelha foi aualiada Em mil e seiscemtos reis – 
1O600 reis
2547 Jtem Duas alcatifas means que seruem no altar uelhas de Castella 
foram a- /fl. 257/627 ualiadas em seiscemtos reis por serem muito 
uelhas E rotas – O600 reis
2548 Jtem Outras duas alcatifas pequenas que serue huma dellas na 
capelinha e outra no pe do altar da capella huma he Verde tem tres 
rodas foram aualiadas em mil reis ambas – 1O000
2549 Jtem Tres Lambeis Vsados diguo meios que sam da comta 
de Vicemte Fernandes uelhos foram aualiados em seiscemtos reis 
todos – O600
2550 Jtem Tres coxins de gudemesi [sic] e dous pardos muito uelhos 
de que tem dado Dioguo Vas de Almeida Conhesimento a Vicemte 
Fernandes foram aualiados os Vermelhos em tresemtos reis E os 
pardos Em dusentos reis por serem muito Velhos diguo em cem reis 
somão quatrocemtos reis – O400
2551 Jtem Hũa alcatifa grande de Xio noua de que tem dado 
Conhecemento Dioguo Vaz d’Almeida a Uicente Fernandes de quatro 
Varas E outaua de comprido E de duas E terça de Largo tem huma 
roda grande uermelha E hua mea foi aualiada Em seis mil reis agora 
E ao tempo do falecimento Em outo mil reis – 8O000 /fl. 257v./
2552 Hũa malla de burel parda toda rota de que tem dado conhesimento 
a Vicente Fernandes
2553 Jtem Tres panos de canhamaço tintos de preto com que tapão 
as frestas dia de Emdoemças não se aualiaram por não ualerem nada 
– nada
2554 Jtem Hum misal Romano da capelinha de que foi aualiado em 
cem reis – O100 reis
2555 Jtem Huns degraos d’emdoemças foram aualiados com hũa taboa 
d’asemtar a charola foi aualiado em dusemtos reis – O200 reis
E por aqui deseram os ditos Lourenço Carualho tisoureiro da capella E 
Bastiam Lopes que auiam por acabado Este inuemtario das cousas da 
capella que tinha a seu carguo que nam sam adquiridas E protestaram 
a todo tempo que lhe mais Lembrarem o declararem E asinaram aqui 
Este termo Com o dito Dezembarguador E tornou a ficar toda a fazenda 

comtheuda Em este inuentario em poder de Bastiam Lopes como de 
amtes Estaua E eu Sebastiam Alueres que o Escreui // Jeronimo Pereira 
de Ssa // Lourenco Carualho Soares // Bastiam Lopes /fl. 258/

 Mais cousas que declararão 
Lourenço Carualho e Bastião Lopes que pertencem a capela

2556 Jtem Hum Liuro dos Motetes Velhos foi aualiado em settecemtos 
reis – O700 reis
2557 Jtem Outro Liuro das quinze Missas foi aualiado em settecemtos 
reis – O700 reis
2558 Jtem Hum Liuro dos contrapontos Sobre canto Cham foi aualiado 
Em dusemtos reis – O200 reis
2559 Jtem Hum liuro das Manificas de Carpemtros [sic] roto foi aualiado 
em dusemtos reis – O200 reis
2560 Jtem Dous breuiarios Velhos foram aualiados Em quinhemtos 
reis – O500 reis
2561 Jtem Hum passionario toledano foi aualiado em cem reis – O100 
reis
2562 Jtem Tres Liuros de canto cham que Estam na Esperança [i.é no 
Convento de Nossa Senhora da Esperança] afora hum nouo o nouo ia 
uai atras aualiados todos tres em dous mil E seisemtos reis – 2O600 
reis
2563 Jtem Tres pessas de rede grandes que seruem no dosel a quinta-
feira da Somana santa foram aualiadas Em simquo mil reis – 5O000
2564 Jtem Hum reposteiro que anda na capella do que tem dado 
Dioguo Uaz de Almeida Conhesimento a Vicemte Fernamdes /fl. 258v./ 
foi aualiado em mil reis he do Duque E aualiou-se por Erro
2565 Jtem Hum sitial de damasco preto muito uelho diguo que he 
Vsado foi aualiado em quatro mil e quinhemtos reis – 4O500 reis
2566 Jtem Outra alcatifa de Castella grande muito Velha foi aualiada 
Em outocemtos reis – O800
2567 Jtem Hum frontal E sobre-frontal e uestimenta de uelludo 
alaramiado e azul com alua E estola manipolo E amito usado tudo foi 
aualiado em noue mil reis – 9O000
2568 Jtem Duas Guardas dos corporaes de lãa hum Laurado de Ouro 
e uerde diguo ambas Laurados de Ouro E uerde foram aualiados em 
tresemtos E sincoenta reis – O350 reis627 Ms.: palavras repetidas “foram a-”.
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2569 Jtem Outras duas guardas Lauradas de Verde e cantos Vermelhos 
foram aualiados em tresemtos reis – O300 reis
2570 Jtem Simquo toalhas de Ruam foram aualiadas em trecemtos reis 
por serem vsadas – O300 reis
2571 Jtem Hum embrical de tafeta alionado Simgelo Com huma renda 
de Ouro foi aualiado Em Seiscemtos reis por ser uelho – O600 reis
2572 Jtem Hũa Caixa de corporaes forrada de Velludo emcarnado 
uelha foi aualiada Em Cem reis – O100 reis /fl. 259/ 
E por esta maneira Ouue o dito Bastiam Lopes por Lamcada a mais 
fazemda que se achou na capella depois de cerrado o Jnuentário e 
tudo fiquou Em seu poder Como de amtes e asinou aqui com o dito 
Dezembargador E se obrigou elle Bastiam Lopes dar de tudo conta cada 
ues que lhe for pedida Sebastiam Alueres que o Escreui // Sebastião 
Alueres.

Mais prata

2573 Jtem Mais estão na capella dous Casticais de tocha gramdes 
Romanos Com pe triamgolo altos que pessaram ambos Cento E trinta 
marcos que foram aualiados a dous mil e quatrocemtos reis O marco 
e de feitio simcoenta mil reis cada castical que soma quatrocemtos 
e doze mil reis os quais casticaes estão Lamcados E aualiados no 
inuemtario que fes Fernam da Ueiga mantieiro da prata da mantearia 
E por estarem na capella e na comta de Fernam da Veiga lhe serem 
abatidos Estes casticais pellos emtregar por mandado do Duque ao 
tizoureiro Dioguo Vaz os lamcei aqui por fiquarem a esta comta E não 
na de Fernam Vieira /fl. 259v./
2574 Jtem Duas Jarinhas de prata Romanas douradas de feicam de 
galhetas braços de Colhareiros [sic] pessaram tres marcos E quatro 
Onças que se aualiou a dous mil E quatrocemtos reis E de Ouro E 
feitio a mil e seiscemtos reis O marco Soma tudo quatorze mil reis os 
quaes Outrosim estam Lamcados no Jnuemtario da prata da mantearia 
que fez Fernam da Veiga E por outrosim estarem na Capella e serem 
abatidas na conta do dito Fernam da Veiga pellos Emtreguar A Dioguo 
Vaz Thizoureiro da Capella por mandado do Duque as Lamcei aqui e 
se puseram Verbas nas adicõins destas peças no Jmuemtario do dito 
Fernam da Veiga como esta aqui Lancado neste.

Termo com Dioguo Vaz de Almeyda e com Bastião Lopes

Aos Vinte E hum dias do mes de Nouembro de mil e quinhemtos Sesenta 
E Sette annos em Villa Vicossa no apozemto da Senhora /fl. 260/628 
Duqueza dona Britis eu Sebastiam Alueres escriuam destas partilhas629 
por bem do auto que se fes em que o senhor Duque foi comtente que 
a fazenda que tinhão os seus officiais ficase em poder delles asim 
como a tinhão E elle Se obrigou responder por elles obrigando-se os 
ditos offiçiais a responder a elle Senhor Sendo presemtes Dioguo Vaz 
de Almeida Thisoureiro da sua Capella e Bastiam Lopes que tem as 
chaues das cousas della comtheudas em este Jmuemtario atras [e] lhes 
ly aos630 sobreditos Dioguo Vaz E Bastiam Lopes este imuemtario de 
uerbo a Verbum e depois de lido Lhe fiz pregunta se tinham as peças 
comtheudas nelle e por elle dito Dioguo Vaz de Almeida foi dito que 
Elle tem toda a fazenda comtheuda em este imuemtario que sam Vinte 
E duas meas folhas de papel E se obrigou emtrega-la ao dito Senhor 
Duque Ou a quem elle mandar, ou a quem o Juiz das partilhas mandar 
cada ues que mandarem pera o que obrigou seus bens E rendas 
auidos E por auer Eu Escriũao /fl. 260v./631 aceitey Esta obrigacam E 
elle asinou aqui testemunhas que Estauão presemtes Rui Vaz Caminha 
fidalguo da Caza do Duque E o dito Bastiam Lopes E Bras da Silua meu 
criado E outros E eu Sebastiam Alueres que o Escreui // Dioguo Vaz de 
Almeida // Rui Vaz de Caminha  Bastiam Lopes // Bras da Silua

Jmuemtario que fizerão Lourenco Carualho tizoureiro da 
capella do Duque que aia gloria e Bastião Lopes que tem 
as chaues das cousas da Capella e he das cousas adqridas 

[sic] e o iuramento uai no auto dos iuramentos

2575 Hum pauelhão de telilha d’ouro que tem huma renda d’ouro e 
pardo Antigua E So a telilha he adquirida foi aualiado Em quinhemtos 
reis – O500 reis
2576 Jtem Hũa toalha de altar Velha foi aualiada em dusemtos reis – 
O200 reis
2577 Jtem Quatorse sobrepelises de Ruam Velhas foram aualiadas Em 
tres mil reis – 3O000
2578 Jtem Hum fromtal de cetim preto falso /fl. 261/632 Com sobre-
fromtal de ueludo preto foi aualiado em tres mil e Vinte reis – 3O020 reis

628 Ms.: palavras repetidas 
“Da senhora”

629 Ms.: palavra borrada.

630 Ms.: corrigimos de “ao”.

631 Ms.: palavras repetidas 
“Eu Escriuam”.
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2579 Jtem Dous almarios de bordo de ter Liuros de camto d’orgam 
feitos ambos em hum foram aualiados em dous mil reis – 2O000
2580 Jtem Dous bamquos que Estam no corpo da Jgreja foram aualiados 
Em cem reis – O100 reis
2581 Jtem Hũa menza de pinho de Frandes grande em que Emcerrão 
o Santo Sacramento foi aualiada Em cemto E Sincoenta reis por ser 
Vsada – O150 reis

Prata adquirida

2582 Hũa Cruz grande de prata dourada tem os Apostolos ao redor 
do pee E o feitio della he adquirido E se uiu o Liuro dos adqueridos e 
custou este feitio Outenta E outo mil reis segundo se uio pello Liuro E 
a prata della Vai Lamcado no Titolo da fazenda que não he adquerida 
uisto adquirido he o feitio e o ouro pessou o pe desta Cruz sincoenta 
E quatro marcos e seis Onças foi aualiado a Seis mil reis O marco de 
feitio E de ouro Seiscemtos reis por marco E a Cruz pessou Trinta E 
dous /fl. 261v./633 marcos E huma Onsa foi aualiado o feitio do marco 
a quatro mil reis E de Ouro a seiscemtos reis Soma tudo quinhemtos 
e noue mil E cem reis E a prata Vai Lamcada no inuemtario Antiguo – 
509O100 reis
2583 Jtem No Titolo da fazenda que não he adquerida Vam duas Jmagens 
de prata hũa de Nossa Senhora E outra de sam João Euamgelista E o 
ouro E feitio he adqurido e se Lança aqui e o mais Vai no outro titolo 
foi aualiado o feitio da Jmagem de Nossa Senhora em trinta mil reis e o 
feitio da Jmagem de Sam João em dez mil reis e de Ouro a seiscemtos 
reis por marco ellas pessaram Vinte E seis marcos E quatro Onças 
que uai no imuemtario antiguo Soma tudo Sincoenta E Simquo mil e 
nouecemtos reis O ouro E o feitio afora a prata – 55O900 reis         
2584 Jtem No dito titolo Vai Lamcada huma Cruz de Cristal guarnesida 
de prata dourada que tem dezaseis rubins E a prata E Ouro E feitio 
he adquerido portamto se Lança neste titolo E a prata pessou seis 
/fl. 262/634 marcos E duas Onças E seis Outauas segundo se uio pello 
Liuro dos adqueridos foi aualiada a prata a dous mil e quatrocemtos 
reis O marco E o feitio em desaseis mil reis E o ouro a seiscemtos reis 
por marco soma tudo trinta E simquo mil e sinco reis E o cristal e as 
pedras Vai Lamcado no inuemtario que não he adquerido – 35O005 reis
2585 Jtem Hum tribulo [sic] de prata nouo dourado que tem quatro 

cadeas de prata douradas que pessou doze marcos E huma Onça E 
sinco outauas e tres quartos segundo se uio pello liuro dos adquiridos 
e tamto pessou foi aualiado a dous mil e quatrocemtos reis o marco e 
de feitio a mil e dusemtos reis E de Ouro a quinhemtos reis por marco 
Soma tudo quarenta E noue mil nouecemtos nouenta E outo reis – 
49O998 reis
2586 Jtem Hũa naueta de prata dourada Com sua Colher que pessou 
tres marcos E tres Onças E duas Outauas segundo se uio pello Liuro 
dos adqueridos diguo que pessou sette marcos Simquo Onças E quatro 
outauas foi aualiado a dous mil E quatrocemtos reis O marco E de feitio 
a mil reis por marco /fl. 262v./635 E de ouro a quinhemtos reis Soma 
tudo Vinte E noue mil quatrocemtos E sincoenta reis – 29O450 reis
2587 Jtem Hum Calix de prata dourado que se Comprou ao 
Comendador-mor pesou hum marco huma Onça E quatro Outauas foi 
aualiado a dous mil e quatrocemtos reis o marco E o feitio delles em 
mil E dusemtos reis E de ouro outros mil E dusemtos reis, soma tudo 
sette mil Seiscemtos E simcoenta reis – 7O650 reis
2588 Jtem Hũa estante de paao em que cantam foi aualiada em 
setecemtos reis – O700 reis
2589 Jtem Dous tiracolos com sua funda pera Leuar a Crus grande 
foram aualiados em dusemtos reis – O200 reis
2590 Jtem Hum Caixão grande de pinho de Frandes em que Estam seis 
panos de passos da Paixão foi aualiado em dusemtos reis foi uemdido 
com os panos por dezoito mil e dusemtos reis E uam Lamcados no 
titolo das pinturas das cazas E o dinheiro em receita a Antonio Mouro, 
E os comprou a Missericordia /fl. 263/
2591 Jtem Hum Liuro de Mutetes [sic] grande de camto d’orgam de 
diuersos Autores que fes Dioguo Lopes emcadernado Em bezerro 
bramquo Com suas chaparias de pregos de Latam foi aualiado em Outo 
mil reis – 8O000
2592 Jtem Hum Liurinho de canto d’orgam que tem manificas E hinos 
que deu o mestre da Capella de Granada ao Duque que aia gloria 
emcadernado Em Verde foi aualiado em dous mil reis – 2O000

E por esta maneira atras escrita diserão os ditos Lourenco Carualho 
tizoureiro da Capella e Bastiam Lopes que auião por acabado este 
imuemtario das cousas da capella que sam adqueridas que elles tem 
a seu carguo E protestaram se lhe mais Lembrar o declarar E toda a 

632 Ms.: palavras repetidas 
“preto falso”.

633 Ms.: palavras repetidas “E a 
Cruz pessou trinta E dous”.

634 Ms.: palavras repetidas “E 
a prata pessou seis”.

635 Ms.: palavras repetidas “A 
mil reis por marco”.
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fazenda comtheuda neste Jmuemtario ficou em poder do dito Bastiam 
Lopes como d’amtes Estaua E asinaram aqui com o dito Dezembarguador 
E eu Sebastiam Alueres que o Escreui // Jeronimo Pereira de Sáa // E 
Lourenco Carualho Soares // Sebastiam Lopes

Termo com Dioguo Vaz d’Almeida

/fl. 263v./ 
Aos Vimte E hum dias do mes de Nouembro de mil e quinhemtos 
sesenta E sette annos Em Villa Vicossa no aposemto da Senhora 
Duqueza Dona Britis por bem do auto que se fez em que o senhor 
Duque mandou E foi comtemte que a fazenda que tinhão [os] officiais 
da caza ficase Em poder dos officiais que a tem E elle se obrigou [a] 
respomder por elles obrigandosse elles a responder a elle senhor por 
bem do que [sic] semdo prezente Dioguo Vaz d’Almeida Tizoureiro da 
capella do dito Senhor E logo lhe li este imuemtario das cousas da 
capella adqueridas Em tempo da Senhora Duquesa Dona Britis que 
Esta escrita Em tres meas folhas afora Esta E depois de lida de uerbo ad 
Verbum lhe fis pergunta se tinha recebido a fazenda comtheuda neste 
Jnuemtario E por elle Dioguo Vaz de Almeida foi dito que Elle tinha a 
fazenda Comtheuda Em este Jmuemtario E se obrigou a Emtregar toda 
ao senhor Duque Ou a quem elle mandar /fl. 264/636 cada ues que 
elle senhor mandar, Ou o Juis destas partilhas pera que obrigou seus 
bens E remdas a qual obriguacam eu Escriuam aceitei E elle asinou 
aqui testemunhas que Estauam presemtes Rui Vaz Caminha fidalgo da 
casa do Duque e Bastiam Lopes que tem as chaues da capella E Bras 
da Silua meu criado E outros E eu Sebastiam Alueres que o Escreui // 
Dioguo Vaz de Almeida // Ruy Vaz Caminha // Bastião Lopes // Bras 
da Silua

Jnuemtario que fez Fernão da Ueiga mantieiro do Duque das cousas 
da mantearia e de tudo o que a seu cargo pertençe, o qual fez pello 

iuramento que lhe foi dado que anda no Au to dos iuramentos

Titolo da prata

2593 Duas masas de prata Grandes de bichas brancas pessaram 
am bas Vinte e seis marcos E quatro Onças foi aualiado a dous mil e 

quatrocemtos reis O marquo E de feitio a seiscemtos /fl. 264v./637 reis 
o marco Soma tudo Sesenta E noue mil e quinhemtos reis – 69O500
2594 Jtem Dous cantaros de prata Romanos dourados pessou hum 
delles que he são com Sua cubertoira Trinta marcos E sette onsas e 
quatro Outauas foi aualiado a dous mil e quatrocemtos reis O marco 
E de ouro e feitio a mil reis por marco monta neste Cemto E simquo 
mil Cemto E uinte E simquo reis E o outro que tem o pe quebrado 
pessou Trinta marquos E duas Oncas foi aualiado o marquo a dous mil e 
quatrocemtos reis E de feitio E ouro a Outocemtos reis monta nouemta 
E seis mil E outocemtos reis E tudo dusentos E hum mil nouecemtos e 
Vinte E sinco reis – 201O925 reis
2595 Jtem Hũa bacia de Bautizar bramqua pessou sesenta E tres 
marcos E duas Onças foi aualiado a dous mil e quatrocemtos reis o 
marco E de feitio a quinhentos reis por marco Sam Cen to E trinta E tres 
mil e quatrocemtos E quarenta reis – 133O440 reis
2596 Jtem Dous Atenores dourados Com suas /fl. 265/638 cobertouras 
todas douradas E Lauradas em partes de grado pesaram setenta E 
quatro marcos E simquo oncas ambos foram aualiados a dous mil E 
qua trocemtos reis O marquo e de feitio a nouecemtos reis, a saber 
Ouro E feitio monta em tudo dusemtos, quarenta E seis mil dusemtos e 
sincoenta reis – 246O250 reis
2597 Jtem Hum brazeiro grande quadrado que fes Tomas de Crasto Vai 
adiante Lancado E aualiado
2598 Jtem Duas caldeiras de Varredeiro Lauradas pellas bordas de 
Romano e de Amagos E Sam bramcas pessaram ambas trinta E qua tro 
marquos E sette Onças foi aualiado a dous mil e quatrocem tos reis O 
marquo E de feitio a outocemtos reis monta Em tudo cemto E onze mil 
E seiscemtos reis – 111O600 reis
2599 Jtem Hum frasco grande Laurado de Romano Com sua cadea 
gros sa nas azas E outra delgada no bocal dourado pessou hum [sic] 
desaseis marcos E tres onças foi aualiado a dous mil e quatrocemtos 
reis o marco E de Ouro E feitio a mil E cem reis por marco monta Em tudo 
/fl. 265v./639 Sincoenta E sete mil tresemtos E uinte reis – 57O320 reis
2600 Jtem Outro frasco do mesmo Theor do de Sima Com suas cadeas 
ambos sam todos dourados pessou dezasete marcos E sette Onças foi 
aualiado a dous mil e quatrocemtos reis o marco E de fei tio E ouro a 
mil e dusemtos reis o marco por ser milhor obra Soma tudo sesenta E 
quatro mil E tresemtos reis – 64O300 reis

636 Ms.: palavras repetidas 
“elle mandar”.

637 Ms.: palavras repetidas 
“a seiscemtos”.

638 Ms.: palavras repetidas 
“Com suas”.

639 Ms.: palavras repetidas 
“monta Em tudo”.
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Baçios d’ago’as-maos

2601 Dous bacios muito gramdes de Copa amtiguos dourados pesa-
rão ambos trinta E hum marcos E tres Onças foi aualiado a dous mil 
e quatrocemtos reis o marco E de ouro E feitio a mil e dusem tos reis 
por marco soma tudo Cemto E doze mil nouecemtos E sincoenta reis 
– 112O950 reis
2602 Jtem Dous bacios fontes d’emperadores dourados ia nam tem 
fon tes pessarão ambos quatorse marcos quatro onsas E quatro outauas 
foi aualiado a /fl. 266/640 dous mil e quatrocemtos reis o marco E de 
ouro E feitio a dous mil e dusemtos reis por marco soma tudo sesenta 
E seis mil nouecemtos E sincoenta reis – 66O950 reis
2603 Jtem Hum bacio Laurado de sizel [sic] que chamão o do cordão 
dou rado pessou outo marcos E sete Outauas foi aualiado a dous mil e 
quatrocemtos reis o marco E de ouro E feitio a mil reis por marco Soma 
tudo uinte e sete mil quinhemtos e sesenta reis – 27O560 reis
2604 Jtem Tres bacios meãos Laurados de Romano dourados pessaram 
todos treze marcos hũa Onsa E quatro Outauas foi aualiado a dois mil 
E quatrocemtos reis O marco E de Ouro E feitio a seiscemtos reis por 
marco Soma tudo trinta E noue mil quinhemtos E Sincoenta reis – 
39O550 reis
2605 Jtem Hum baçio que fez Vzeda [sic] Laurado de Crisel dourado 
que tem hum cordão E tem fonte pessou Onse marcos E seis Outauas 
foi aualiado a dous mil e quatrocemtos reis O marco E de ouro E fei tio 
a dous mil e quatrocemtos reis por marco que he outro tamto Como 
a prata soma tudo Sincoenta E tres mil e dusemtos E Sin coenta reis – 
53O250 reis /fl. 266v./
2606 Dous baçios dourados pellas bordas que Seruem641 com os 
agomis das cobras pessaram doze marcos E duas Onças E tres Outauas 
foi aualiado a dous mil E quatrocemtos reis o marco E de Ouro E fei-
tio a quatrocemtos reis por marco Soma tudo trinta E quatro mil E 
quatrocemtos E dez reis – 34O410 reis
2607 Jtem Tres bacios bramcos dourados pellas molduras diz adi cam 
que pessaram desaseis marcos quatro Onsas E meia os quaes disse que 
mandou Emprestar o Duque que Deos aia a Lourenco Pi res de Tauora 
quamdo foi a Roma por mandado que disse que tem do Duque.
2608 Jtem Tres baçios bramcos d’alforge os dous fontes nam sam 
fomtes E sam pequenos Laurados de Romano hum delles tem a 

Senhora Duqueza E esta no seu Jmuentario que ella Senhora fes da 
prata E somente fiquão neste dous que pesaram ambos tres marcos 
Sette Onças e duas outauas foi aualiado a dous mil e quinhemtos reis 
o marco, diguo a Dous mil E /fl. 267/642 quatrocemtos reis o marco 
Sem mais feitio soma tudo noue mil tresemtos setenta E simquo reis 
– 9O375 reis
2609 Jtem Hum baçio de augo’as-mãos que se fes por hum de Roma 
pessou sette marcos sette Onças E seis Outauas foi aualiado a dous mil 
e quatrocemtos reis O marco E de feitio E ouro a mil reis por dia soma 
tudo Vinte E seis mil seiscemtos sincoemta E Simquo reis – 26O650 
reis
2610 Jtem Hum bacio de augo’as-maos dourado em partes que se 
fes pello que se fez de Roma pessou Outo marcos E duas Onças foi 
aualiado a dous mil e quatrocemtos reis E de Ouro e feitio a mil reis 
cada hum marco Soma tudo Vinte E outo mil e sincoenta reis – 28O050 
reis
2611 Jtem Dous bacios de augo’as-maos643 que fez644 Manoel Dias E 
sam bramcos pesaram ambos Outo marcos seis Onças E tres outauas 
foi aualiado a dous mil e quinhentos reis O marquo monta Vinte E hum 
mil nouecemtos E nouemta reis – 21O990 reis

PRATOS DE Servir alias de Cortar

2612 Corenta e simquo pratos de cortar dos maiores diguo que nam /
fl. 267v./ Sam mais que quarenta E hum pratos pera ter despeza dos 
ou tros de uida do Duque pessaram sincoenta E sette marcos sette 
Onças E Simquo Outauas foi aualiado a dous mil E quinhemtos reis 
O marquo soma cento quarenta E quatro mil quinhemtos E outenta 
E sette reis E mais se pos Em cada marquo huma Outaua de gasto da 
prata tem gasto que ualem as outauas dous mil E dusemtos E uinte E 
sette reis soma tudo cemto E quarenta E seis mil outocentos E Sette 
reis – 146O807
2613 Jtem Vinte E seis pratos de cortar d’alforge pessaram trinta E 
hum marcos E sette Outauas foi645 aualiado a dous mil E quinhem tos 
reis O marco monta setenta E sete mil setecemtos E sesemta reis E 
mais puseram gasto em cada marco, diguo que se gastou depois do 
falecimento do Duque the ‘gora hũa outaua que sam trinta E huma 
Outauas monta mil e dusentos reis – 77O760 reis 1O250 [sic]

640 Ms.: palavras repetidas 
“foi aualiado a”.

641 Ms.: palavras repetidas 
“que seruem”.

642 Ms.: palavras repetidas 
“dous mil E”.

643 Ms.: borrão sobre a palavra.

644 Ms.: palavra borrada.

645 Ms.: palavra borrada.
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2614 Jtem Dez pratos de cortar de Alforge mais pequenos pesaram 
/fl. 268/646 Onze marcos E sete Oncas foi aualiado o marco a dous mil e 
quinhemtos reis Soma Vinte E noue mil seiscentos outenta E sette reis 
e mais pos em cada marco de gasto da prata hũa Outaua que se gastou 
em seruico do Duque despois da morte do Duque que são as outauas 
quatrocemtos E uinte reis – 29O680 [sic] reis 420 reis

Baçios de cozinha & meaos

2615 Vinte E dous bacios meaos grandes pesaram todos outenta E 
quatro marcos duas Onças E sete outauas foi aualiado a dous mil e 
quinhemtos reis o marquo monta dusemtos E dez mil outocemtos E 
nouemta E simquo reis E diseram os Ouriues que se gastaria em cada 
marco depois do falecimento do Duque the gora hũa outaua por marco 
que monta Outenta E quatro Outauas ao dito preço tres mil dusemtos 
E uinte reis – 210O895 reis 3O280 [sic] reis
2616 Jtem Doze bacios meaos pequenos de cosinha pesaram Trinta 
E hum marco seis oncas E Sinco outauas foram aualiados a dous 
mil E quinhemtos reis O marquo soma setenta E noue mil quinhem-
tos sesenta E outo reis. E puseram os Ouriues que se gastaram Em 
Cada marquo no seruico della que sam mil /fl. 268v./647 dusemtos E 
sincoenta reis – 79O578 – 1O250 reis
2617 Jtem Simquo baçios maes meãos pequenos que o Duque que 
Deos aia mandou Emprestar a Lourenço Pires de Tauora quando foi 
pera Roma de que dis ter asinado
2618 Jtem Quatro baçios de cosinha que fez Diogo Pires ouriues 
em Lisboa que diz que mandou emprestar o Duque que aia gloria a 
Lourenço Pires de Tauora quando foi a Roma de que tem asinado E 
pessaram Vinte E quatro marcos duas oncas E sinco Outauas
2619 Jtem Mais dous baçios de cosinha que diz que mandou Empres-
tar o Duque a Lourenço Pires de Tauora quando foi a Roma de que tem 
mandado E dis que pesaram Treze marcos quatro oncas E meia
2620 Jtem Dous baçios de cosinha meãos grandes que fez Dioguo Pires 
pesaram sette marcos E seis oncas E duas Outauas forão aualiados a 
dous mil e quinhemtos reis O marquo Sam dezanoue mil quatrocemtos 
e simcoenta reis – 19O450 reis E foi posto o uzo a outaua por marco 
que Soma dusentos E sesenta reis.
2621 Jtem Mais dous bacios meaos que o Duque /fl. 269/648 comprou 

a Simão Gomes pesaram sette marcos seis onças E duas outauas foi 
aualiado a dous mil E quinhemtos reis O marco sam dezanoue mil 
quatrocem tos E sincoenta reis – 19O450 reis E foi posto o uzo depois 
que faleceu o Duque athe gora a outaua por marco que monta nas 
outauas dusentos E sesenta reis – O260 reis
2622 Jtem Dous bacios de cosinha que pesaram treze marcos quatro 
Onças quatro outauas disse que os mandou dar o Senhor Duque Dom 
João a Aluaro Mendes mercador d’Eluas a comta de huma diuida que 
lhe deuia o Duque E foram aualiados Em trinta mil e setenta E simquo 
reis – 30O075 reis

Copas E copos

2623 Dous copos Romanos com suas sobrecopas dourados pessaram 
dous marquos quatro Oncas E seis outauas foi aualiado O marquo a 
dous mil E quatrocemtos reis E de ouro E feitio a mil E du semtos reis 
cada hum Soma tudo Outo mil e seiscemtos E Vinte e simquo reis – 
8O625 reis
2624 Jtem Simquo copinhos Lisos que Emtram hums nos outros 
bramquos pessaram /fl. 269v./649 dous marcos tres Onças E duas 
Outauas foi aualiado a Dous mil e quatrocemtos reis O marquo sem 
mais feitio soma sinco mil e settecemtos setenta E simco reis – 5O775 
reis
2625 Jtem Hũa copa Laurada de Romano toda dourada com sua 
sobrecopa pessou dezouto marcos simquo Oncas E quatro Outauas foi 
aua liado a dous mil E quatrocemtos reis o marco E de ouro E feitio a 
mil reis por marco soma tudo sesenta E tres mil e quinhemtos E dez 
reis – 63O510 reis
2626 Jtem Outra copa como Esta atras branca que pessou, diguo que 
he dourada pequena pessou tres marcos sette Oncas E quatro Ou tauas 
foi aualiado a dous mil E quatrocemtos reis O marco E de Ouro E feitio 
a mil e dusentos reis por marco Soma tudo quatorse mil Cento setenta 
E simquo reis – 14O175 reis
2627 Jtem Hũa Copa grande Laurado de Romano com sua sobrecopa 
Ser cada de Coronete dourada que he mais pequena que a primeira pes-
sou doze marcos E sette Onças foi aualiado a dous mil e quatro cemtos 
reis o marco /fl. 270/650 E de ouro E feitio a mil reis o marco soma tudo 
quarenta E tres mil setecentos e sesenta reis – 43O760 reis

646 Ms.: palavra repetida “pesaram”.

647 Ms.: palavra repetida “mil”.

648 Ms.: palavras repetidas 
“Que o Duque”.

649 Ms.: palavra repetida “pessaram”.

650 Ms.: palavras repetidas “E 
quatrocemtos reis o marco”.
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2628 Jtem Outra copa do mesmo theor pessou treze marcos e huma 
On ça foi aualiado a dous mil E quatrocemtos reis O marco E de fei tio 
a mil reis por marco soma tudo quarenta E quatro mil seiscemtos E 
quarenta reis – 44O640 reis
2629 Jtem Outra copa do mesmo theor dourada pequena pessou 
quatro marcos foi aualiada a dois mil e quatrocentos reis O marquo E 
de ouro E feitio a mil e dusemtos reis por marco soma tudo quatorse 
mil e quatrocemtos reis – 14O400
2630 Jtem Outra copa grande Laurada de Romano baixo com sua 
sobrecopa de Coroneta com hum pinham de folhagem651 E dourada 
pessou dez marcos huma Onca E seis Outauas foi aualiada a dous 
mil e quatro cemtos reis o marco E de Ouro E feitio a Outocemtos reis 
O mar co Soma tudo Trinta E dous mil seiscemtos setenta E Simquo 
reis – 32O675 reis
2631 Jtem Doze copas Lisas com suas sobrecopas douradas pessaram 
todas Sincoenta E hum marcos E huma Onça652 foi aualiado O mar-
co a dous mil E quatrocemtos reis, diguo que pessaram trinta marcos 
huma onca E seis Outauas foi aualiado o marquo a dous mil E quatro- 
/fl. 270v./653 cemtos reis E de feitio E ouro a seiscemtos reis O marco 
monta Em tudo nouemta mil E seiscemtos reis – 90O600 reis
2632 Jtem Hũa copa Laurada de Romano dourada pequena passou tres 
marcos E simquo Onças foi aualiado a dous mil e quatrocemtos reis O 
marco e de ouro E feitio a mil e dusemtos reis por marco Soma tudo 
Treze mil e quinhentos reis – 13O500 reis
2633 Jtem Doze copas tações [sic] Lisas com seus pes dourados 
pesaram Sincoenta E hum marcos E huma Onsa foi aualiado a dous 
mil e qua trocemtos reis o marco E de feitio E ouro a outocemtos reis 
O marco monta Em tudo cemto sesenta E tres mil reis e dusemtos 
reis – 163O200 reis
2634 Jtem Hũa copa com sua Cobertoura dourada de Frandes alta Vai 
adiante Lamcada E aualiada no titolo dos Saleiros em Vinte E sette mil 
quinhemtos e outenta reis por isso se não aualiou aqui.
2635 Jtem Seis copos Lisos de prata branca pessaram os dous maiores 
dous marcos sette Onças E duas Outauas foi aualiado a dous mil e 
quatrocemtos reis o marco Sem mais feitio Soma Seis mil E nouecemtos 
reis – 6O900 reis /fl. 271/
2636 Jtem Sinco tacas da pe altas que fes Fonte Veiros [sic] diguo que 
sam quatro pesaram todas Sinco marcos E seis Onças foi aualia do a 

dous mil e quatrocemtos reis O marco E são dos quebrados foram 
aualiados Como Sãos [sic] de ouro E feitio a mil reis cada hum soma 
tudo desasete mil E outocemtos reis – 17O800
2637 Jtem Hum Jaro E hum saleiro E dous copos que tudo emcaixa no 
saleiro pessou tudo seis marcos E quatro Onças e foi aualiado a dous 
mil E quatrocemtos reis O marco E de Ouro E feitio a ou tocemtos reis 
por marco Soma tudo Vinte mil E outocemtos reis – 20O800 reis
2638 Jtem Hum brazeiro grande Laurado de Romano que fez Thomas 
de Castro pessou outenta E hum marcos654 Simquo Onças E quatro 
Outauas foi aualiado a dous mil e quatrocentos reis655 O marco e de 
fei tio a mil e dusemtos reis O marquo soma tudo dusentos nouenta E 
quatro mil setenta E Simquo reis – 294O075 reis

TACAS
2639 Seis tacas de prata de Saluas Todas douradas Lauradas de 
Romano que se Chamão de salsa pesaram todas desasete marcos 
duas Onças Seis Outauas foi aualiado a dous mil e quatrocemtos reis 
O marco /fl. 271v./ E d’ouro E feitio a seiscemtos reis por marco Soma 
tudo Sincoenta E dous mil Vinte E Simquo reis – 52O025 reis
2640 Jtem Huma taça que tem hum esmalte no meio de cascas de pi nhas 
que tem o fundo alto pessou dous marcos huma Onça E qua tro Outauas 
a dous mil E quatrocentos reis o marco E de feitio E ouro em mil E Cem 
reis a taca Soma tudo seis mil tresentos e Sincoenta reis – 6O350 reis
2641 Jtem Huma taça que tem a Historia de David dourada pessou 
seis marcos E huma Onca foi aualiada a dous mil E quatrocemtos reis 
O marco E de ouro E feitio656 a Simquo mil reis o marquo soma tudo 
quarenta E simquo mil E tresemtos reis A saber de feitio a qua tro mil 
reis E de ouro a mil reis por marquo – 45O300 reis
2642 Jtem Huma taça dos patriarchas dourada pessou quatro marcos 
E Sinquo Onças E seis Outauas foi aualiado a dous mil a quatro centos 
reis O marquo E de feitio E ouro a mil E seissentos reis O marquo 
monta tudo dezoito mil E outocemtos Vinte E simquo reis – 18O825 
reis /fl. 272/
2643 Jtem Huma taça da feicam de pinhas dourada que se comprou na 
feira de Villa Vicoza pessou dous marcos E quatro Outauas foi aualiado 
a dous mil E quatrocemtos reis o marco E o ouro E feitio da taça foi 
avaliado em mil e cem reis soma tudo seis mil e simquoenta reis – 
6O050 reis

651 Ms.: corrigimos de “folagim [sic]”.

652 Ms.: corrigimos de “Onças”.

653 Ms.: palavras repetidas “E quatro-”.

654 Ms.: corrigimos de “marco.”

655 Ms.: palavra borrada.

656 Ms.: palavra borrada.
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2644 Jtem Huma taça que tem a Jstoria da Samsam pessou sette mar-
cos foi aualiado a dous mil E quatrocemtos reis o marco E de feitio 
a Sinco mil reis por marco E de ouro a mil reis por mar co soma tudo 
sincoenta E outo mil E outocemtos reis he toda dourada – 58O800 
reis
2645 Jtem Huma taça dos Sagitarios toda dourada pessou tres mar cos 
E quatro Onças foi aualiado a dous mil E quatrocemtos reis E de feitio E 
ouro foi aualiada em dez mil reis soma tudo dezouto mil e quatrocemtos 
reis – 18O400 reis

Comfeiteiras

2646 Huma Comfeiteira Liza pessou tres marcos E tres onças E seis 
Outauas foi aualiado a dous mil e quinhemtos reis O março [sic] monta 
Outo mil seiscemtos E sesenta reis foi Vendida a Dona Catherina 
Sarmento pella aualiacam /fl. 272v./ Vai em receita Sobre Antonio 
Mouro folhas Vinte E huma – 8O660 reis

PVCAROS

2647 Hum pucaro com sua bamdeia E sobrecopa dourado cham com 
humas Carramquas pesou sette marcos huma Onça E quatro Outauas foi 
aualiado a dous mil e quatrocemtos reis o marco E de ouro E feitio a mil 
e dusemtos reis O marco Soma tudo Trinta E simquo mil E outocemtos 
Setenta E simquo reis – 35O875 reis
2648 Jtem Hum pocaro [sic] de alforge com sua sobrecopa de lisomias 
dourado pessou dous marcos E sette Outauas foi avaliado a dous mil 
e quatrocemtos reis O marco E o feitio E ouro de todo Em Outocemtos 
reis Soma tudo Simquo mil Outocemtos sesenta E tres reis – 5O863 
reis
2649 Jtem Outro pucaro barnegal pessou dous marcos E seis Outauas E 
he dourado E foi aualiado a dous mil e quatrocemtos reis o marco Sam 
sette mil E uinte E simquo reis – 7O025 reis
2650 Jtem Hum pucaro de prata com sua sobrecopa E tem dous ros tos 
E nos rostos duas argolinhas dourado pezou /fl. 273/657 Dous marcos 
E tres Onças foi aualiado a dous mil E quatrocemtos reis O mar co E foi 
aualiado o feitio E ouro a Seiscemtos reis o marco So ma tudo sette mil 
tresemtos E sincoenta reis – 7O350 reis

ESCVDELAS

2651 Jtem Hũa escudela de monte d’alforge com sua cobertoira branca 
pesou tres marcos sette Onças E duas Outauas foi aualiado a dous mil 
E quatrocemtos reis O marco E de feitio a dusemtos reis O marco Soma 
tudo dez mil cento trinta E sinco reis – 10O135 reis
2652 Jtem Seis Escudellas de frallda pessaram outo marcos E simquo 
Onças foi aualiado a dous mil e quinhemtos reis O marquo Soma Vinte 
E hum mil quinhemtos sesenta E dous reis – 21O562 reis
2653 Jtem Trinta Salseiras duas Estam no Jnuemtairo que fez a se nhora 
Duqueza pesaram dezaseis Onças diguo dezaseis marcos Sim quo Onças 
E huma Outaua foi aualiado a dous mil e quinhemtos reis O marco 
Soma tudo quarenta E hum mil seiscemtos E dous reis – 41O602 reis

Saleiros

2654 Hum saleiro Grande Romano de tres peças dourado de pe 
triangulo todo /fl. 273v./658 dourado que fez Antonio Lousado pessou 
outo marcos Seis Onças E quatro Outauas E foi aualiado a dous mil E 
quatro cemtos reis O marco E de ouro E de feitio a mil e outocentos reis O 
marco Soma tudo trinta E seis mil nouecemtos e doze reis – 36O912 reis
2655 Jtem Hum Saleiro pequeno de alforge tem quatro peças dourado 
pessou hum marquo Simquo Onças E quatro Outauas foi aualiado a 
dous mil e quatrocemtos reis O marco E de ouro E feitio a ou tocemtos 
reis O marco soma tudo Simquo mil E quatrocemtos reis – 5O400 reis
2656 Jtem Hum saleiro de Triangolo dourado pesou hum marco duas 
onças duas Outauas foi aualiado a dous mil E quatrocemtos reis O 
março [sic] E o feitio delle Em outocemtos reis Soma tudo tres mil E 
outocemtos Setemta E Simquo reis – 3O875 reis
2657 Jtem O saleiro feicam da Torre de Evoramonte que dis no Liuro 
que pessou dezanoue marquos E huma Outaua o qual dis que tem o 
Comendador-mor que lho Emprestou o Duque que aia gloria.
2658 Jtem Hum saleiro Redondo que fes Tomas de Crato dourado pe sou 
simquo marcos E huma Onça foi aualiado a dous mil E Seis cemtos reis 
o marco E de Ouro E feitio /fl. 274/659 a quatrocemtos reis o marco 
Soma quinze mil E tresemtos Vimte E sinco reis – 15O325
2659 Jtem Dous Saleiros da feicam da Hermida de Sam Jeronimo 
dou rados que tem demtro hũas puceras [sic] d’asucar pesaram ambos 

657 Ms.: palavras repetidas 
“Dourado pezou”.

658 Ms.: palavra repetida “Tudo”.

659 Ms.: palavras repetidas 
“E de ouro E feitio”.
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noue marcos E seis Onças foi aualiado a dous mil E seiscemtos reis 
o marco E de ouro e feitio a quatrocemtos reis por marco soma tudo 
vinte E sette mil reis – 27O reis
2660 Jtem Hum saleiro bramquo E seruia de copa de feicam de co pa 
de bolhões [sic] tudo dourado Com sua sobrecopa pessou sette marcos 
sinco Onças E quatro Outauas foi aualiado a dous mil e quatrocemtos 
reis O marco E Ouro E feitio a mil e dusemtos reis O marco soma tudo 
Vinte E sette mil Seiscemtos E Setenta reis – 27O670 reis
2661 Jtem Hum saleiro Romano dourado que se comprou Em Lisboa 
pes sou dous marcos E seis Onças E tres Outauas foi aualiado a dois mil 
e quatrocemtos reis E de ouro E feitio a mil reis por marco Soma tudo 
noue mil e quatrooemtos e simcoenta reis – 9O450 reis
2662 Jtem Hum saleiro feicam da Bicha Com sua prancha toda doura da, 
pessou Vinte E hum marcos, Simquo Onças E quatro Outauas foy 
avalliado a dous mil E quatrocemtos /fl. 274v./660 reis O marco E de 
Ouro E feitio a mil e seiscemtos reis O marco Soma tudo Outenta E seis 
mil settecemtos E Simquoenta reis – 86O750 reis
2663 Jtem Hum Saleiro de peças que foi do Jnfante Dom Luis doura do 
pessou hum marquo duas Onças E duas Outauas foi aualiado a dous 
mil e quatrocemtos reis O marco Soma tudo com mil reis de ouro e 
feitio quatro mil Setenta E sinquo reis – 4O075 reis
2664 Jtem Dous Saleiros quadrados que se compraram Em Lisboa que 
Estam Em hũa Caixa de couro Vam Lamcados no imuemtario da prata 
que fez a Senhora Duqueza em duas adicois cada hum per Sy E la se 
aualiaram
2665 Jtem Hum salejro de prata que se Comprou Em Lisboa mal 
dou rado pessou dous marcos E Sette Oncas foi aualiado a dous mil E 
quatrocemtos reis o marco foi aualiado o feitio E Ouro em dous mil reis 
Soma tudo Outo mil E nouecemtos reis – 8O900 reis
2666 Jtem Hum saleyro de Crastas pessaram dous marcos E seis 
Outauas foi aualiado a dous mil661 E quatrocemtos reis O marco Sem 
mais feitio por estar deneficado Soma Simquo mil Vinte E Simquo reis 
– 5O025 reis /fl. 275/

Canastras E cestos

2667 Hum cesto de duas azas pera fruita dourado pessou hum mar co 
quatro Onças E quatro outauas foi aualiado a dous mil E qua trocemtos 

reis O marco E de Ouro E feitio em dous mil reis so ma tudo Sinco mil 
settecemtos E simcoenta reis – 5O750 reis
2668 Jtem Hum cestinho bramquo roto pessou hum marquo E simquo 
Outauas foi aualiado a dous mil E quatrocemtos reis o marco e dusemtos 
reis por marco mais por ser prata fina Soma dous mil settecemtos E 
Outenta reis – 2O780 reis
2669 Jtem Hũa Canastra Comprida de prata pessou seis marcos duas 
Onças E quatro Outauas foi aualiado a dous mil e quatrocemtos reis O 
marco E de feitio a quatrocemtos reis por marco Soma tudo desasete 
mil seissentos E simcoenta reis – 17O650 reis
2670 Jtem Hum cesto com sua cobertura pessou quatro marcos E tres 
onças foi aualiado o marquo a dous mil e quatrocemtos reis O marquo 
E de feitio a quatrocemtos reis O marco Soma tudo do ze mil dusemtos 
E Sincoenta reis – 12O250 reis
2671 Jtem Huma Canastra de ter fruita pessou /fl. 275v./662 Tres marcos 
E huma Onca E duas Outauas foi aualiado a dous mil e quatrocemtos 
reis o marquo E de feitio a quinhemtos reis por marquo Soma tudo 
noue mil Cemto E uimte E simquo reis – 9O125 reis
2672 Jtem Seis cestos de prata bramcos pessaram Todos Vimte E 
dous marcos quatro Onças E quatro Outauas foi aualiado a dous mil e 
quatrocemtos reis O marco E de feitio a quatrocentos reis O marco soma 
tudo sesenta E tres mil Cemto sesenta E Sim quo reis – 63O165 reis

PEÇAS DIFERENTES

2673 Jtem Dous barris d’alforge pequenos pesaram Simquo marcos E 
seis Onças diguo que pessaram tres marcos E huma onça foi ava liado a 
dous mil e quinhemtos reis o marco Soma Sete mil Outocemtos E doze 
reis – 7O812 reis
2674 Jtem Duas Vinagreiras Romanas pesaram Simquo marquos E seis 
onças foi aualiado a dous mil E quatrocemtos reis o marquo E de feitio 
ambas Em mil e dusemtos reis soma tudo quimse mil reis – 15O000
2675 Jtem Hum sumeiro com seu coadeiro pesaram dous marcos e 
duas Onças foi aualiado a dous mil e quatrocemtos reis O marco Sem 
mais feitio soma tudo Simquo mil E quatro- /fl. 276/663 cemtos reis – 
5O400 reis
2676 Jtem Hum braseiro com suas azas E pilares pesou quatro mar quos 
tres Onças E duas Outauas foi aualiado a dous mil e qua trocentos reis 

660 Ms.: palavras repetidas 
“E quatrocemtos”.

661 Ms.: palavra borrada.

662 Ms.: palavra repetida “pessou”.

663 Ms.: palavras repetidas 
“Simquo mil e quatro-”.
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o marquo sem mais feitio soma tudo dez mil e qui nhemtos Outenta E 
sinco reis – 10O585 reis
2677 Jtem Simquo Oueiros Com seis cuberturas E porque hum tem 
o senhor Dom Jaime E uai no inuemtario da senhora duquesa E La 
se aualiou pessarão Estes Sinco fora o outro Seis marquos diguo tres 
marcos E seis Outauas diguo Onças E quatro Outauas foi avaliado a 
dous mil E quatrocemtos reis O marquo E de feitio a quatrocemtos reis 
o marquo soma tudo dez mil E quinhemtos E simcoenta – 10O550 reis
2678 Jtem Hum frasco Com suas asas E cadeas E bocal de parafuso 
dourado no pe E nas azas Com huns fios redondos na boca pessou 
doze marcos E quatro Onças E he prata fina foi aualiado a dous mil e 
quinhemtos reis O marco e de feitio a quinhemtos reis O marquo Soma 
tudo trinta E sette mil e quinhemtos reis – 37O500 reis
2679 Jtem Hum barnegal he de barrocos Com duas azas bramquo 
pes sou dous marcos E Simquo Onças foi aualiado a dous /fl. 276v./664 
mil E quatrocemtos reis O marquo E de feitio a quatrocemtos reis O 
mar quo Soma tudo sette mil tresemtos E Sincoenta reis – 7O350 reis
2680 Jtem Hũa tenaz de Limão pessou hum marquo E duas Onças E 
duas Outauas foi aualiado a dous mil e quatrocemtos reis O marquo 
Sem mais feitio Soma tres mil setenta E Simquo reis – 3O075 reis
2681 Jtem Hũa colher pastoril pessou duas Onças que sam seiscem tos 
reis E de feitio Cem reis soma settecemtos reis – O700 reis
2682 Jtem Tres colheres de Ouos huma Esta no Jmuemtario que fez 
a senhora Duqueza E la se aualiou E as duas pessaram huma Onça E 
simquo Outauas e meia Valem as simquo665, mil diguo quinhemtos reis 
E a outra Vai aualiada no Jnuemtario da senhora Duqueza – O505 [sic] 
reis
2683 Jtem Hũa faqua de Sal pessou Tres Onças E huma Outaua Sam 
nouecemtos E trinta E sette reis sem mais feitio – O937 reis
2684 Jtem Hũa sobrecopa dourada Esmaltada de Ouro E roxesim 
com seu pinham de Ouro foi aualiada a prata E ouro Em desouto mil 
dusentos E quarenta reis /fl. 277/666 A saber O ouro Em quatorse E 
quarenta reis E a prata em quatro e dusentos reis sam os ditos dezouto 
mil dusentos E quarenta reis – 18O240 reis
2685 Jtem Quatro auanos guarnesidos de prata com seus paos foram 
aualiados Em mil e dusemtos reis – 1O200 reis
2686 Jtem Outros dous avanos guarnesidos de prata foram aualiados667 
em seiscemtos reis – O600 reis

2687 Jtem Dezaseis faquas guarnesidas de prata pesaram E foram 
esmadas em quatro marquos foram aualiadas a dous mil e quatro cemtos 
reis O marco, sam noue mil E seiscemtos reis Sem mais feitio – 9O600 
reis
Jtem E as que recebeo João Gomes Vieira se derão a Rui Uaz Caminha 
E a sua molher a conta do que lhe deuem.
2688 Jtem Quatro faquas que tem as tachas d’alaquequa guarnesidas 
de prata foram aualiadas em mil E quatrocemtos reis – lO400 reis
2689 Jtem Hum Cristel de prata foi aualiado em quinhemtos reis – 
O500 reis
2690 Jtem Vinte E noue Garfinhos em que Emtram tres que tem a 
se nhora Duqueza pessaram Tres marquos E quatro Onssas foi avalliado 
a dous mil E quatrocemtos reis O marquo E de feitio a trin ta /fl. 277v./668 
reis cada hum Soma noue mil dusentos e setenta reis – 9O270 reis
2691 Jtem Hum frasquo que se fez em Lisboa bramquo com sua cadea 
pesou seis marcos E seis Onças foi aualiado a dous mil E quatrocemtos 
reis O marquo E de feitio a quatrocemtos reis por marco Soma tudo 
desouto mil E nouecemtos reis – 18O900 reis
2692 Jtem Hum garfo grande pessou hum marco E huma Onça foi 
aua liado a dous mil E quatrocemtos reis O marquo, soma dous mil e 
settesemtos reis sem mais feitio – 2O700 reis
2693 Jtem Quatorse cabos de faquas de prata Os quaes estam 
Lamcados no imuemtairo da senhora Duqueza E os dez pessaram dous 
mar quos E quatro Onças foi aualiado a dous mil E quatrocemtos reis O 
marco Soma seis mil reis – 6O00 reis
2694 Jtem Duas Vinagreiras grandes que se Compraram Em Lisboa 
bramcas Lauradas de feicam Romano que paresem gomis forão 
aua liadas a dous mil E quatrocemtos reis O marco Soma tudo dezanoue 
mil dusentos E dez Reis E pessaram seis marcos E Simquo Oncas Sam 
– 19O210 reis /fl. 278/
2695 Jtem Huas guarniçois de dous abanos de prata foram aualiados 
em seiscemtos reis – O600 reis
2696 Jtem Hũa bamdeia pera Vinagreiras pessou tres marcos, tres 
Onças E seis Outauas foi aualiada a dous mil E quatrocemtos reis O 
marco Sem mais feitio Soma Outo mil tresemtos vinte E simquo reis – 
8O325 reis
2697 Jtem Dous picheis tambem de prata dourados framengos Com 
as azas E pes Laurados de boril pessaram ambos dez marcos E Simquo 

664 Ms.: palavras repetidas 
“foi aualiado a dous”.

665 Ms.: borrão sobre a palavra.

666 Ms.: palavras repetidas 
“Dusentos E quarenta reis”.

667 Ms.: palavra borrada.

668 Ms.: palavras repetidas “A trinta”.
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Onças E quatro Outauas foi aualiado a dous mil e quatrocemtos reis 
O marco Soma tudo trinta E hum mil seiscemtos E simcoenta reis com 
seis mil reis de Ouro E feitio – 31O650 reis
2698 Jtem Hum frasco de prata pessou seis marcos Simquo Onças E 
quatro Outauas foi aualiado a dous mil e quatrocemtos reis O marco 
E de feitio a quatrocemtos reis O marquo Soma tudo desouto mil e 
settecemtos reis – 18O700 reis
2699 Jtem Dous frasquos que se compraram Em Lisboa a Cosmo de 
Lafeta Sam dourados todos Lisos pessaram ambos Vinte E hum mar-
quos e quatro Onças foi aualiado a dous mil e quinhemtos reis por 
marco por ser prata fina E de ouro E feitio a Outocemtos reis por 
marquo soma tudo setemta E hum mil E nouecemtos E sincoenta 
reis – 71O950 reis /fl. 278v./
2700 Jtem Dous picheis que se compraram a Simão Gomes que sam 
bramquos Com as Simtas douradas Laurados de grado pesaram am-
bos Vinte E dous marcos E quatro Onças foram aualiados a dous mil 
e quatrocemtos reis O marquo E de Ouro E feitio a seiscem tos reis O 
marco Soma tudo sesenta E sette mil E seiscemtos reis – 67O600 reis
2701 Jtem Dous picheis de prata de Frandes todos dourados Lissos 
pessaram ambos Vinte E seis marcos duas Onças E quatro Outauas foi 
aualiado a dous mil E quinhemtos reis o marquo por ser prata fina E 
de Ouro E feitio a outocemtos reis por marquo Soma tudo Outenta mil 
diguo Outenta E seis mil Outocemtos trinta E sette reis – 86O837 reis
2702 Jtem Trinta E Simco Colheres em que Emtram as que Estam no 
imuemtario da prata que Esta Em caza da Senhora Duqueza pes saram 
quatorze mil E quatro digo E nouecemtos reis – 14O900 reis
2703 Jtem Hum pichalinho de prata pequeno pesou Simquo Onças E 
seis Outauas foi aualiado a rezão de dous mil E quatro- /fl. 279/669 
cemtos reis O marquo E de feitio dusemtos reis Soma mil E nouecemtos 
Vimte E Simco reis – 1O925 reis

Castiçais

2704 Dous casticais de tocha grandes Romanos com pe triamgulo 
altos pessaram ambos Cemto E trinta marcos foi avaliada a dous mil E 
quatrocemtos reis O marco E de feitio a Sincoenta mil reis cada castical 
soma tudo quatrocemtos E doze mil reis – 412O00
2705 Jtem Hum castical de brandam diguo que he de tocha pessou 

Vimte marquos foi aualiado a dous mil e quatrocemtos reis O marquo 
e de feitio a quatrocemtos reis por marco Sam Sincoenta mil diguo 
Sincoenta E seis mil reis – 56O00

Outras pecas

2706 Duas Jarinhas Romanas Douradas de feicam de galhetas bramcas 
de colhadeiras670 pessaram tres marquos E quatro Omças foi aualiado 
a dous mil E quatrocemtos reis O marquo E de Ouro E feitio a mil e 
seiscemtos reis O marco Soma tudo quatorse mil reis – 14O000
2707 Jtem Hum agomil que tem huma cobra irmão de outro que anda 
na guarda-roupa /fl. 279v./671 dourado em partes pessou sette marquos 
E seis Outauas foi aualiado a dous mil e quatrocemtos reis O marquo 
E de Ouro E feitio a quatrocemtos reis por ter o biquo quebrado Soma 
tudo dezanoue mil E outocemtos E quarenta reis – 19O840 reis
2708 Jtem Quatro Jaros bramquos que fez Dominguos Rodrigues em 
Lisboa destes diz que mandou o Duque Emprestar dous a Lourenço 
Pires de Tauora em Sua uida E os outros dous pessaram Sette marcos 
E quatro Outauas foram aualiados a dous mil E quatrocemtos reis O 
marquo E de feitio ambos em mil e seiscemtos reis soma tudo dezouto 
mil quinhemtos E simcoenta reis – 18O550 reis
2709 Jtem Dous Jarros que Vieram de Lisboa hum delles mandou o 
Du que emprestar em sua Vida a Lourenço Pirez de Tauora Hum pessou 
tres marquos E quatro Onças E quatro Outauas foi aualiado a dous mil 
E quatrocemtos reis O marquo Soma com Outocemtos reis de fei tio 
noue mil tresemtos E Simquoenta reis – 9O350 reis /fl. 280/
2710 Jtem Hum Agomil que seruia na guarda-roupa que fes Antonio de 
Lousada dourado que tem na aza huma cabessa de Carneiro foi aua-
liado a dous mil e quatrocemtos reis o marquo E de Ouro E fei tio a mil 
e seiscemtos reis O marquo soma tudo corenta E outo mil reis E pesou 
doze marcos dourado tudo – 48O reis
2711 Jtem Hum agomil Laurado de Romano dourado que tem na asa 
huma cabessa de Serpe E por rabicho huma serea foi aualiado a dous 
mil e quatrocemtos reis O marquo E de Ouro E feitio a mil e seiscemtos 
reis o marquo soma tudo trinta E outo mil reis – 38O000
2712 Jtem Outro Agomil do mesmo Theor mais pequeno que tem huma 
aza de golfinho que se chama perdido pesou seis marquos e sette 
onças foi aualiado a dous mil E quatrocemtos reis por marquo soma 

669 Ms.: palavras repetidas “de 
dous mil E quatro-”.

670 Ms.: corrigimos de 
“colhadeiros [sic]”.

671 Ms.: palavras repetidas “que 
anda na guarda roupa”.
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tudo Vinte E simquo mil nouecemtos E Sincoemta reis – 25O950 reis
2713 Jtem Duas Albaradas de Romano douradas que tem as asas de 
caiado pessou sete marquos E quatro Outauas foi aualiado a dous 
mil E quatrocemtos reis O marquo E de Ouro E feitio a outocem tos 
reis o marquo /fl. 280v./ Soma tudo Vinte E dous mil quinhemtos E 
simcoenta reis – 22O550 reis
2714 Jtem Doze faquas E doze garfos E doze Colheres que tudo se fez 
por huma amostra que ueio de Frandes E asim mais huma faqua E hu-
ma Colher por onde Se fizeram estas de sima pessaram todas E fo ram 
esmados Em dez marquos E huma Onsa E tres outauas foi aua liado a dous 
mil e quatrocemtos Reis O marquo E de feitio a tresemtos reis a peça 
Soma tudo trimta E Simquo mil E Outocemtos E dez reis – 35O810 reis

Emfusas & garafas

2715 Hũa Emfusa Cham Velha pessou sette marquos E Simquo Onças 
foi aualiado a dous mil e quinhemtos reis O marco Sam dezanoue mil 
e sesenta reis – 19O60 reis
2716 Jtem Hũa Garafa pequena que tem huns Vimquos de alto a baixo 
pessou dous marquos E simquo Onças E seis Outauas foi aualiado a 
dous mil E quatrocemtos reis o marquo E de feitio Em outocem tos 
reis de todo Soma Sete mil E tre- /fl. 281/672 semtos Vinte E simquo 
reis –  7O325 reis
2717 Jtem Outra Garafa de resfriar673 augoa pesou quatro marquos 
sinco oncas E duas Outauas foi tudo aualiado a dous mil E quatrocemtos 
reis o marquo E a quatrocemtos reis de feitio por marquo Soma tudo 
quatorse mil Vinte E simquo reis – 14O025 reis
2718 Jtem Outra garafa grande de resfriar augoa pessou sette mar quos 
E huma Onsa foi aualiado a dous mil e quatrocemtos reis o marquo 
E a quatrocemtos reis de feitio por marquo, soma tudo de zanoue mil 
nouecemtos E sincoenta reis – 19O950 reis

Agomys

2719 Hum agomil Laurado de Romano dourado pessou dezaseis mar-
quos E Simquo Onças foi aualiado o marquo a dous mil E quatro cemtos 
reis E de feitio E ouro a mil E quatrocemtos reis o marquo Soma tudo 
sesenta E tres mil Cemto E sesenta reis – 63O160 reis

2720 Jtem Outro Agomil dourado laurado de Romano de feicam do de 
Sima E tem /fl. 281v./674 as asas quebradas pessou quinse marquos 
quatro Onças E quatro Outauas foi aualiado a dous mil e quatrocemtos 
reis O marquo E de feitio a mil reis O marquo d’ouro E feitio Soma tudo 
Simcoenta E dous mil E nouecemtos reis – 52O900 reis
2721 Jtem Hum gomil bramquo d’alforge digo dous que tem hums 
golfi nhos por bicos pessaram ambos Simquo marquos E Seis Outauas 
foi aualiado a dous mil E quatrocemtos reis O marquo sem mais feitio 
Soma tudo doze mil dusemtos Vinte E simquo reis – 12O225 reis
2722 Jtem Dous picheis framengos que se douraram em tempo da 
Duqueza Dona Britis E o ouro Vai no titolo dos adquiridos pessaram 
ambos Simquo marquos E duas Outauas foi aualiado o marquo a 
dous mil e quatrocemtos reis O marco E de feitio a quinhemtos reis O 
marquo Soma tudo quatorse mil E quinhemtos Setenta E simquo E o 
ouro delles Vai aualiado no titolo dos adquiridos /fl. 282/675

2723 Jtem Hum Agomil de colareiro que he laurado de brutesco todo 
dourado pessou Simquo marquos Simquo Onças E quatro Outauas foi 
aualiado a dous mil E quatrocemtos reis O marquo E de Ouro E feitio 
Em dez mil reis Soma tudo Vimte E tres mil seissemtos E simcoenta 
reis – 23O650 reis
2724 Jtem Hum Jarro baixo que fez Mendieta [sic] dourado Em 
partes pessou dous marquos E quatro Onças foi aualiado a dous mil 
E quatrocem tos reis O marquo E de feitio E Ouro mil e dusemtos reis, 
Soma tudo sete mil e dusemtos reis – 7O200 reis
2725 Jtem Dous Jarros de prata cubertos brancos pesaram ambos 
Sim quo marquos E duas Outauas foi aualiado o marquo a dous mil E 
quatrocemtos reis E de feitio a Outocemtos reis cada hum soma tudo 
Treze mil seiscemtos setemta E simco reis – 13O675 reis
2726 Jtem Hum gomil que se comprou a Jacome Vieira bramquo E uai 
Lamcado no imuemtario da prata que tem a senhora Duqueza E nelle 
Se /fl. 282v./676 aualiou por tamto se nam aualiou aqui

Prata qve seruia na copa

2727 Hum copo com sua sobrecopa dourado E torneado hum destes 
se deu a hum surgiam pessou hum marco Sette Onças E duas Outauas 
foi aualiado a dous mil e quatrocemtos reis O marquo E o feitio E Ou ro 
delle em mil e seiscemtos Reis soma Seis mil cento setenta E simquo 
reis – 6O175 reis

672 Ms.: palavras repetidas 
“Sette mil tre-”.

673 Ms.: corrigido da palavra 
“refriar [sic]”.

674 Ms.: palavras repetidas “E tem”.

675 Ms.: palavras repetidas “no 
titolo dos adquiridos”.

676 Ms.: palavras repetidas 
“E nelle se”.
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2728 Jtem Hum copo cham com sua sobrecopa dourado E torneado de 
pe pessou hum marquo E sette Onças E quatro Outauas foi aualia do 
a dous mil e quatrocemtos reis O marquo E de ouro E feitio em mil e 
quinhemtos reis Soma tudo seis mil cento E simcoenta reis – 6O150 
reis
2729 Jtem Hum copo do mesmo Theor dourado que tinha huma 
Sobreco pa que se uemdeo a Lucas pessou sette Onças Seis Outauas 
e meia que a rezam de dous mil e quatrocemtos reis O marquo E 
seiscemtos reis de Ouro E feitio monta dous mil E nouecemtos corenta 
E tres reis – 2O943 /fl. 283/
2730 Jtem Huma taça de pe que fez Thomas de Crasto he de camtos 
que se fez por Outra de uidro pessou hum marco E duas Onças foi 
aualiado a dous mil e quatrocemtos reis O marquo E de ouro e feitio a 
quinhemtos reis Sam tres mil e quinhemtos reis –3O500 reis
2731 Jtem Hũa copa de pe que o Duque Comprou na feira de Villa 
Vicossa dourada pessou hum marquo E seis Oncas E duas outauas foi 
aualiado a dous mil e quatrocemtos reis o marco E de ouro E fei tio foi 
aualiado a quinhemtos soma quatro mil setecemtos setenta E simquo 
reis – 4O775 reis
2732 Jtem Hum pucaro Emperial com sua sobrecopa dourado pessou 
dous marquos sete Onças E duas Outauas foi aualiado a dous mil e 
quatrocemtos reis o marquo E de feitio a mil reis por marquo Sam seis 
mil e quatrocemtos E simcoenta reis – 6O450 reis
2733 Jtem Hum copo de pe chão Torneado dourado Com sobrecopa 
pes sou dous marquos E huma Outaua foi aualiado a dous mil e 
quatro cemtos reis O marquo E de feitio Seiscemtos reis Soma tudo 
/fl. 283v./677 Simquo mil quatrocemtos trinta E sete reis – 5O437
2734 Jtem Hũa taça dourada que tem no meio huma medalha E no pe 
hum Lauor de humas Jarinhas pessou hum marquo E simquo Onças E 
seis Outauas foi aualiado a dous mil E quatrocemtos reis o marquo E 
de Ouro E feitio mil e quatrocentos reis O marquo soma tudo seis mil E 
quinhemtos e dez reis – 6O510 reis
2735 Jtem Huma Taça de pe dourada tem no meio huma medalha E 
meas Canas pessou hum marquo quatro Oncas E quatro outauas foi 
aualia do a dous mil e quatrocemtos reis O marquo E de feitio E ouro 
em mil e quatrocemtos reis tudo Soma Simquo mil Cemto e sincoenta 
reis – 5O150 reis
2736 Jtem Huma tacinha de pe dourado que tem no pe humas iarinhas 

E no mejo tem hum rosto pessou hum marco E quatro Onças E sim quo 
Outauas foi aualiado a dous mil E quatrocemtos reis O mar quo E foi 
aualiado /fl. 284/678 o feitio E ouro em mil e quatrocemtos reis tudo 
soma sinco mil Cento E outenta E sete reis – 5O187 reis                                                          
2737 Jtem Hum pichel framengo bramquo tem hums Lauores pello 
meio dourados uelho E amtiguo pessou dous marquos E huma Onça E 
tres outauas foi aualiado a dous mil E quatrocemtos reis O marquo sem 
mais feitio soma simquo mil dusentos E dez reis – 5O210 reis
2738 Jtem Dous picheis pequenos de quartilho cada hum bramcos 
pes saram ambos dous marquos E sette Onças foi aualiado a dous mil E 
quatrocemtos reis O marquo e em tamto foi aualiado Sem mais feytio 
soma tudo seis mil e nouecemtos reis – 6O900 reis
2739 Jtem Dous frascos com suas Cadeas que Vieram de Frandes 
doura dos por partes que tem hums Viseis [sic] redondos dourados 
no meio pe saram ambos Vinte E seis marquos huma Onça E quatro 
Outauas aua liado a dous mil e quatrocemtos reis O marquo E de feitio 
E ouro a seiscemtos reis por marquo Soma /fl. 284v./679 tudo Setenta E 
outo mil quatro centos e Simcoenta reis – 78O450 reis
2740 Jtem Hũa taca de pe dourado que se fez por Outra de uidro he 
de cantos pesou hum marquo E duas Oncas E simquo Outauas E meia 
foi aualiado a dous mil E quatrocentos reis o marquo E de ouro E feitio 
Outocemtos reis soma quatro mil reis – 4O000
2741 Jtem Outra taça copo tambem de pe dourado cham pessou hum 
mar quo E seis Outauas foi aualiado a dous mil e quatrocentos reis o 
marquo E de ouro E feitio seiscentos reis soma tudo tres mil dusentos 
E Vinte E simquo reis – 3O225 reis
2742 Jtem Hum copo de pe dourado que trouxe o Senhor Dom 
Constan tino de França pesou seis Onças E quatro Outauas foi aualiado 
a rezam de dous mil e quatrocentos reis O marquo E de ouro E feitio 
nouecemtos reis soma tudo dous mil Outocemtos E Simcoenta reis – 
2O850 reis
2743 Jtem Hum pichel que tem hum Lauor pello meio pequeno pes sou 
dous marquos E tres onças foi aualiado a dous mil e quatrocemtos reis 
O marquo Sem mais /fl. 285/680 feitio Soma Simquo mil E settecem tos 
reis – 5O700 reis
2744 Jtem Hũa medida de duas Onças por onde Se media o uinho pera 
o Duque pessou duas Onças E quatro Outauas Soma settecentos E 
simcoemta reis – O750 reis

677 Ms.: palavras repetidas 
“Soma tudo”.

678 Ms.: palavras repetidas 
“E foi aualiado”.

679 Ms.: palavra repetida “Soma”.

680 Ms.: palavras repetidas 
“Sem mais”.
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2745 Jtem Dez arquas Emcouradas hera de huma Emcargua hũa E noue 
de duas Emcargua de cabello uelhas que seruem na mantearia a grande 
foi aualiada em Seiscemtos reis E as noue Em tres mil E dusemtos reis 
soma tudo tres mil e dusentos reis digo e681 outo cemtos reis – 3O800 
reis
2746 Jtem Simquo Cofres de Frandes de dous emcargua foram 
aualia dos em dous mil reis – 2O000
2747 Jtem Duas arquas de paao quadradas hũa Serue de ter o brasei ro 
E a outra serue em a bacia de Bautizar uelhas foram aualia das Em 
quatrocemtos reis – O400 reis
2748 Jtem Dous Escalfadores de cobre muito uelhos foram aualia dos 
em tresentos reis – O300 reis
2749 Jtem Hum caldeirão de fogo de cobre uelho foi682 aualiado em 
tresemtos reis – O300
2750 Jtem Outro caldeirão de tirar agoa do poco /fl. 285v./683 uelho foi 
aualiado em  684 cento685 E sincoenta reis – O150 reis
2751 Jtem Hum tacho de cobre meão usado muito foi aualiado em 
seiscemtos E Sincoenta reis – O650 reis
E por esta maneira atras disse o dito Fernam da Ueiga que auia por 
acabado este Jmuemtario do que pertence a Seu carguo da mantearia 
E protestou se lhe mais Lembraçe [sic] o declarar E toda a fazenda 
comtheuda Em este Jnuentario tornou a ficar em poder do dito Fernam 
da Ueiga como de antes Estaua E asinou aqui este ter mo com o dito 
Dezembarguador Juiz destas partilhas que o mandou fazer E eu 
Sebastiam Alueres que o Escreui // Jeronimo Pereira de Sáa // Fernam 
da Ueiga

Mais peças qve declarou Fernam da Veiga

2752 Hum Lamcol de Ruam de copa grande de dezaseis Varas foi 
aualiado Em mil E tresemtos reis – 1O300 reis
2753 Jtem Hum frontal de Damasco cramesi /fl. 286/686 que serue 
na copa bamdado de ueludo foi aualiado Em noue mil reis por ser 
uzado – 9O000
2754 Jtem Outro fromtal da copa bramqua de tafeta azul E hum Len col 
de tafeta azul diguo que o frontal he de cetim Ligeiro foi aualiado Em 
simquo mil e quinhemtos reis E o lemcol em outo mil reis monta tudo 
treze mil E quinhemtos reis – 13O500

E tornou asinar aqui Sebastião Alueres que o Escreui // Jero nimo 
Pereira de Sáa // Fernam da Ueiga

Mais Prata E outras pecas

2755 Jtem Duas persolanas de alforge que se fecham ambas em huma 
he a cinta della he adquirida E uai no titolo dos adqueridos E pes saram 
Onze marcos foi aualiado a dous mil e quatrocentos reis O marquo 
E de feitio a dusemtos reis o marquo soma tudo Vinte E outo mil e 
seiscemtos reis – 28O600 reis
2756 Jtem Hum castical de bramdão de Franca pessou quatro marquos 
E simco oncas E quatro Outauas foi aualiado a dous mil e quatro cemtos 
reis o marco /fl. 286v./687 E de Ouro a quinhemtos reis Soma tudo treze 
mil seiscemtos E Vinte reis – 13O620 reis
2757 Jtem Hũa Canastrinha pesou tres marquos quatro Onças E duas 
Ou tauas foi aualiada a dous mil e quatrocentos reis o marquo E de 
feitio a quinhemtos reis O marquo Soma dez mil dusentos Vinte E 
simquo reis – 10O22
2758 Jtem Hum cutelo com o cabo de prata foi aualiado em mil e du-
semtos reis – 1O200 reis
2759 Jtem Hum copo de pe Liso com sua cobertoura que serue com 
os gobilhetes branco pessou hum marquo E seis Onças foi aualiado a 
dous mil e quatrocemtos reis O marquo Soma quatro mil e dusentos 
reis – 4O200 reis
2760 Jtem Duas cotas de pasauante Com as armas do Duque he de 
tella de prata E de uelludo Cramesi Velhas foram aualiadas ambas Em 
sete mil e quinhentos reis – 7O500 reis

E toda Esta prata E pessas atras E asima Escritas despois de cerrado o 
Jnuemtario tornaram todas a ficar /fl. 287/688 em mão do dito Fernam 
da Ueiga como de antes Estaua E protestou se lhe mais lembrar o 
declarar asim protestou se ouuer alguma duuida ou emleo nesta prata 
se tirar por elle ter prata do senhor Duque Dom Joam E a do Duque 
que Deos tem E todos Estes senhores pedirem prata pera se seruirem E 
asim se obrigou emtregar tudo Cada uez que lhe for mandado E asinou 
aqui Com o dito Dezembargador Juiz destas partilhas E eu Sebastiam 
Alueres que o escreui // Jeronimo Pereira de Sa // Fernam da Veiga
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Inuentario que fez Fernão da Veiga mantieiro da Fazenda que tem a seu 
carguo que he adquirida em tempo da Senhora Dona Britis segundo 
se uio pelo Liuro dos Adquiridos e elle declarou o qual inuentário 
declarou pello iuramento que tem que uai no auto dos iuramentos

PRATA

2761 Hum copo dourado que se fez por outro do senhor Dom James 
que fez Thomas de Castro Ouriues pessou /fl. 287v./689 hum marquo 
Seis Onças E quatro Outauas E he liso de pe alto foi aualiado a dous 
mil e quatrocentos reis O marquo E mil e dusemtos reis de ouro E feitio 
Soma tudo Simquo mil quinhemtos E sincoenta reis – 5O550 reis
2762 Jtem Hum copo que se comprou na feira bramquo de pe he de 
pra ta de Frandes pessou hum marquo tres Oncas E quatro Outauas foi 
aualiado a dous mil E quatrocemtos reis O marquo, diguo a dous mil e 
quatrocemtos E setenta reis O marquo Soma tudo tres mil e quinhemtos 
e quarenta reis – 3O540 reis
2763 Jtem Huma taça que recebeo de Antonio Mouro de barroquos 
doura da pessou hum marquo E duas Outauas foi aualiada a dous mil e 
qua trocemtos reis O marquo E de Ouro E feitio em dusentos reis Soma 
tudo dous mil seiscemtos E setenta E simquo reis – 2O675 reis
2764 Jtem Huma Comfeiteira quadrada dourada E ueio de Monforte 
pes sou simquo marquos E simquo Onças foi aualiado a dous mil 
e qua trocemtos reis O marquo E de Ouro E feitio a mil e dusemtos 
/fl. 288/690 reis por marco Soma tudo Vinte mil dusemtos E Simcoenta 
reis – 20O250 reis
2765 Jtem Hum saleyro que comprou na feira de tres peças bramquo 
de obra Romana pessou hum marquo E huma Onça E quatro Outauas 
foi aualiado a dous mil E quatrocemtos reis O marco E de feitio em 
tresemtos reis Soma tres mil Cemto E simcoenta reis – 3O150 reis
2766 Jtem A dezanoue de Julho diguo que recebeo mais Fernam da 
Ueiga hum saleyro pequeno redondo
2767 Jtem Hũa taça bramqua que trouxe Bairros de Tras-los-Montes 
que tem humas medalhas E no meio hum Rosto pessou hum marquo E 
duas Onças E quatro Outauas foi aualiado a dous mil e quatrocemtos 
reis O marquo E de feitio por ella trecemtos reis Soma tudo tres mil 
quatrocemtos E sincoenta reis – 3O450 reis
2768 Jtem Hũa Cinta que se fez pera seruir com as persolanas de pra ta 

pessou hum marco Seis Onças E quatro Outauas foi aualiada a dous 
mil E quatrocemtos reis O marquo E o feitio della em outocemtos reis 
soma tudo Simquo mil Cemto E Sincoenta reis –5O150 reis
2769 Jtem Hũa Colher abaixo Vai Esta Colher /fl. 288v./
2770 Jtem Tres persolanas huma destas Esta no jmuemtario que fez 
a Senhora Duqueza e as duas pezaram hum marquo E sette Onças foi 
aualiado a dous mil e quatrocentos reis O marquo Soma quatro mil E 
quinhemtos reis – 4O500 reis
2771 Jtem Hum coadeiro de prata Vai no imuentario Com o Sumeiro
2772 Jtem Hũa colher E hum garfo E hum Salejrinho pessou simquo 
On ças E Simquo Outauas Sam mil settecemtos Vinte E Simquo reis E o 
feitio foi aualiado Em seiscemtos reis Sam dous mil tresemtos Vimte E 
simquo reis – 2O325 reis
2773 Jtem Hum castical de prata que recebeo de Antonio Mouro 
pessou hum marquo E huma Onça E huma Outaua foi aualiado a dous 
mil e quatrocemtos reis O marquo Soma dous mil E settecemtos trinta 
E sette reis em tamto foi aualiado – 2O737 reis
2774 Jtem Hum castical de Bramdão grande que fez Thomas de Crasto 
pessou quatorse marquos foi aualiado a dous mil e quatrocemtos reis 
o marquo E de feitio a quatrocemtos reis cada hum marquo Sam trinta 
E noue mil e dusemtos reis – 39O200 reis /fl. 289/
2775 Jtem no Titolo da fazenda que nam he adquerrida uam Lamcados 
dous picheis que o Ouro he adqurido E se Lamca aqui o ouro foi aualiado 
o Ouro destes picheis em dous mil E quatrocemtos reis – 2O400 reis
2776 Jtem Hũa albaradinha bramqua que recebeo de Antonio Mouro 
pes sou Simquo Onças E quatro Outauas e meia a rezão de dous mil e 
quatrocemtos reis O marco E de feitio da albaradinha tresentos reis 
Soma tudo mil e nouecemtos E setenta reis – 1O970 reis
2777 Jtem Hum pichel dourado pequeno da Persia que recebeo de 
Anto nio Mouro todo Laurado pessou hum marco E seis onças foi aualia-
do O marquo a dous mil E quatrocemtos reis O marquo E de Ouro e 
feitio em dous mil reis Soma tudo Seis mil e dusemtos reis – 6O200

ROVPA BRAMCA

2778 Vimte Toalhas de meza adamascadas de dezaseis quarteis Outo 
nouas E as mais eram Vzadas a saber Seis de dezaseis quarteis de 
quatro Varas de comprido foram aualiadas em doze mil reis por serem 

689 Ms.: palavra repetida “pessou”.

690 Ms.: palavras repetidas “E 
feitio a mil e dusemtos”.
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as milhores E seis de tres Varas cada huma foram a- /fl. 289v./691 
ualiadas em sette mil e dusentos reis e as outo uelhas em tres mil reis 
Soma Vinte e dous mil e dusemtos reis – 22O200 reis
2779 Jtem Hum Lancol de tafeta meo dobre Cramesi que seruia na 
copa muito gramde foi aualiado em quatro mil reis – 4O000
2780 Jtem Dous cofres tumbados usadas foram aualiados em mil 
reis – 1O000
2781 Jtem Hum couado pouquo mais ou menos de tafeta Cramesi 
meo do bre com que se cobre o Escabello da copa real foi aualiado Em 
dusemtos reis – O200 reis

E por Esta maneira atras Ouue o dito Fernam da Veiga mantieiro que 
auia este jnuentario do que pertençe a Seu carguo da mantearia por 
acabado das cousas adquridas que se aqueriram em tempo da Duqueza 
Donna Britis assim que se uio pello Liuro dos adqueridos como por seu 
Juramento delle Fernam da Veiga E pro testou se lhe mais Lembrar o 
declarar E toda a Fazenda Comtheuda Em Este Jnuemtario tornou a ficar 
em mão do dito Fernam da Veiga como /fl. 290/692 de antes Estaua E 
asinou aqui este termo como Dezembargador Juiz destas partilhas que 
O mandou fazer Sebastiam Alueres o Escreui E asim protestou se Ouuer 
algum emleo Ou Erro neste adquerido se tirar Sebastiam Alueres que o 
Escreui // Jeronimo Pereira de Sáa // Fernam da Veiga

TITOLO DA PRATA QUE DECLAROU Fernão da Ueiga que 
trouxe a senhora Duqueza Donna Britis quando cazou 

com o Duque que aia gloria que elle tem a seu cargo pello 
juramento que tem que uai no auto dos iuramentos

2782 Dous agomis de prata dourados de feicam de picheis hum tem 
hum leão na cobertura pessaram ambos sette marquos Simquo Oncas 
E quatro Outauas foi aualiado a dous mil E quatrocemtos reis O marquo 
E de ouro E feitio a mil reis O marquo Soma isto tudo Vinte E seis mil 
Cemto /fl. 290v./693 E trinta reis – 26O130
2783 Jtem Dous pratos pequenos de agoas-as-maos Laurados de 
colhe res dourados pezaram ambos treze marquos E quatro Onças foi 
aua liado a dous mil e quatrocemtos reis O marquo E de ouro E feitio 
a seiscemtos reis por marquo Soma tudo quaremta mil e quinhemtos 
reis – 40O500 reis

2784 Jtem Hum prato de augo’as-maos Laurado E dourado que tem 
as ar mas de huma barra com duas Serpes Laurado de Romano pessou 
noue marcos huma Onça e duas Outauas foi aualiado a dous mil e 
quatro cemtos reis o marquo E de ouro e feitio a outocemtos reis Soma 
tudo uinte E noue mil dusemtos E setenta E Sinquo reis – 29O275 reis
2785 Jtem Hũa fonte da mesma Sorte dourado que he prato de fonte 
pessou noue marcos E tres Onças foi aualiado a dous mil E qua trocemtos 
reis O marquo E de ouro E feitio a Outocemtos reis por marco Soma 
tudo trinta mil E setenta reis – 30O070 reis
2786 Jtem Hum frasco dourado Em partes Laurado de meas Canas 
pessou /fl. 291/694 treze marcos E huma Onça E duas Outauas foi 
aualiado a dous mil e quatrocemtos reis O marquo E de ouro E feitio 
a outocentos reis o marquo Soma tudo quarenta E dous mil Cemto 
setenta E simquo reis – 42O175 reis
2787 Jtem Hum baçio cham que tem as bordas douradas foi aualiado E 
pessado E pessou seis marquos E huma Onça foi aualiado a dous mil e 
quatrocemtos reis O marquo E de ouro E feitio a tresemtos reis O marquo 
Soma tudo dezaseis mil e quinhemtos e corenta reis – 16O540 reis
2788 Jtem Quatro bolas do brazeiro grande o brazeiro esta no inuentario 
que fez a Senhora Duqueza Vam pezadas com o brazeiro no Jnuemtairo 
da senhora Duqueza
2789 Jtem Dous Agomis dourados em partes feicam de camgirõins 
pessaram ambos Seis marquos sette Oncas E quatro outauas foi 
aualiado a dous mil E quatrocemtos reis O marquo E de ouro E feitio 
/fl. 291v./695 a quinhemtos reis O marquo Soma tudo Vinte mil e Cem 
reis – 20O100 reis
2790 Jtem Huma Copa de duas peças d’Alemanha dourada toda pessou 
Simquo marquos E huma Onça E quatro Outauas foi aualiado a dous mil 
e quatrocemtos reis O marquo E de Ouro E feitio a mil reis per marquo 
soma tudo dezasete mil seiscemtos E trimta E sete reis – 17O637 reis
2791 Jtem Duas Saluas das bordas douradas ia desdouradas pessaram 
seis marquos E huma Outaua foi aualiado a dous mil E quinhemtos reis 
O marco soma tudo quimze mil trinta E sette reis – 15O037 reis

E por aqui disse o dito Fernam da Ueiga que auia Este Jnuemtario 
por acabado E que nam era lembrado de mais prata que Estiuese Em 
seu poder que trouxese a Senhora Duqueza com protestacam se lhe 
mais Lembrar o declarar e toda a dita prata tornou a ficar em poder 
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diguo Em seu poder como de antes Estaua E o dezembargador Juiz 
destas partilhas mandou fazer Este auto /fl. 292/696 diguo termo que 
asinou com o dito Fernam da Veiga, Sebastião Alueres que o Escreui // 
Jeronimo Pereira de Sáa // Fernam da Ueiga

INVENTARIO que fez Vicente Fernandes da guarda-roupa [sic, i.é 
da guarda-reposta] que tem a seu carguo, o qual fez por bem do 

iuramento que lhe foi dado que anda no auto dos iuramentos

2792 Primeiramente quatro panos de ras amarelos que deu a Raynha 
de Castella sam da historia de Alexandre hum delles tem arqua de 
Testamento foram aualiados a seiscemtos reis o Couado por terem 
alguns buracos E tem todos os quatro tresentos Vinte E quatro 
couados em que monta ao dito preço Cemto E nouenta E quatro mil 
quatrocemtos Vinte E quatro reis – 194O424 reis
2793 Jtem Dez panos da Historia dos Triumfos697 de quarenta E outo 
anas cada hum Sam quatrocemtos E outenta couados foi aualiado a 
seiscemtos e sincoenta reis o couado soma trezemtos E /fl. 292v./698 
doze mil reis – 312O000
2794 Jtem Seis panos da Historia de Baco os quatro [sic] de trinta anas 
cada hum Velhos E usados foram aualiados todos em quarenta E tres 
mil reis os preços de cada hum tenho em hũa fe de Lembrança por não 
poderem caber nesta adicam foram uendidos destes simquo a partes 
per trinta E quatro mil reis fiqua hum – 43O000
2795 Jtem Quinze panos que trouxe Fernam d’Alueres tres de trinta 
anas cada hum E outo de Vinte E simquo anas cada hum, cada hum 
d’alto simquo anas Velhos E usados foram aualiados todos em cemto E 
dezasete mil reis os preços de cada hum tenho em hũa fe de Lembrança 
por não poderem caber nesta adicão foram uemdidos sete a partes por 
quarenta mil reis como pareçe pellos autos das uemdas E tres Tomou a 
Senhora Duqueza em dezaseis mil e quinhemtos reis fiquão simquo.
2796 Jtem Sinco panos da Historia de Tobias /fl. 293/699 dous de uinte 
E simquo anas cada hum, os tres tem hum quarenta anas outro trinta 
E simquo E outro de trinta foram aualiados dous que tem sesenta E 
simquo couados, a saber hum de corenta Couados e outro de uinte 
E simquo forão aualiados a seiscemtos reis o couado E dos que tem 
nouenta Couados foram aualiados a quinhemtos reis o couado Soma 
Outenta E quatro mil reis – 84O000

2797 Jtem Seis panos Velhos que sam dos Jndios tem cada hum corenta 
e outo couados cada hum que sam dusemtos Outenta E outo couados 
E sam muito uelhos foram aualiados a dusemtos reis o couado Soma 
Sincoenta e sette mil e seiscemtos reis, diguo que os aualiarão todos 
em sincoenta mil reis por serem maltratados foram uendidos pella 
aualiacam a Dom Hemrique – 50O000
2798 Jtem Hum pano que se chama de Lucresia de uinte Anas foi 
aualiado em tres mil e quinhemtos reis por ser Velho – 3O500 reis /
fl. 293v./
2799 Jtem Outro pano do Rey velho e Lucresia de trinta E simquo anas 
foi aualiado a dusentos E simcoenta reis o couado Soma Outo mil e 
quinhemtos reis – 8O500 Foi uemdido a Fernam Rodrigues de Brito 
por outo mil e quinhemtos reis.
2800 Jtem Outro pano da mesma Historia de Lucresia da escada de 
trinta Anas foi aualiado a dusemtos E uinte reis O couado Sam seis mil 
e seiscemtos reis por ser uelho diguo que o tornaram a uer e aualiaram 
em seis mil reis somente foi uemdido a Fernam Rodrigues de Brito 
pella dita comthia – 6O000
2801 Jtem Tres panos de Verdura de parques muito Velhos E rotos com 
muitos buracos podres foram aualiados em mil e quinhemtos reis foi 
uemdido hum a Andre Uaz por quinhemtos reis E outro a Bertol[omeu] 
Mendes por quinhemtos reis – 1O500
2802 Jtem Outro que se chama do Espelho da mesma Historia de Vinte 
E Simquo anas foi aualiado Em seis mil reis por ser uelho – 6O000
2803 Jtem Outro da mesma Historia que tem /fl. 294/700 Em sima 
tres caras de Grifo de uinte E simquo anas que tem hum buraco de 
rato foi aualiado a cemto E outenta reis o couado Soma quatro mil e 
quinhemtos reis – 4O500 reis
2804 Jtem Outro da mesma Historia que tem hum Espelho E nelle hum 
rosto de trinta couados foi aualiado em seis mil reis a dusentos reis o 
couado – 6O000
2805 Jtem Quatro panos velhos os tres de Mirades E hum de Hercoles 
os tres de Mirades tem cada hum sesenta Couados E o de Hercoles tem 
sesenta E seis couados E por serem muito uelhos E muito defermados 
[sic] e amtiguos na uelhise foram aualiados os tres em uimte mil 
reis e o de Hercoles em seis mil reis Venderão pella aualiacam Em 
Villa Vicosa a Martim Afonso de Sousa por mandado da Senhora 
Duqueza – 26O000
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2806 Jtem Tres panos nouos dos trabalhos de Hercoles foi aualiado a 
Outocemtos reis o couado E sam quatrocemtos E Sincoenta couados 
Soma tresemtos e uinte E quatro mil reis – 324O000
2807 Jtem Hum pano muito Velho que foi Ceo de Cama da Historia 
de Troya d’el /fl. 294v./701 Rey Priamo E huma sobrecama muito uelha 
da Historia de Paris e702 Helena Seruem Com os miradeses [sic] muito 
gastados forão aualiados em quatro mil e quinhemtos reis foi uendida 
a sobrecama por mandado da Senhora Duqueza a Martim Afomso por 
dous mil E outocemtos reis – 4O500
2808 Jtem Sette panos de ouro nouos dos Planetas E tem tresentas E 
setenta anas diguo que sam tresento[s] E seis anas por que cada pano 
tem quarenta E outo anas foi aualiado a mil E seiscemtos reis o couado 
Soma quinhentos trinta E sette mil E seiscemtos reis – 537O600 reis
2809 Jtem Dez panos nouos da Historia do Comdestabre Dom Nuno 
Alueres tem seiscemto[s] E sesenta anas diguo que tem os panos 
quinhemtas E corenta anas porque os mais Sam da Cama que uai 
adiante foram aualiados a dous mil e quinhemtos reis a Anna per terem 
muito Ouro E serem muito finos soma hum Conto tresentos E Sincoenta 
/fl. 295/703 mil reis – 1.350O000
2810 Jtem Huma Cama da mesma Historia do Conde Nun’Alueres, a 
qual he Ceo cabiseira e Jlharga tem corrediçes de dobrete de Milão 
raxado de Ouro E prata E tem o Ceo E cabeceira E Jlhargua Cemto E 
onze Couados de raz E ouro a saber o Ceo Simquoenta e hum Couados 
foram aualiados a tres mil e quinhentos reis o couado E a cabeseira 
E Jlhargas sesenta couados a dous mil E outocemtos reis o couado 
E framias Em uinte E Sinquo mil reis E a dobrete Em corenta E dous 
mil e nouecemtos reis Soma tudo quatrocemtos E quatorse mil e 
quatrocemtos reis – 414O400
2811 Jtem Dez panos da Historia de Julio Cesar E huma guarda porta 
da mesma Historia Sam tresentos E doze couados foram aualiados a 
dous mil reis o couado Sam trezemtos E doze mil reis – 312O000
2812 Jtem Duas sobrecamas que tem nas Orlas hũas flores de lis muito 
uelhas /fl. 295v./704 com buraquos forão aualiados em seiscemtos reis 
– O600 reis
2813 Jtem Outo Carapetos que uieram com a tapecaria do Conde 
Nun’Alueres forão aualiados a Outenta reis cada hum Seis, E os dous 
não se aualiarão por serem muito rotos Soma Quatrocemtos E Outenta 
reis – O480 reis

2814 Jtem Hum pano amarelo Velho que tem muitas Raynhas de Vinte 
Anas muito uelho E roto foi aualiado Em mil E dusentos reis foi uendido 
a Jnfanta Dona Jsabel por mil e dusentos reis – 1O200 reis
2815 Jtem Outro pano Velho de Moyses de uinte E outo anas muito 
uelho Com buracos foi aualiado em quatro mil reis foi uemdido a Justa 
d’Almeida por quatro mil reis – 4O000
2816 Jtem Hum pano Velho de trinta anas que tem no meio hum 
Deos do amor com huma fonte foi aualiado em quatro mil reis por ser 
muito uelho foi uendido a Justa d’Almeida por quatro mil reis – 4O000 
/fl. 296/
2817 Jtem Hum pano de Ras de quatro anas he de Nossa Senhora Com 
os Reys Magos usado muito foi aualiado em mil e seiscemtos reis – 
1O600 reis
2818 Jtem Hum pano de armar muito uelho comprido com buracos de 
uinte E outo couados dezamarelos [sic] amtiguos foi aualiado Em dous 
mil reis foi uendido a Jnfante Dona Jsabel per dous mil reis – 2O000
2819 Jtem Doze coxis de ras Velhos foram aualiados tres milhores 
a Outocemtos reis cada hum E noue mais uelhos a quinhemtos reis 
cada hum soma seis mil e nouecemtos reis foram uemdidos dous dos 
melhores a Fernam Cordeiro por mil e seiscemtos reis E quatro dos 
Velhos a Joam Fernandes por dous mil reis – 6O900 reis

Camas & Cortinas de seda

2820 Jtem Huas Cortinas de cetim Cramesi e damasco bramquo com 
lisonias de Ouro, a saber Ceo costaneira E cabiseira E duas corrediçes 
de damasco Cramesi E bramquo hum tem sinco E outro seis as Lisonias 
sam de brocado Velhas foram aualiadas Em trinta /fl. 296v./705 mil reis 
foram uemdidas a Jnfanta Dona Jsabel por trinta mil reis – 30O000                        
2821 Jtem Hum cobertor de ueludo Listrado de Tres panos e meio 
tem de comprido tres Couados E sesma Com tres bandas Largas de 
brocado huma Verde E duas de amarelo muito uelho foi aualiado Em 
outocemtos reis – O800 reis
2822 Jtem Hũas Cortinas de setim cramesi A saber o Ceo que tem 
simquo iaras brosladas de ouro Com seus rotulos de prata E as sanefas 
de canisada de Ouro e prata Com seus alperauazes E dous panos do 
mesmo Com outras Simquo Jaras cada hum que sam costaneiras E 
outro pano Com estas que he cobertor o qual he forrado Com bocaxim 
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foi aualiado o broslado tella delle E feitio E ouro E seda tiramdo o Cetim 
Somente em cento nouenta E Simquo mil quatrocemtos E Sincoenta 
reis desta cama foi aualiado o Cetim E tafeta desta Cama por estar 
Vsado em satenta E tres mil reis Soma tudo dusentos E Sesenta E outo 
mil seiscemtos E no- /fl. 297/706 uenta reis – 268O690 reis
2823 Jtem Duas coredices desta mesma Cama das jaras de tafeta a 
saber huma de seis panos Tres azues E tres roxos cada pano he de 
seis couados E a outra he de sete panos da mesma compridam foram 
aualiados com a cama na adicam atras
2824 Jtem Huas cortinas de borcadilho da Jndia a saber o Ceo bramquo 
com amios de muitas cores os alperauazes Verdes E duas costanejras do 
mesmo brocadilho Verde Com franias de ouro E uerde o Ceo framiado 
de Ouro E Verde E uermelho muito velho E em partes buracos E sam 
pequenas foram aualiadas com as corrediçes que Estam na adicam 
abaixo em seis mil e quinhemtos reis – 6O500 reis
2825 Jtem Duas corrediçes desta Cama de tafeta verde framiadas de 
ouro E uerde forão uemdidas Estas cortinas com as corediçes a Joane 
Mendes de Brito por seis mil e quinhemtos reis – 6O500 reis
2826 Jtem Hũas cortinas de cetim auelutado amarelo a saber o Ceo 
Com alperauases e framias amarelas Com sua Costaneira E cabeceira a 
costaneira tem quatro panos de tres Couados cada pano E a Cabeseira 
de tres panos E meio de dous couados E /fl. 297v./707 quarta Cada 
pano foi avaliada Com o Cobertor de ueludo E com as tres corredices 
de damasquo abaixo na adicam Em trinta E seis mil reis
Jtem Tem esta Cama tres coredices de damasco amarelo E hum cobertor 
de ueludo amarelo – 36O00 reis
2827 Jtem Hũas Cortinas de tafeta amarelo que708 tem simquo pecas a 
saber o Ceo com seus alparauases framiado de retros amarelo quatro 
corrediçes do mesmo tafeta as tres de quatro panos cada hum de tres 
couados de comprido E a outra que he a cabeseira de tres panos de 
dous couados E quarta de comprido foram aualiados Em onze mil 
reis per ter nodoas E as mangas do Leito de uelludo amarelo foram 
aualiadas Com as perilhas Em dous mil E quatrocemtos reis soma tudo 
treze mil reis – 13O00 reis
2828 Jtem Hũa colcha de tafeta amarelo que serue nesta Cama asima, 
tem nodoas em outo mil reis – 08O000 Foram uemdidas Estas Cortinas 
E colcha a Fernão Rodriguez de Brito por mandado da /fl. 298/709 
Senhora Duqueza por Vinte E hum mil reis com o paao do leito que uai 
em seu titolo – 21O000

2829 Jtem Hũas cortinas de tafeta Carmesi framiadas de retros Cramesi 
Sam simquo peças a saber Ceo Costaneira E corredice tudo muito 
Velho que ia não serue foi aualiado Em simquo mil reis foram dada a 
Framcisco Varjão pella aualiaçam a conta de Sua Semtença – 5O000
2830 Jtem Hũas cortinas de cetim aueluttado emcarnado do Leito 
pequeno a saber Ceo com seus alparauazes Jlhargua E Cabiseira foi 
aualiado Com as corredices e cobertor de Velludo que uai adiante em 
duas adicõins tudo Em trinta E Seis mil reis – 36O000
2831 Jtem Hũas corredices de damasco amarelo framiadas que seruem 
com esta Cama atras Vam com a cama de Cetim auelutado atras.
2832 Jtem Hum cobertor de ueludo Emcarnado bamdado de borcado 
razo framiado com retros Emcarnado Vai com a cama atras de cetim 
auelutado emcarnado. /fl. 298v./
2833  Jtem Hũas cortinas de lejto grande de borcadilho da Jndia 
Verde E uermelho com seus alperauazes no Ceo dous panos delle tem 
garças E flores Vermelhas framiado costanejra E cabeseira do mesmo 
framiado de Ouro E uerde O Ceo cabeseira E costaneira bamdado de 
Cetim auelutado bramquo foram aualiados Com framias E as corrediçes 
de tafeta azul que uam na adicão adiante tudo Em Vinte e dous mil 
reis – 22O00
2834 Jtem Hũas corredices de tafeta azul que Serue com Esta Cama 
atras Vam aualiadas com a cama atras de borcadilho da Jndia
2835 Jtem Hũas cortinas de lejto meão de seda da China que sam 
simquo peças todas Verdes o Ceo com seus alperauazes de tafeta Verde 
todas com rozas douradas e framjadas uelhas foram aualiadas em tres 
mil reis foi uemdido a Aluaro Mendes por Tres mil reis – 3O000
2836 Jtem Hũas Cortinas de catasol uerde pardo E alionado o Ceo 
com seus alparauazes das mesmas cores Com suas framias de Verde 
amarelo E pardo cabeseira Costaneira E corrediçes da mesma sorte 
/fl. 299/710 Sam per todas Simco peças tudo muito Velho que Ja não 
serue foram aualiadas Em tres mil e quinhemtos reis – 3O500
2837 Jtem Hũas Cortinas de tafeta Verde que são Simquo peças E o Ceo 
que sam seis tudo framiado de retros Verde Velhas foram aualiadas em 
outo mil reis – 8O000
2838 Jtem Hũa colcha de tafeta Verde que tem no meio o Escudo das 
armas E a grade E os paos do Leito e as perilhas forado de ueludo 
Verde foi tudo aualiado Em dez mil reis por estar muito uelho foram 
Vemdidas Estas cortinas E colcha a Lazaro Ribeiro por dezouto mil 
reis – 18O
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2839 Jtem Hũas cortinas de tela de ouro raza a saber o Ceo Jlharga 
E cabeceira bamdado de Velludo pardo com suas framias de retros 
pardo E ouro foi aualiado Em Outenta E seis mil reis com o cobertor 
da mesma tella e coredices de telilha que uam adiante E os ferros dos 
paaos de ueludo pardo em dous mil E quatrocemtos reis Vendeu-se 
Esta cama ao Duque por a mesma quamthia soma Outenta E outo mil E 
quatrocemtos /fl. 299v./711 reis – 88O400 reis
2840 Jtem Hũas corredices de telilha parda pera esta Cama Vam com 
as cortinas asima
2841 Jtem Os paaos deste Lejto atras Sam forrados Com Velludo pardo 
vam com as Cortinas de tella de ouro atras aualiadas.
2842 Jtem Hum cobertor que serue nesta Cama de tella d’ouro forrado 
Com tafeta uerde atras Lamcado E aualiado Com as Cortinas de tella.
2843 Jtem Hũas Cortinas de damasco bramquo apedrado com o 
cobertor do mesmo framiadas de Ouro e bramquo bamdadas de 
Cetim auelutado bramquo foram aualiados Em Outenta mil reis com as 
corrediçes abaixo de Cemdal – 80O00
2844 Jtem Hũas corrediçes pera Estas cortinas de Cemdal da Jndia E 
os paaos do Leito E perilhas forradas Com velludo bramquo asima Vam 
com as cortinas asima de damasquo.
2845 Jtem Hũas cortinas de tafeta azul delto [sic] diguo de leito grande 
framiadas de azul Sam seis peças os paaos deste Leito forrados Com 
ueludo azul foi aualiado Em dezanoue mil e quinhemtos /fl. 300/712 
reis – 19O500 reis
2846 Jtem Hũas Cortinas de tela de ouro frizada roxa a saber Ceo 
costaneira, cabeceira com hũas corrediçes de damasquo roxo com 
rendas de ouro ao redor tudo framiado com Seu cobertor da mesma 
tella forrado Com tafeta meo dobre azul os paaos do lejto tem Suas 
mangas de tella de ouro Ee ueludo roxo as perilhas brosladas foram 
aualiadas as rendas destes paramentos E o feitio de as asentar E as 
mangas dos paaos a saber a tella E ouro E broslado dellas com Suas 
perilhas tudo Em quarenta mil reis E as cortinas todas asim de tella 
E damasco com as mais guarnicõis E cobertor foram aualiadas em 
quatrocemtos e uinte E sete mil reis. E soma tudo quatrocentos E 
setenta mil reis – 470O000
2847 Jtem Hum pauelhão de Damasco cramesi que são seis peças E 
hum cobertor tudo framiado de ouro E cramesi Com os paos do Lejto 
E as perilhas forradas Com ueludo Cramesi diguo que he leitinho de 

charola, nam se aualiou por o Duque em sua uida o dar ao senhor 
Duque seu filho a conta do dote E legitima de Sua maj como se uio 
pello Liuro dos adqueridos. /fl. 300v./
2848 Jtem Hum pauelham de tafeta roxo que tem o capello de ueludo 
roxo Com sua colcha de tafeta roxo tem nodoas E he uzado foi aualiado 
tudo Em Vimte mil reis – 20O
2849 Jtem Hũas Cortinas de damasco preto bamdadas com Velludo 
preto tem simquo corredices Com seu cobertor de damasquo preto 
bamdado de ueludo preto os paaos forados Com ueludo preto foi tudo 
aualiado Em quarenta e simquo mil reis com suas framias – 45O000
2850 Jtem Hum pauelhão de tafeta preto com seu capello de ueludo 
preto todo framiado E Com huma Colcha de tafeta preto uelha foi 
aualiado Em quatro mil e quinhemtos reis a colcha por Ter hum buraquo 
E o pauelham por ser rotto em mil e quinhentos reis foi uemdido o 
pauelhão por mil E quinhemtos reis a Bertol[omeu] Mendes a colcha 
foi dada a Francisco Varião pella aualiacam a conta de sua Sentenca 
Soma tudo seis mil reis – 6O000
2851 Jtem Huma Cama de Estrado de ueludo Cramesi a saber o Ceo 
Com seus alperauazes com framia Larga E a cabeseira E jlhargua que 
cada pessa destas tem /fl. 301/713 seis panos E de seis couados cada 
pano E humas corrediçes de tafeta azul e amarelo de sette panos cada 
hum E declarou o dito Vicente Fernamdes que Esta cama trouxe a 
Duqueza dona Jsabel alem de seu dote E que a lança neste Jmuemtario 
por estar carregados sobre elle em receita em uida do Duque que Deos 
aia como fazenda Sua mas que he do Duque Dom João porque foi de 
sua may como asima diz E o dezembargador a mandou lançar em este 
Jmuemtario com esta declaracão.
2852 Jtem Disse mais o dito Vicente Fernamdes que tem mais em 
seu poder quatro panos da Historia da Raynha Sabaa de quatro Anas 
decaida, E asim quatro guardaportas tudo forrado de lenco amarelo 
que disse elle Vicemte Fernandes que tambem Esta carregado sobre 
Elle mas que os trouxe a Duqueza Dona Jsabel alem do seu dote e que 
sam do Duque Seu filho in solidum.
2853 Jtem Disse que tinha mais em seu poder duas alcatifas da Jndia 
de cordõens E de Cadilhos azues E huma alcatifa /fl. 301v./714 pequena 
da Persia que outrosim sam do Duque que trouxe a Duqueza Dona 
Jsabel E alem do seu dote E que outrosim esta carregado sobre elle E o 
dezembargador mandou que se Lamcase com a dita declaracam.
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2854 Jtem Mais quatro coxis de ras gramdes que tambem foram da 
Duqueza Dona Jsabel que se Lamcam com a declaracam das outras 
peças.
2855 Jtem Huma Cama de cetim auellutado a saber Ceo com seus 
alperauazes que tem Seis panos dous Verdes dous Cramesis E dous 
azeitonis [sic] framiado, a cabeseira E a costaneira de outros seis 
panos E asim humas corrediçes de damasquo bramquo E roxo ambas 
tem doze panos E asim hum cobertor do mesmo Velludo que nam 
he Camusado715 como o ueludo da Cama foi aualiado tudo iunto em 
setenta mil reis por ser muito Vsado – 70O000
2856 Jtem Hum lejtinho de charola de tafeta roxo com framias de retros 
roxo perilhas forradas de rede mangas do /fl. 302/716 Leito forado Com 
Velludo roxo foi aualiado tudo Em dez mil E dusentos reis – 10O200
2857 Jtem Nas cortinas do Leito meão de damasco roxo que uai lancado 
no titolo dos adqueridos no Jnuemtario que fez Vicemte Fernamdes 
dos adqueridos as franias destas cortinas e o ueludo dos paaos do 
lejto não he adquerido por isto se Lança neste inuemtario foi aualiado 
Este Velludo E framia a saber como agora val no estado em que esta 
em dez mil reis E o que mais Valia quando o defunto faleceo por rezam 
do seruico e uzo que della teue o senhor Duque Dom João em quatorse 
mil reis O velludo somente com as framias soma Tudo Vinte E quatro 
mil reis – 24O000
2858 Jtem Hũas cortinas de Lejto grande de cetim auelutado 
Laramiado E azul Com bamdas de cetim bramquo e hum cobertor que 
serue nesta Cama de cetim auelutado laramiado e azul com framias ao 
redor E humas corrediçes de tafeta Laramiado e azul que serue nesta 
Cama Sam tres peças foi tudo aualiado Em /fl. 302v./717 outenta mil 
reis – 80O000

COLCHAS D’OVRO & SEDA

2859 Hũa colcha de brocado que tem quatro panos E cada pano tem de 
comprido tres couados E tres quartas tem bamdas ao redor de ueludo 
Cramesi forradas Com damasco Emcarnado diguo que he forrada Com 
dasmasquinho Emcarnado muito Velha com buracos foi avaliada Em 
Vinte mil reis – 20O000
2860 Jtem Hũa colcha de Granada que parece mourisca bamdada com 
tafeta amarelo forrada com bertamgil azul foi aualiada em outo mil reis 

foi uemdida a Dioguo Alueres mercador por Outo mil reis – 08O000
2861 Jtem Hũa colcha de cetim Cramesi de quatro panos forrada Com 
tafeta meo dobre foi aualiada Em dezaseis mil reis – 16O000
2862 Jtem Hũa colcha de tafeta Cramesi de Cater pequena Vãa foi 
aualiada em Simquo mil reis – 05O000
2863 Jtem Hũa colcha de tafeta pardo de quatro panos Velha com 
buracos foi aua- /fl. 303/718 liada em dous mil E quinhentos reis foi 
uemdida a Bras Caluo por dous mil rejs – 2O500 

almofadas & coxis de seda

2864 Qvatro Coxis de ueludo Cramesi Velhos cheos de frouxel foram 
aualiados Em seis mil reis foram Vendidos dous a Jfante Dona Jsabel 
por tres mil reis – 6O000
2865 Jtem Hũa almofada de Velludo Cramesi sem borlas uelha foi 
aualiada Em tresemtos reis foi uemdida a Dona Maria de Brito por 
tresemtos reis – 00O300
2866 Jtem Hũa almofada de ueludo azul com suas borlas uelhas com 
buracos foi aualiada Em quinhemtos reis – 00O500 reis
2867 Jtem Dez almofadas de damasco E ueludo preto a saber de huma 
banda damasco e da Outra ueludo foram aualiadas em quimze mil reis 
– 15O000
2868 Jtem Mais duas almofadas de ueludo E damasco preto de Largura 
E mea de seda forão aualiadas em tres mil e dusemtos reis – 3O200 
reis
2869 Jtem Duas almofadas de Damasco carmesi uelhas, diguo de 
Damasquilho Velhas com borlas foram aualiadas em mil e dusentos 
/fl. 303v./719 reis ambas forão Vemdidas a dona Maria de Brito por mil 
E dusemtos reis – 1O200 reis
2870 Jtem Duas almofadas de damasco Verde Com suas borlas foram 
aualiadas Em mil e dusemtos reis ambas Velhas foram uemdidas a Ruj 
Uaz Caminha por mil E dusemtos reis – 1O200 reis
2871 Jtem Quatro almofadas de brocado Cramesi com borlas de retros 
Cramesi Velhas muito de borcado de minhoto foram aualiadas em outo 
mil reis Vemderam se a Dona Antonia Hemriques por outo mil reis – 
08O000
2872 Jtem Outo Coxis de tella de Ouro frisada forrados de ueludo 
Verde Com suas borlas de retros Verde E ouro nouos declarou Vicente 
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Fernamdes que Esta tella destes coxis foi da Duqueza dona Jsabel E o 
ueludo E borlas E caireis he da fazenda do Montemor.
2873 Jtem Seis Coxins de tella de Ouro frisada roxa Vazios forrada 
Com tella de Ouro Raza demtro Estam hums forros de Cotonia foram 
aualiados Com suas /fl. 304/720 guarnicõins em sincoenta mil reis – 
50O000
2874 Jtem Seis coxins de ueludo amarelo com suas borlas Vsados 
foram aualiados em dez mil reis foram Vemdidos a Fernam Rodrigues 
de Brito por doze mil reis – 12O000

Lambeis

2875 Qvatro Lambeis imteiros de Samtarem Vsado de quatro Varas 
cada hum foram aualiados a mil e dusentos reis cada hum sam quatro 
mil e outocemtos reis destes se uemderam dous ao Duque por Dous 
mil E quatrocemtos reis [e] dous a Senhora Duqueza – 4O800 reis
2876 Jtem Dezaseis meos Lambeis de Santarem de duas Varas E meia 
cada hum diguo que sam dous meos somente por que os quatorse sam 
adqueridos e uão no titolo dos adqueridos forão aualiados Estes dous 
em seiscemtos reis por serem Velhos – 600 reis
2877 Jtem Hum meo Lambel uelho foi aualiado Em cem reis por ser 
muito uelho – 100 reis
2878 Jtem Tres Meos Lambeis de Santarem forão todos aualiados em 
sette mil reis por serem Velhos – 7O000 /fl. 304v./
2879 Jtem Sette Lambeis de Frandes de cores velhos E usados foram 
aualiados a quinhemtos reis cada hum por Terem buracos Sam tres 
mil E quinhemtos reis Vemdidos Ao Duque pella mesma quamthia – 
3O500 reis

Cadeiras de brocado & de seda

2880 Duas cadeiras de ueludo alte-baixo Laramiado com framias de 
prata E retros Laramiado tem medalhas velhas foram aualiados Em 
dous mil E quatrocemtos reis – 2O400 reis
2881 Jtem Hũa cadeira de ueludo alti-baixo Laramiado framiada de 
prata E retros amarelo quebrada Velha foi aualiada em mil e quinhemtos 
reis – 1O500 reis
2882 Jtem Hũa cadeira d’espaldas de ueludo Cramesi com suas framias 

de retros tem o ueludo roto os paaos Sam saos E uelhos foi aualiada 
em quatrocemtos reis – O400 reis
2883 Jtem Duas cadeiras de Espaldas quebradas de ueludo Verde 
framiadas /fl. 305/721 de uerde uelhas foram aualiadas Em dous 
mil E quatrocemtos reis foram uemdidas a Dom Luis por dous mil E 
quatrocentos reis – 2O400
2884 Jtem Duas cadeiras de Espaldas de tella de ouro alti-baixo 
framiadas de ouro e uerde com crauacam de medalhas os paaos de 
moreira Laurados as franias destas cadeiras E os paaos E a crauacam 
foi aualiado Em simquo mil e quinhemtos reis por sobre o mais auer 
duuida – 5O500
2885 Jtem Hũa Cadeira de Espaldas de brocado de tres altos framiada 
de retros E o ouro foi aualiada Em omze mil reis – 11O
2886 Jtem Tres cadeiras de Espaldas de tella de Ouro roxa frizada que 
tem na Crauacam as armas do Duque duas tem framias e framião E a 
outra framiam somente a do framiam he mais Vzada foi aualiada Em 
seis mil E Settecemtos reis na outra ha duuida – 6O700
2887 Jtem Trinta E quatro Cadeiras de /fl. 305v./ 722 uelludo Cramesi as 
sete tem a crauacam E aldrauas prateadas foram aualiadas a tres mil E 
outocemtos reis cada huma Sam cemto E uimte E noue mil E dusentos 
reis –129O200 reis
2888 Jtem Seis cadeiras razas de ueludo preto Vsadas foram aualiadas 
a quatrocemtos reis cada huma Sam dous mil E quatrocemtos reis 
foram uemdidas quatro a Dom Luis de Noronha por mil e trezemtos 
reis E as duas que se deram a Saluador Antunes em pagamento do 
seruiço pella aualiacam – 2O400
2889 Jtem Hũa Cadeira de Espaldas quebradiça de ueludo preto com 
framiam uelho foi avalliada Em mil reis foi uemdida a Dom Luis por mil 
reis – 1O000
2890 Jtem Hũa cadeira de Espaldas de couro Laraniado framiada Com 
retros azul uelha foi aualiada em quatro mil reis – 4O000

ALCATIFAS

2891 Jtem Hũa alcatifa de Xio723 Campo roxo de duas Varas de Comprido 
E uara E meia de Larguo tem huma roda gramde no meio cadilhos 
amarelos foi aualiada Em quatro mil E Outocemtos reis foi uemdida a 
Justa de Almejda por Sinquo mil E dusentos reis – 4O800 /fl. 306/724
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2892 Jtem Outra Alcatifa da Persia que ttem quatro uaras E meia de 
comprido e duas varas Escaças de Larguo campo roxo escuro cheio de 
ramos com passaros por elles e no meio huma roda Emcarnada cadilhos 
de seda uerde foi aualiada Em Vinte E simquo mil reis – 25O000
2893 Jtem Outra alcatifa de Xio de campo Vermelho de duas Varas E 
duas tercas de comprido Vara E meia de largo o campo Vermelho cheo 
de laços amarellos e azues foi aualiada em Simco mil reis – 05O000
2894 Jtem Hũa alcatifa da Perçia de duas uaras E terça de comprido, 
E huma Vara e duas Terças de Larguo campo emcarnado E os cantos 
branquos E huma roda preta cadilhos de retros Verde foi aualiada Em 
sette mil reis por Ser uzada, Dada a Senhora Duqueza pera seruiço dos 
Senhores meninos – 07O00
2895 Jtem Outra alcatifa da Persia de huma Vara E tres quartas de 
comprido E huma Vara E sesma de Larguo Campo Emcarnado E huma 
Roza amarela /fl. 306v./725 no meio E hum726 bichos amarellos E pretos 
Cadilhos de seda Verde foi aualiada Em dous mil E outocemtos reis – 
2O800
2896 Jtem Outra alcatifa da Perçia de duas Varas de comprido E Vara E 
terca727 de Larguo campo Emcarnado E camtos asues Com hums ramos 
demtro E huma Roza uerde cadilhos de retros uerde foi aualiada em 
simquo mil reis – 05O00
2897 Jtem Hum tapete da Jndia que tem quatro Varas E tres quartas de 
comprido E tres Varas de Larguo chea de Lacos amarelos e bramquos 
E campo Emcarnado diguo Vermelho E hua roda quadrada no meio foi 
aualiado Em dezaseis mil reis – 16O000
2898 Jtem Outro Tapete da Jndia Campo uermelho que tem quatro 
Varas E quarta de comprido E tres de Larguo E o campo cheo de 
laços azues, bramcos E amarellos, tem pella borda hum lauor branco 
mourisco, foi aualiado Em treze mil reis – 13O000
2899 Jtem Outra alcatifa da Jndia de coracois que tem duas Varas E 
Sesma de comprido /fl. 307/728 E de Larguo Vara E quarta campo azul 
cheo de laços amarelos e uermelhos tem no meio huma roza emcarnada 
perfilada de bramco e cadilhos de Lam bramqua foi aualiada Em tres mil e 
quinhemtos reis uemdeu-se ao Duque pella mesma Comthia – 03O500 
2900 Jtem Hũa alcatifa da Perçia muito fina de duas Varas de comprido 
E uara E meia de Larguo escasa o campo uerde Escuro tem no meio 
huma Roza com hũas Lisonias  asues o campo della Emcarnado cadilhos 
de seda Verde foi aualiado Em simquo mil reis por ser Vsada – 05O00

2901 Jtem Outra Alcatifa de729 Xio de duas Varas E meia de comprido 
E uara E quarta de Larguo Campo Vermelho com duas rodas uerdes E 
huma azul no meio Vzada foi aualiada Em dous mil e outocemtos reis 
– 02O800
2902 Jtem Outra Alcatifa de Xio de tres uaras de comprido E huma E 
meia de Larguo campo uermelho E duas rodas /fl. 307v./730 grandes 
azues E amarelas perfiladas de bramquo E outras rodas pequenas 
cadilhos de Lam bramcos Velha foi aualiada Em dous mil reis – 2O000
2903 Jtem Outra alcatifa de Xio Velha de duas Varas E tres quartas de 
comprido E de huma Vara E duas terças de larguo Campo Vermelho 
cheos de rozas cadilhos de Lam bramqua emredados foi aualiada Em 
dous mil E quinhemtos reis foi uemdida A Donna Catherina Sarmento 
Em Simquo mil e dusentos E sincoenta reis – 5O250 reis
2904 Jtem Outra Alcatifa de Xio de quatro Varas bem medidas de 
comprido E duas escasas de larguo que he huma Vara E simquo Sesmas 
campo Vermelho Cheo de muitas rozas grandes azues e amarelas 
perfiladas de bramquo cadilhos de Lam uermelhos descorados Vzada 
foi aualiada Em Outo mil reis – 8O000
2905 Jtem Outra alcatifa de Xio de tres varas e sesma de comprido 
e de larguo uara E duas /fl. 308/731 tercas Campo uermelho cheia de 
lacos amarelos E azues cadilhos de Lam vermelha foi aualiada em 
sinco mil reis foi Vemdida a Donna Catherina sarmento por seis mil 
reis – 6O000
2906 Jtem Hũa alcatifa de Xio de huma Vara e duas terças de comprido 
e de Larguo huma uara de campo bramquo cheo de hums sinais 
uermelhos de tres em tres cadilhos Vermelhos botados foi aualiada 
Em mil e dusemtos reis – 1O200
2907 Jtem Outra alcatifa de Xio de uara E tres quartas de comprido 
E de larguo hũa Vara Escasa campo bramquo cheo de dados pretos E 
pella orla hum lauor de debuxo preto cadilhos Vermelhos foi aualiado 
em mil e seiscemtos reis foi uemdida a Rui Vaz Caminha por dous mil 
reis – 2O000
2908 Jtem Outra alcatifa de Xio de uara E meia de comprido e 
de Larguo huma Vara escasa campo bramquo E no meio hũa rosa 
Emcarnada com hum barrete pendurado cadilhos Vermelhos foi 
aualiada /fl. 308v./732 em dous mil E quatrocemtos reis – 2O400 
2909 Jtem Outra Alcatifa de Xio de uara E meia de comprido E uara 
Escasa de Larguo campo bramquo E tem no meio huma Roza uerde 
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E uermelha e os cantos Emcarnados Laurados de bramquo Cadilhos 
Vermelhos foi aualiada Em dous mil reis – 2O000
2910 Jtem Outra Alcatifa de Xio de uara E sinco Sesmas de comprido 
E de larguo huma Vara todo campo cheo de hums lauores bramquos e 
pretos feicão de crasses cadilhos de Lam bramqua foi aualiada em mil 
seiscemtos reis – 1O600
2911 Jtem Outra alcatifa de Xio de uara E duas Terças de comprido E de 
largo huma uara Campo Verde escuro E no meio huma roza emcarnada 
perfilada de amarelo cadilhos de Lam uermelha foi aualiada Em mil 
E dusentos reis foi uemdida a Justa de Almeida por mil E seiscemtos 
reis – 1O600
2912 Jtem Outra alcatifa de Xio de Vara E meia de comprido e de 
larguo huma /fl. 309/733 Vara campo Verde Escuro E demtro huma roda 
Emcarnada E dentro nella huma azul sercada de amarelo cadilhos de 
Lam Vermelha e a sercadura com laços sobre azul escuro foi aualiada 
Em mil E outocemtos reis foi uemdida a Jnes da Cunha por mil E 
Outocemtos reis – 1O800
2913 Jtem Outra alcatifa de Xio de uara E duas tercas de comprido E 
huma uara de larguo campo uerde E huma rosa de campo Emcarnado 
com lauores azues E bramquos a huma parte do campo uerde tem huma 
ponta mais escura cadilhos de huma parte della bramcos e da Outra 
uermelhos de llam foi aualiada Em mil e outocemtos reis foi uendida 
a Donna Catherina Sarmento por dous mil dusemtos E simcoenta 
reis – 2O250 reis
2914 Jtem Outra Alcatifa de Xio de uara E meia de comprido e huma 
uara Escasa de Larguo campo amarelo e huma roza emcarnada no meio 
Com hum pemdente cadilhos Vermelhos foi aualiada em dous mil e 
quatrocemtos reis – 2O400 /fl. 309v./
2915  Jtem Outra Alcatifa de Xio de uara E duas Terças de comprido 
E huma uara menos dous dedos de Larguo Campo uerde Escuro e no 
meio huma rosa emcarnada com hum pemdente cadilhos Vermelhos 
foy aualiada Em mil e dusemtos reis foi uemdida a Margaida Bispa por 
mil e quatrocemtos reis – 1O400
2916 Jtem Outra Alcatifa de Xio de uara E meia de comprido E de Larguo 
huma Vara Campo amarelo E tem dentro huma roza emcarnada Ccom 
hums Lauores Verdes E nos cantos lauores roxos e cadilhos Vermelhos 
foi aualiada em dous mil e dusemtos reis – 2O200
2917 Jtem Outra Alcatifa de Xio de duas uaras de comprido E de uara 

E quarta de Larguo campo Vermelho com huma Lisonia no meio de 
azul e amarelo perfilada de bramquo com outras rosas pequenas 
azues cadilhos della bramquos uelha foi aualiada em mil e dusemtos 
reis foi uemdida a Mecia Bisneta por mil e dusentos reis – 1O200 reis 
/fl. 310/
2918 Jtem Huma alcatifa de Jlharga da Cama de Xio de quatro uaras E 
tres quartas de Comprido E meia vara de Larguo por ser muito estreita 
campo uermelho chea de laços amarelos foi aualiada Em dous mil 
reis – 2O000
2919 Jtem Outra alcatifa de Jlharga da cama de quatro uaras E quarta 
de comprido E meia uara de Larguo de Xio campo Vermelho cheo de 
Laços uerdes uzada foi aualiada em dous mil reis – 2O000
2920 Jtem Hũa alcatifa de Xio muito uelha hũa uara E meia de comprido 
E huma Vara de Larguo campo uermelho E hũa rosa amarela E iunto 
della hum remendo tem pella borda hum lavor mourisco E he uelha 
nam tem cadilhos foi aualiada em tresemtos reis foi uemdida a Dioguo 
Cardoso por quatrocemtos reis – O400 reis
2921 Jtem Outra alcatifa muito uelha de uara E duas terças de comprido 
E huma vara de Larguo campo uermelho E no meio huma Roza com 
buracos nella declaro não tem cadilhos foi aualiada Em dusemtos 
reis foi uemdida a Dona /fl. 310v./734 Maria de Brito por dusentos 
reis – 0O200 reis
2922 Jtem Outra alcatifa muito uelha e rota de Xio de uara E meia de 
comprido a uara de larguo campo uermelho com humas rozas azues 
E tem nos cabos hũa barrinha azul foi aualiada Em Tresemtos reis foi 
uemdida a Dioguo Martins de Euora por tresemtos reis – 0O300 reis
2923 Jtem Outra alcatifa de Xio muito uelha e rota com muitos buracos 
que tem de comprido Vara E meia E de Larguo huma Vara campo 
uermelho E alcorão que tem huma rosa amarela E na borda tem hum 
bocado fora foi aualiado em tresemtos reis foi uemdida a Dioguo 
Martins de Euora por dusentos E simcoenta reis – 0O300
2924 Jtem Outra alcatifa de Xio uelha de uara E terça de comprido 
E huma vara de Larguo campo uermelho E tem huma roza amarela 
cadilhos della bramcos diguo de lam uermelha muito uelha foi aualiada 
Em quatrocemtos reis foi uemdida a Mecia Bisneta por quatrocemtos 
reis – 0O400 /fl. 311/
2925 Jtem Outra alcatifa de Xio de uara E duas terças de comprido E 
huma vara de Larguo campo uermelho com huma roza amarela rota 
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tem pella borda hum lauor mourisco muito uelha nam tem cadilhos 
foi aualiada Em dusentos E sincoenta reis foi uemdida a Rui Martins 
d’Evora por quinhemtos reis – 0O250 reis
2926 Jtem Outra alcatifa uelha de uara E meia de comprido E Simquo 
Sesmas de Larguo campo uermelho com huma Roza amarela e azul 
no meio sem cadilhos foi aualiada em tresemtos reis foi uemdida a 
Antonio Correa por quinhemtos reis – 0O300 reis
2927 Jtem Hũa alcatifa da Percia de quatro uaras E meia de comprido 
E de duas Varas de Larguo Campo emcarnado cheia de laços Sercadura 
de campo uerde perfilada de bramquo cadilhos de seda amarela 
desbotado foi aualiada Em uinte E seis mil reis – 26O000
2928 Jtem Outra alcatifa de Xio de quatro uaras e duas terças de 
comprido E de larguo hũa uara E tres quartas campo uermelho com 
duas Rodas no meio de bramco E outras cores E seis rodas pequenas 
uelha tem cadilhos foi avaliada em tres mil E /fl. 311v./735 tresemtos 
reis foi uemdida ao Duque por tres mil E tresemtos reis – 3O300
2929 Jtem Outra alcatifa de Xio de quatro uaras e quarta de comprido E 
duas de larguo Campo uermelho com Lacos azues E amarelos cadilhos 
de Lam Vermelha sercadura de campo uerde uzada foi aualiada Em 
dose mil reis – 12O000
2930 Jtem Outra alcatifa de Xio uelha de Simco uaras E simquo 
sesmas de comprido E duas uaras de Larguo que tem tres lisonias 
grandes e quatro rodas amtre ellas Campo uerde escuro sercado de 
Lauor mourisco uelha foi aualiada Em tres mil reis tem hum buraco foi 
uemdida a Bertolameu Fernandes por tres mil reis – 3O000
2931 Jtem Outra alcatifa de Xio de huma Vara E duas terças de comprido 
E huma vara de Larguo Campo Emcarnado como rosmaninhado E no 
meio huma roza uerde de campo uermelho cabos uerdes cadilhos 
uermelhos noua foi aualiada em dous mil reis foi uemdida a Maria de 
Sam João por dous mil reis – 2O000 /fl. 312/
2932 Jtem Outra alcatifa de Xio de tres Varas E tres quartas escasas de 
comprido E de larguo huma uara E simquo sesmas campo preto E nella 
hums Laços gramdes uerdes E aleonados e cadilhos azues foi aualiada 
em simquo mil reis por ser groseira – 5O000 reis
2933 Jtem Outra alcatifa de Xio uelha de quatro uaras E meia comprido 
E de Larguo duas campo uerde E tres lisonias grandes e quatro rodas 
pequenas antre ellas he como outra que ca uai atras E tem hum Lauor 
mourisco pella borda cadilhos brancos uelha foi aualiada Em quatro mil 

reis foi uemdida a Bartolameu Fernandes por quatro mil reis – 4O000
2934 Jtem Outra alcatifa da Perçia que foi de Antonio Memdes de Crasto 
de simco uaras E duas terças de comprido E de Larguo duas uaras E 
duas terças campo Emcarnado com huma roza emcarnada, diguo com 
huma Roza grande no meio amarela bramqua E uerde cadilhos de 
retros de cores foi aualiada em trinta E seis mil reis – 36O00
2935 Jtem Outra alcatifa de Xio grande de Sinco /fl. 312v./736 Varas E 
tres quartas de Comprido E de larguo duas Varas E duas terças Campo 
azul E no meio huma Roza grande Vermelha E em hum dos cabos hũa 
mea he uzada foi aualiada Em Vinte E outo mil reis cadilhos Vermelhos 
– 28O000
2936 Jtem Outra alcatifa de Xio campo azul de quatro uaras E terça 
Larga de comprido E de larguo duas E meia E huma Roda grande no 
meio Vermelha Cadilhos Vermelhos Vzada foi aualiada Em Vinte mil 
reis – 20O000
2937 Jtem Outra Alcatifa de Xio muito grande de seis Varas de comprido 
E duas Varas e tres quartas de Larguo campo alaraniado tostado Laurada 
de azul E uermelho Com humas Coroas pella bordadura da roda Vsada 
foi aualiada Em vinte E tres mil reis – 23O000
2938 Jtem Outra Alcatifa de Xio de campo uermelho tem no meio 
huma Roza azul E amarela cadilhos della uermelha E tem de comprido 
huma Vara E duas terças E de Larguo huma Vara Vsada foi aualiada Em 
mil e dusemtos reis foi uemdida737 a Framcisco Viegas de Euora por mil 
e outo- /fl. 313/738 cemtos reis – 1O800
2939 Jtem Outra alcatifa de Xio de tres Varas E duas terças de 
comprido E de Larguo huma vara E tres quartas campo Emcarnado 
Como uermelho com hũa roza uerde E demtro nella Outra alaramiada 
perfilada de bramquo739 Camtos bramquos foi aualiada Em seis mil reis 
foi uemdida ao Duque por seis mil reis – 6O00
2940 Jtem Hũa alcatifa da Persia de duas varas E huma Outaua de 
comprido E uara E terça de Larguo Campo uerde escuro huma Roza 
uermelha sercada de azul perfilada de amarelo com outra azul demtro 
Cadilhos de retros verde E huma cercadurinha foi aualiada Em Seis mil 
reis foi uemdida a Rui Uaz Caminha por Seis Mil reis – 6O000
2941 Jtem Huma alcatifa da Perçia de hũa Vara E sette Outauas de 
comprido E uara E quarta de Larguo Campo azul escuro chea de 
laços amarelos Com huma Roza no meio Campo Emcarnado perfilado 
de bramquo cadilhos de retros Verde foi aualiada Em quatro mil 
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reis foi uemdida ao Duque /fl. 313v./740 na dita Quamthia – 4O000
2942 Jtem Hũa alcatifa de Xio Velha de uara E meia de comprido E 
huma vara de Larguo Campo uermelho huma Roza amarela no meio E 
he d’alcorão Cadilhos de Lam branqua foi aualiada Em Outocemtos reis 
foi uemdida a Saluador Amtunes a conta do seu seruiço pella aualiação 
como pareçe pello auto de sua Execusão – 0O800 reis
2943 Jtem Hũa alcatifa de Xio muito uelha de Vara E meia de comprido 
Campo uermelho muito uelha com hum buraquo muito grande Cadilhos 
Vermelhos foi aualiada em dusemtos reis foi uemdida a Dioguo Cardoso 
por dusemtos E sesenta reis – 0O260 reis
2944 Jtem Hum Tapete da Jndia muito grande cheo de rodas E Lacos 
bramcos que mandou da Jndia o Senhor Dom Constantino nouo de 
Outo uaras E sette outavas diguo de noue varas E sette Outauas de 
comprido E de Larguo Simquo Varas e terça foi aualiado Em quarenta 
mil reis – 40O00
2945 Jtem Hũa alcatifa de Xio Campo uermelho Com muitas rodas 
azues E amarelas /fl. 314/741 tem de comprido duas Varas E duas 
terças E de Larguo hũa Vara E tres quartas Sercadura azul e uermelha 
foi aualiada Em tres mil e dusemtos reis foi uemdida a Joam Gomes 
Vieira por quatro mil quinhemtos E sincoemta reis – 4O550 reis
2946 Jtem Hũa alcatifa de Xio grande de quatro Varas E outava de 
comprido E duas E terça de Larguo tem huma Roda grande Vermelha E 
huma roxa Esta disse que deu a Dioguo Uaz tisoureiro da capella E se 
aualiou no imuemtario da Capella.
2947 Jtem Hũa alcatifa de Xio de uara E meia de comprido E huma 
uara de Larguo campo uermelho Com huma roda azul cadilhos de lam 
uermelha uelha E a huma parte tem huns cantos Verdes foi aualiada 
Em mil reis foi uendida a Saluador Antunes a comta do Seu serviço 
como pareçe no auto de sua Sentença pella aualiaçam – 1O000
2948 Jtem Outra Alcatifa de Xio hũa Vara E duas terças de comprido E 
huma /fl. 314v./742 Vara de Larguo Campo uermelho Com huma rosa 
amarela E azul de alcorão Verde uelha E a rosa he remendada não tem 
cadilhos de uelha foi aualiada em Tresemtos reis foi uemdida a Dona 
Maria de Brito por tresemtos reis – O300 reis
2949 Jtem Outra alcatifa de Xio de tres Varas de Comprido, mal 
medidas E de larguo hũa uara e meia mal medida campo uermelho 
e duas rodas azues E amarelas de branco uelha foi aualiada em tres 

mil reis foi uemdida a Dioguo de Seixas por tres mil reis – 3O000 reis
2950 Jtem Hũa alcatifa de Xio de uara E tres quartas de comprido, 
campo Vermelho com hũa roza amarela d’alcoram bramquo perfilada 
de preto tem hum romendo de fiado mais uermelho uelha E he de 
huma Vara de Larguo Esta alcatifa E as daqui pera baixo se serue dellas 
o Senhor Duque foi aualiada em outocemtos reis – 0O800 reis
2951 Jtem Outra alcatifa de uara E meia de comprido E uara Escasa de 
Largo Campo preto Cheo de laços Vermelhos muito meudos Sercadura 
azul, Lacos amarelos Cadilhos de Lam vermelha de Xio Vsada foi 
aualiada Em mil E quatro- /fl. 315/743 cemtos reis – 1O400 reis
2952 Jtem Outra alcatifa de Xio de duas Varas escasas de comprido E 
de vara E meia de larguo campo roxo Escuro Cheo de laços verdes tem 
os cadilhos de lam amarela tem huma custura pello meio foi avaliada 
Em quatro mil reis – 4O00 reis
2953 Jtem Outra alcatifa de Xio de vara e tres quartas de comprido 
E de larguo huma vara Campo uermelho huma Roza amarela E azul E 
cadilhos de seda Vermelha E verde E azul uelha foi avaliada Em mil E 
quinhemtos reis – 1O500
2954 Jtem Outra alcatifa de Xio de uara E duas terças de comprido E 
huma Vara de Larguo campo vermelho cheo de lacos amarelos E azues 
cabos azues Cadilhos Vermelhos muito Velha, diguo que os cadilhos 
Sam bramcos foi aualiada em dusemtos E Sincoenta mil reis, diguo 
dusemtos E sincoenta reis por ser muito uelha com buracos foi dada 
a Salvador Antunes pella aualiacão a comta do seu Seruiço E de sua 
Sentença – O250 reis
2955 Jtem Duas Alcatifas de Xio uelhas campo azul escuro huma dellas 
E outro campo Verde escuro cheos de Rozas bramcas E azues Lauores 
mouriscos pella borda huma he /fl. 315v./744 de Vara E sette outauas 
de comprido E Vara E outaua de Larguo E a outra he de Vara de Larguo 
E huma Vara E tres quartas de comprido foram aualiadas ambas Em mil 
reis por Serem muito velhas – 1O400 [sic] reis
2956 Jtem Hũa alcatifa de Xio de huma Vara E duas terças escasas de 
comprido E hũa Vara E sete Outauas de larguo campo Vermelho hũa 
rosa amarela chea de lacos Vermelhos E hum remendo Em huma banda 
desbotada cadilhos vermelhos desbotados Velhos foi aualiada Em mil 
reis por ser uelha – 1O000
2957 Jtem Outra Alcatifa de Xio Vara E meia de comprido E de Larguo 
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sete Outauas Campo vermelho E huma rosa amarela tem hum grande 
buraco cabos Verdes cadilhos vermelhos, diguo que he campo 
uermelho Lacos amarelos E azues Lauor mourisco pella borda Vsada 
não tem buraquo foi aualiada Em mil reis – 1O000
2958 Jtem Outra alcatifa de Xio de tres Varas de Comprido E uara E 
duas tercas de Larguo campo Vermelho cheo de Lacos azues E amarelo 
he das de João de Lemos irmã d’outras que /fl. 316/745 ia Vai e foi 
aualiada Em Seis mil reis – 6O000

Jtem Alcatifas, de Castella

2959 Huma alcatifa de Castella de quinze palmos campo uerde huma 
roza grande no mejo azul escuro E uerde Com dous ramos grandes de 
cada parte Velha foi aualiada em settecemtos reis – O700 reis
2960 Jtem Outra alcatifa de Castella de Vinte palmos campo uermelho 
tem rodas grandes uerdes Velha com muitos buraquinhos tem as 
Ourelas746 abainhadas E os buracos Sam grandes foi aualiada em 
tresemtos reis foi uemdida a Rui Uaz Caminha por quinhemtos e 
quarenta reis – O540 reis
2961 Jtem Outra alcatifa de Castella de uinte palmos Campo Vermelho 
Com tres rodas Verdes grandes E pella Sercadura hums nóos de Cordão 
de frade Vsada Em mil E dusentos reis – 1O200 reis
2962 Jtem Outra Alcatifa de Castella de uinte palmos campo uerde 
Escuro E tres Rodas lauradas de azul escuro Com cordão de nos do 
redor da sercadura foi aualiada Em mil E dusemtos reis – 1O200
2963 Jtem Hũa alcatifa de Castella muito grande /fl. 316v./747 de 
quarenta palmos campo uermelho com doze rodas uerdes Sercadura 
amarela foi aualiada em quatorse mil reis foi uemdida ao Duque pella 
mesma Comthia – 14O000
2964 Jtem Hum pedaço d’alcatifa Velha muito de tres Varas E meia 
de comprido E duas Terças de Larguo de hum lauor mourisquo foi 
aualiada em dusentos E Simcoenta reis foi uemdida a Vicemte Freire 
por dusentos E Vinte reis – O250 reis
2965 Jtem Outra alcatifa de Castella de Vimte E Simquo palmos Campo 
uermelho E des Rodas Verdes vsada foi aualiada Em dous mil reis 
foi uemdida A Martim Afomso de Sousa por dous mil e quinhemtos 
reis – 2O500 reis

2966 Jtem Outra alcatifa de Castella de Vinte E simquo palmos campo 
uermelho dez rodas uerdes sercadura azul E amarelo foi aualiada em 
dous mil e quinhemtos reis, diguo Em dous mil E outocemtos reis 
foi uemdida a Gaspar Pires por dous mil e outocemtos reis – 2O800 
reis /fl. 317/
2967 Jtem Outra Alcatifa de trinta palmos que tem dez rodas e duas 
meas campo uermelho com muitos buracos muito uelha foi aualiada 
Em mil reis – 1O000
2968 Jtem Outra alcatifa de uinte palmos campo alionado desbotado 
E tres rodas Verdes muito uelha com buraquos não se aualiou por não 
ter ualia E não ualer nada
2969 Jtem Outra Alcatifa de Castella de Vimte e quatro palmos de 
campo uermelho de dez rodas E duas meas Verdes muito uelhas foi 
aualiada em mil e dusemtos reis foi uemdida ao Lecemseado Afomso 
Mendes por mil e dusemtos reis – 1O200
2970 Jtem Outra alcatifa de Castella que foi cortada de dezaseis palmos 
E meio que tem outo rodas Verdes campo uermelho muito uelha E 
rota foi aualiada em dusemtos E simcoenta reis foi Vemdida a Manoel 
Coelho da Golega por quatrocemtos reis – O400
2971 Jtem Outra Alcatifa de Castella rota pelo meio de uinte palmos 
campo /fl. 317v./748 Vermelho Seis rodas Verdes E duas meas 
sercadura amarela muito velha E com buracos gramdes foi aualiada 
em quatrocemtos reis foi uemdida a Martim Afomso de Sousa por 
outocemtos e quarenta reis – O400 reis
2972 Jtem Outra alcatifa de Castella de quinse palmos muito uelha 
E muito rota campo uerde muito desbotada com tres rodas Verdes e 
gramdes buraquos não se aualiou por não ualer nada
2973 Jtem Outra alcatifa de Castella muito Velha que nam tem palmos 
que he de duas varas e sesma de comprido campo Vermelho rodas 
Verdes que tem duas rodas foi aualiada em dusemtos reis foi uemdida 
a Thome Martins de Euora por tresemtos E Simcoenta reis – O200
2974 Jtem Outra Alcatifa de Castella sem palmos por ser muito 
uelha E tem Tres uaras E duas terças de larguo huma Vara E simquo 
Sesmas campo uerde E nelle muitas folhas amarelas E uermelhas com 
buraquos foi aua- /fl. 318/749 liada em mil E dusemtos reis foi uemdida 
a Bertolameu Mendes por dous mil e nouecemtos reis – 1O200
2975 Jtem Outra Alcatifa de Castella muito uelha E rota, com 

745 Ms.: palavra repetida “Que”.

746 Ms.: palavra borrada.

747 Ms.: palavras repetidas 
“muito gramde”.

748 Ms.: palavra repetida “Campo”.

749 Ms.: palavras repetidas 
“Com buraquos foi aua-“.
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muitos buracos de uinte e quatro palmos, que ia se não emxergou 
campo uermelho E des rodas Verdes foi aualiada Em quatrocemtos 
reis foi uemdida a Amdre Vaz por quatrocemtos reis – O400 reis 
2976 Jtem Outra Alcatifa de Castella de quinze palmos campo roxo 
picado com duas rodas Vermelhas E azues sercadura bramqua uelha 
tem muitos buraquinhos foi aualiada Em tresemtos reis foi uemdida a 
Thome Gomsalues por quatrocemtos reis – O300 reis
2977 Jtem Outra Alcatifa de tres Varas e quarta de comprido E uara 
e duas terças de Larguo campo uermelho E dez rodas Verdes com 
algumas folhas amarelas nellas muito uelhas que se não emxergão 
os palmos foi aualiada em seiscemtos reis por ser muito uelha foi 
uemdida a Baltezar Rodrigues por mil reis – 1O
2978 Jtem Outra Alcatifa de Castella muito /fl. 318v./750 Velha E rota 
que Ja se nam Emxergam os palmos de duas Varas E meia de comprido 
E duas de Larguo Campo uermelho rozas uerdes que tem dous 
buracos grandes E a sercadura Em parte comida E tem seis rodas foi 
aualiada751 em dusentos reis foi uemdida por dusemtos reis a Belchior 
Gomsalues – O200 reis
2979 Jtem Outra alcatifa de Castella de duas Varas E duas Terças de 
comprido E huma Vara E terça de Larguo Campo uermelho desbotado 
E tres rodas verdes muito Velhas com buracos E muitos remendos 
foi aualiada em tresemtos reis foi uemdida a Lourenço Martins por 
tresemtos E vinte reis – O300 reis
2980 Jtem Hũa alcatifa de Castella de quinze palmos Campo azul E 
tres rodas uerdes usada foi aualiada em nouecemtos reis foi uemdida 
a Dona Maria de Brito por nouecemtos reis – O900 reis
2981 Jtem Outra alcatifa de Castella de quimze palmos campo Vermelho 
duas rodas uerdes muito uelha E rota foi aualiada em tresemtos reis, 
tem hum remendo foi Vemdida a Balthezar Rodrigues do /fl. 319/752 
termo de Beia por quatrocemtos E Sincoenta reis – O300 reis
2982 Jtem Outra Alcatifa muito uelha de duas varas de comprido 
E huma Vara de largo tem huma roda a maneira de Alcoram campo 
alionado desbotado a qual fez Jeronima de Toledo que tem hum 
buraquo no meio foi aualiada em dusemtos reis foi uemdida a Amdre 
Rodrigues por dusemtos reis – O200 reis
2983 Jtem Outra Alcatifa de Castella, que foi de quinse palmos ia 
não tem os Sinais de lãs por ser muito uelha campo uermelho rosas 
verdes E sam tres rodas tem buraquos foi aualiada Em dusemtos reis 

foi uemdida a João Gomes Vieira por dusentos E simquoenta reis – 
O200 reis 
2984 Jtem Outra alcatifa de Castella muito uelha que ia não tem 
sinal de palmos de uara E meio de comprido E uara de Larguo Campo 
uermelho que tem seis rodas E duas meas remendado foi aualiado em 
dusemtos reis por ser muito uelha foi uemdida a Lourença de Ataide 
por dusemtos E uinte reis – O200
2985 Jtem Outra Alcatifa de Castella de quimze palmos Com hum 
buraco /fl. 319v./753 no meio Campo Vermelho Com outo rodas Verdes 
com humas aspas bramquas muito uelha foi aualiada Em dusemtos 
reis foi uemdida A Andre Rodrigues por dusemtos reis – O200 reis
2986 Jtem Outra Alcatifa de Castella muito uelha de Vara E meia de 
Comprido E huma de Larguo que nam tem cabos nem palmos Campo 
Verde tem muitas rodas bramquas muito desbotada foi aualiada Em 
Cem reis foi uemdida a Dioguo Seixas por Cem reis – O100 reis
2987 Jtem Outra Alcatifa de Castella de quinze palmos Campo Vermelho 
de outo rodas bramquas muito uelha de compartimentos foi aualiada 
Em dusemtos reis foi uemdida a Manoel Fernamdis por tresemtos E 
setenta reis – O200 reis
2988 Jtem Hũa Alcatifa de Castella de trinta palmos.
2989 Jtem Outra Alcatifa de Castella de uinte palmos.
2990 Jtem Outra Alcatifa de Castella de uinte E Simquo palmos Campo 
/fl. 320/754 Vermelho de dez rodas verdes nella.
2991 Jtem Outra Alcatifa de Castella de qinze palmos com hum 
remendo Estas quatro alcatifas755 asima dise Vicemte Fernandes que 
as tem Dioguo Vaz na Capella.
2992 Jtem Hũa Alcatifa de Castella de uinte palmos campo azul tres 
rodas amarelas foi aualiada em outocemtos reis por ser Velha foi 
uemdida a Fernão Cordeiro por outocemtos reis – O800 reis
2993 Jtem Outra Alcatifa de Castella de qinze palmos Campo azul E 
tres rodas Vermelhas muito Velha foi aualiada Em quinhemtos reis foi 
uendida a Fernão Cordeiro por quinhemtos reis – O500 reis
2994 Jtem Outra Alcatifa de Castella de quinze palmos Campo azul tres 
rodas amarelas Velha foi aualiada em quinhemtos reis foi uemdida a 
Fernão Cordeiro por quinhemtos reis – O500 reis
2995 Jtem Hũa alcatifa de Castela de uinte palmos Campo Vermelho 
E tres rodas Verdes Vsadas foi aualiada Em /fl. 320v./756 dous mil reis 
foi Vemdida a Antonio Firnandes Cordeiro per dous mil E dusemtos 
reis – 2O200 

750 Ms.: palavra repetida “muito”.

751 Ms.: corrigido da palavra 
“aualiadas [sic]”.

752 Ms.: palavra repetida “do”.

753 Ms.: palavra repetida “buraquo”.

754 Ms.: palavra repetida “Campo”.

755 Ms.: corrigido da palavra “alcatifa”.

756 Ms.: palavra repetida “Em”.
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REPOSTEIROS E BANCAS

2996 Hum reposteiro de campo azul com Lacos amarelos com ataria 
das armas no meio nouo foi aualiado Em mil e quinhemtos reis – 
1O500 reis
2997 Jtem Sette reposteiros que fes O momge Em Villa Vicosa a saber 
dous forados E Simquo por forrar foram aualiados Simquo Em dez 
mil reis todos E dous a mil reis cada hum São doze mil reis destes 
forão dados quatro a Francisco Varião em Outo mil reis a conta de Sua 
Sentença E dous a Rui Dias da Veiga a conta de sua sentença – 12O00
2998 Jtem Quarenta E seis reposteiros de Salamanca uelhos com as 
armas corenta E dous pequenos E quatro de Cama maiores todos Velhos 
Os dous milhores em tres mil reis ambos E os outros muito Velhos Em 
mil E tresemtos reis ambos E os corenta E dous pequenos E trinta 
/fl. 321/757 E quatro mil E dusentos reis em que Emtrão dous rotos em 
dusentos reis soma trinta E outo mil e quinhemtos reis – 38O500 reis
2999 Jtem Mais seis reposteiros destes asima Velhos rotos forão 
aualiados em seissentos reis todos – O600 reis
3000 Jtem Hum reposteiro nouo que numqua Seruio de Salamanqua 
foi aualiado em dous mil reis – 2O00 reis
3001 Jtem Dous reposteiros que dis que Leuou o senhor Dom 
Theodosio, digo Theotonio que lhe mandou dar o Duque em sua uida 
de que tem conhesimento Francisco Lopes.
3002 Jtem Outro reposteiro que Leuou o Comendador-mor depois 
do falecimento do Duque E sam estes de Dom Theothonio E do 
Comendador-mor era dos de Salamanca velhos.
3003 Jtem Dous reposteiros de Leão uelhos estes reposteiros Estam 
em casa da Senhora Duquesa E La Se aualiarão no seu imuemtario nam 
sam de Leão digo que se aualiarão em seiscemtos reis por serem muito 
Velhos – O600 reis
3004 Jtem Mais tres reposteiros de Salamanqua /fl. 321v./758 Velhos 
Estão Em caza da senhora Duqueza E na Capella E la se aualiarão como 
se uera pellos Emuentarios.

Bancaes de Ras

3005 Vinte E quatro bamcaes de Ras a saber des milhores E des mais 
somenos de seis couados cada hum nouos quasi foram aualiados os 
milhores a trezemtos reis diguo a tres mil reis E os outros a dous mil 

reis Soma sesenta mil reis em que Emtram dous que Estão na Capella 
hum muito uelho foi aualiado Em dusentos reis – 60O00 reis

DOSEIS

3006 Hum dosel de Cetim auelutado de tres panos A saber dous 
alionados E o do meio azul escuro tem cenefas ao redor de tella de 
Ouro Com suas alparauases E framia no Ceo tem de comprido seis 
couados E meio forado Com Sinco tinto em amarelo foi aualiado em 
vinte E dous mil reis – 22O000
3007 Jtem Outro docel de Cetim auelutado /fl. 322/759 roxo de tres 
panos tem de Comprido cada pano seis couados E terça tem canefas ao 
Redor de tella de Ouro roxa com alperauazes E framia no Ceo forrado 
de bocaxim foi aualiado em trinta E quatro mil reis por estar uzado – 
34O00 reis
3008 Jtem Hum docel de brocado de pello de tres altos com canefas 
de ueludo alti-baixo Cramesi tem tres panos E demtro nelle tem 
hum Lemcol foi aualiado em cemto E Sincoenta E simquo mil reis – 
150O00
3009 Jtem Hum doçel de tella d’ouro roxa frisada que tem quatro panos 
com canefas ao redor de ueludo azul alti-baixo azul no Ceo framia Larga 
d’ouro e azul E ao redor framião d’ouro E azul forrado Com bocaxim foi 
aualiado em cemto quarenta E quatro mil reis – 144O000
3010 Jtem Hum dosel de tella d’ouro Roxa que tem tres panos ao redor 
Canefas de ueludo760 cramesi com sua framia Larga e framião tudo 
d’ouro E cramesi forrado Com bocaxim foi aualiado em trinta mil reis 
– 30O000
3011 Jtem Hum dosel de Velludo Cramesi raxado d’ouro tem simquo 
panos com /fl. 322v./761 sua framia Larga E framião d’ouro E cramesi 
forrado Com bocaxim Este foi dado ao senhor Duque a conta de sua 
Legitima de sua maj como se uio pello Liuro da Emtregua por isso se 
nam aualiou.
3012 Jtem Hum docel de brocado que tem quatro panos dous roxos 
E dous Verdes tem no meio huma roda com quatro rosas762 bramcas 
as canefas de ueludo azul alti-baixo foi aualiado o broslado deste 
dosel feitio E seda E tella do broslado E o ouro em tres763 mil reis diguo 
que he o dosel de tella E não de borcado foi aualiado o dosel em 
sesenta E noue mil reis tirando o broslado foi uemdido ao Duque pella 
aualiacam – 69O00 reis

757 Ms.: palavras repetidas 
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CORTINAS Que Não são de seda

3013 Hum Ceo de Escarlata Vermelha framiado com retros Cramesi 
muito Velho E comesto da traça foi aualiado em dous mil E quatrocemtos 
reis foi vemdido a Martim Afomso por tres mil reis – 2O400 /fl. 323/
3014 Jtem Hũas Cortinas de ras a saber o Ceo forrado com bocaxim 
Verde com quatro Alperauases costaneira E cabeseira do propio ras 
que tem quarenta E duas Anas E duas corredises de tafeta pardo E 
amarelo E a ilharga tem simquo panos de tres couados E tres quartas 
cada hum os dous pardos E os outros amarelos A dos pes tem quatro 
panos do dito tafeta dous pardos E dous amarelos E tem Estas cortinas 
bandas de ueludo pardo broslado com retros amarelo foi aualiado O 
broslado desta Cama E o ueludo do broslado em noue mil e outocemtos 
reis diguo que tem trinta E noue Couados foi aualiado a seiscentos E 
sincoenta reis o couado E as framias em mil E quinhemtos reis E as 
corrediçes de tafeta Em Simquo mil quinhemtos E outenta reis E as 
mangas de ueludo pardo varal Em dous mil reis soma tudo quarenta E 
quatro mil dusentos E trinta reis – 44O230 reis
3015 Jtem Outras cortinas de Ras nouas tem tres peças, Ceo, Costaneira 
E cabiceira do mesmo Theor Com seus alparauases E algums por pegar 
framiados /fl. 323v./764 de retros amarelo E cramesi E algũas framias 
por pegar E tem cento trinta E outo couados E huma quarta foi aualiado 
a mil e dusemtos reis o Couado E as framias Em noue mil reis E porque 
o Senhor Duque Se seruiu algum tempo della despois da morte de Seu 
pai pello uzo ficou765 o feitio E forro pera o monte que lhe elle mandou 
fazer Soma Cento  setenta E quatro mil reis, E noue reis – 174O009 reis
3016 Jtem Nas cortinas do pauelhão de charola de pano Emcarnado 
que Estam Lamçado no titolo da fazenda que he adquerida da reposta 
E o retros E ouro das framias E framião não he adquerido E se Lamcão 
aqui foram aualiado as framias E ouro Em simquo mil E quinhentos reis 
Vendeo-se Este Leito inteiro a Rui Uaz Caminha por vinte E quatro mil e 
quinhemtos reis ao todo E uai Sahido com a uenda no Jnuemtario dos 
adqueridos – 5O500 reis
3017 Jtem Tres camas d’Olanda todas enteiras /fl. 324/766 A saber Ceos 
E simquo Corredores cada huma diguo que sam quatro camas foram 
aualiadas as tres camas a sinco mil e quinhemtos reis cada huma E a 
uelha com remendos Em tres mil reis huma foi uemdida a Margaida 
Bispa por Simquo mil E quinhemtos reis E outra a Vicente Fernandes 

per outros Sinco mil e quinhemtos reis. Esta se deu a Rui Dias da Veiga 
por bem de sua Sentença – 19O500 reis
3018 Jtem Hum pauilhão de Olanda com seu Capello uelho foi aualiado 
em mil reis foi uemdido a Manoel Fernandes por mil – 1O000

COBRITORES DE PANO E DE VALENCA

3019 Hum cobertor de Gram de Cama grande de dous panos tem 
muitas comeduras do bicho foi aualiado em quatro mil reis tem Omze 
couados E meio – 4O00
3020 Jtem Hum Cobritor de Camilha diguo que he cubritor de Gram de 
sinco couados /fl. 324v./767 E meio de comprido he de dous panos E 
hum rodape tem dezaseis Couados foi aualiado Em vinte mil reis por 
estar bom – 20O000
3021 Jtem Hum cubritor de Gram de dous panos tem de comprido 
quatro couados E duas Terças escasas tem muitas comiduras do bicho 
E nodoas que sam noue768 Couados foi aualiado Em Outo mil reis – 
8O000 reis
3022 Jtem Hum cubritor de Gram roto uelho de dez panos de simquo 
Couados E duas Terças de comprido E comido do bicho foi aualiado em 
mil e quinhemtos reis – 1O500 reis
3023 Jtem Hum cobritor de Camilha de gram muito uelho de pano E 
meio tem de comprido tres couados E huma Outaua esta muito comido 
da traça foi aualiado Em mil e outocemtos reis – 1O800 reis 
3024 Jtem Hum cobritor de Ruam de selo amarelo que tem dous panos 
de brocado do mesmo pano de quatro couados E meio cada pano uelho 
foi aualiado em dous mil reis – 2O000 /fl. 325/
3025 Jtem Hum cobritor de pauelhão de ueludo amarelo de tres panos 
E cada hum tem de comprido tres couados E meio escasos forado 
de gram muito uelho foi aualiado Em quatro mil reis foi uemdido ao 
Doutor Andre Jorge por quatro mil reis – 4O000
3026 Jtem Duas mantas de Valença brancas de cama meam ambas de 
hum tamanho hũa dellas tem humas comeduras do bicho diguo que 
ambas são comestas foi aualiado769 O milhor em dous mil reis e o outro 
somentes em mil seiscemtos reis – 1O600     
3027 Jtem Hũa manta de Valença tinta Em gram de cama meam mais 
pequena foi aualiado em mil e dusemtos reis por ter comeduras da 
traça foi uemdida ao Duque pella dita quamthia – 1O200 reis  

764 Ms.: palavra repetida “Framiados”.

765 Ms.: palavra repetida “ficou”.

766 Ms.: palavra repetida “Jnteiras”.

767 Ms.: palavra repetida “Couados”.

768 Ms.: palavra borrada.

769 Ms.: palavra borrada.
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3028 Jtem Hũa manta tinta Em gram de cama meam do tamanho 
desta atras Vsada muito foi aualiada em Outocemtos reis por ser mais 
pequena – 0O800 reis
3029 Jtem Outra de Valença tinta Em gram do mesmo tamanho tambem 
comesto foi aualiado Em mil reis foi uendida /fl. 325v./770 ao Duque 
pella dita quamthia – 1O000 reis
3030 Jtem Hum cobritor de papa baixo tem hũas roturas, diguo Listras 
Verdes E hums buracos muito uelho foi aualiado em nada por que se 
desfes para meter nos dezaseis
3031 Jtem Dous Lançoes de cama de frade de Lomdres bramquo 
com algus buracos uelhos foram aualiados Em mil reis ambos foram 
uemdidos a Pero Fernandes por mil reis – 1O000 reis
3032 Jtem Hum cubirtor de papa tinto Em uermelho muito uelho que 
tem humas listras com buracos foi aualiado em dusemtos reis, diguo 
Em quinhemtos reis foi uemdido ao Duque pella dita quamthia – O500 
reis
3033 Jtem Hum cubirtor de papa de Listras tem de cada parte hũa 
Listra uerde da parte771 de demtro uelho com buracos tem huma Listra 
da parte de dentro uerde uelho foi aualiado Em quinhemtos reis foy 
uemdido ao Duque pella dita Comthia – O500 reis
3034 Jtem Hum cubirtor muito uelho de listras desbotadas Com buracos 
muito772 uelho /fl. 326/773 foi aualiado Em dusentos reis – O200 reis
3035 Jtem Hum cobirtor de Ruam pombinho de dous panos tem hum 
buraco muito uelho foi aualiado em mil reis foi uendido a Duarte 
Gomsalues por Outocemtos reis – 1O000
3036 Jtem Hum cobirtor de gram pequeno que nom tem mais de hum 
pano tem ourelas pellas jlhargas muito uelho foi aualiado Em mil 
reis – 1O000 reis 
3037 Jtem Hum [cubertor] branco E Vermelho foi aualiado em 
setecemtos reis por ser uelho – O700 reis
3038 Jtem Hũa manta de Valença pequena tinta em gram usada muito 
foi aualiada Em mil E dusemtos reis – 1O200

Cadeiras de pao & outras cousas

3039 Hũa Cadeira de couro Laramiado que tem framias azues foi 
aualiada Em quatrocemtos reis uelha foi uemdida a Antonio de Gouuea 
por quatrocemtos reis – O400 reis 

3040 Jtem Outra cadeira como Esta com framias azues foi aualiada 
em quatrocemtos reis he uelha foi uemdida a Lazaro Ribeiro por 
quatrocemtos reis – O400 reis
3041 Jtem Hũa Cadeira grande que tem o Emcosto E asento acolchoado 
he o couro de Cordouão /fl. 326v./774 preto foi aualiado Em mil reis foi 
uemdida ao senhor Dom Constantino por mil reis – 1O000 reis                                                                                                             
3042 Jtem Outra Cadeira grande que tem o Encosto quebradiso E o 
asento acolchoado de coiro preto, de andor Velha foi aualiada Em 
outocentos reis – O800 reis
3043 Jtem Huma Cadeira da China velha foi aualiada Em quinhemtos 
reis por ser quebrada – O500 reis
3044 Jtem Hũa Cadeira que tem o coiro amarelo framias azues E 
amarelas foi aualiada em quatrocemtos reis por ser uelha foi uendida a 
Manoel Fernandes por quatrocemtos reis – O400 reis
3045 Jtem A madeira de quatro Cadeiras de Espaldas noua de pao 
de nogeira que fes Aluaro Correa que inda nom tiuerão couros foram 
aualiadas em dous mil E tresemtos reis todas – 2O300 reis
3046 Jtem Duas cadeiras de Espaldas de couros pretos que comprou 
Domingos do Reguo foram aualiadas Em seiscemtos E Sincoenta reis 
ambas – O650 reis
3047 Jtem Hũa Cadeira de Espaldas que tem o Emcosto E o asento 
acolchoado que Comprou Domingos do Reguo foi aualiada Em 
/fl. 327/775 quatrocemtos reis foi uemdida a Dom Luis pella mesma 
quamthia – O400
3048 Jtem Tres Cadeiras duas que foram amarelas E huma inteira preta 
todas Velhas aualiadas em setecemtos E simcoemta reis foi uemdida 
huma por dusentos E corenta reis E duas por seiscentos reis – O750 reis
3049 Jtem Hũa Cadeira de Frandes quebradica alta que tem os 
couros Laurados pretos hũa Lisonia no Emcosto uelha foi aualiada Em 
tresemtos reis diguo E simcoenta reis – O350 reis
3050 Jtem Hũa Cadeirinha de catere foi aualiada em quatrocemtos 
reis – O400 reis
3051 Jtem Seis bamquos de Emcosto quebrados forão aualiados em 
seiscemtos reis diguo que são razos foram uemdidos dous a Bertolameu 
Mendes por tresemtos reis – O600 reis
3052 Jtem Quatro bamquos razos Sãos foram aualiados em seiscemtos 
reis todos foram Vemdidos ao Duque por a dita Comthia – O600 reis
3053 Jtem Hum saquo de couro Com huma aroba E desouto arates de 

770 Ms.: palavra repetida “Vendida”.

771 Ms.: palavra borrada.
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Ruiva de Frandes foi aualiada a Outocemtos reis [a] aroba diguo que foi 
tudo aualiado em mil e dusemtos reis – 1O200 reis
3054 Jtem Quatro arobas d’almartegas foram /fl. 327v./776 aualiadas 
Em seiscemtos reis – O600 reis
3055 Jtem Duas Cadeiras com os emcostos E asentos acolchoados 
que tem humas aspas usadas muito foram aualiadas em outocemtos 
reis foram uemdidas pella dita Comthia a Bernaldim Ferreira por 
Outocomtos reis – O800

TENDAS

3056 Jtem Hũa tenda Gramde com toda Sua Emxarsea E suas cordas 
tem des Estaquas de ferro he de Lemco777 verde forrada de branco 
uelha foi aualiada Em sincoenta mil reis – 50O00 reis  
3057 Jtem Hũa tenda meam de pano uerde E branco com toda sua 
Exarcea uelha foi aualiada Em Outo mil reis – 8O00 reis
3058 Jtem Hũa tenda pequena de pano verde e bramco Com sua 
Exarçea da cosinha muito uelha E rota foi aualiada Em dous mil reis – 
2O000 reis
3059 Jtem Hũa tenda que foi do Camareiro Vermelha E azul com sua 
emxarçea E he uelha foi aualiada Em doze mil reis – 12O000
3060 Jtem Hũa tenda da Jndia com toda sua emxarçea que deu Dom 
João d’Eça foi aualiado Em trinta mil reis – 30O000
3061 Jtem Hũa tenda que deu o Doutor Pero /fl. 328/778 Nunes 
pintada Com suas cordas d’algodam diguo que he muito uelha E tem 
huns lauoures de azul e Vermelho desbotado E humas flores azues E 
uermelhas foi aualiada Em sincoenta mil reis779 – 50O00
3062 Jtem Duas bandeiras pera Estas temdas de Lemco compridas 
pintadas com as armas foram aualiadas Em dusemtos reis – O200 reis
3063 Jtem Duas pecas de tendas de pano Emcerado que sam paredes 
uelhos foram aualiados em dusemtos reis – O200 reis
3064 Jtem Duas cadeiras de ferro quebradas forão aualiadas ambas 
Em cemto E Sincoenta reis – O150 reis

LEITOS

3065 Jtem Hum Leito Emgesado de pedrestaes grandes foi aualiado 
em tres mil reis – 3O000

3066 Jtem Outro Leito emgesado de Cama meam usado foi aualiado 
em dous mil reis foi uemdido a Vicemte Fernandes por dous mil reis 
– 2O000
3067 Jtem Hum Leito de bordos que serue nas cortinas de Olanda 
que se fes Em Lisboa de mastos inteiros a que faltão Sinco taboas foi 
aualiado Em mil e quinhentos /fl. 328v./780 reis – 1O500 reis
3068 Jtem Hum Leito dourado que nom tem tauoas uelho foi aualiado 
em outocentos reis – O800 reis 
3069 Jtem Hum781 Leito que se fes Em Lisboa de mastos Emteiros que 
se adelgacaram serue na cama de Damasco roxo foi aualiado Em mil e 
seiscemtos reis – 1O600 reis
3070 Jtem Hum leito que serue na cama de tafeta azul de bordos 
usado foi aualiado Em mil e quinhemtos reis diguo foi aualiado Em mil 
E outocemtos reis – 1O800 reis
3071 Jtem Hum leito que serue na cama de tafeta Verde de bordo 
usado foi aualiado em mil e dusemtos reis – 1O200 reis
3072 Jtem Outro Leito que serue na cama de tafeta amarelo de bordo 
uzado foi aualiada em mil e quatrocemtos reis foi uemdido a Fernão 
Rodrigues pella avaliacam – 1O400 reis
3073 Jtem Outro Leito que serue na cama de Damasco bramquo 
apedrado os paos forrados com velludo bramquo uelho foi aualiado 
Em dous mil reis – 2O000
3074 Jtem Outro Leito que serue na cama de Velludo Emcarnado não 
tem Linhas /fl. 329/782 de ferro nem Tem tauoas Velho foi aualiado em 
outocemtos reis – O800                              
3075 Jtem Outro que783 serue na cama de cetim auelutado amarelo 
tem os paos forados de ueludo grudados uelho foi784 avaliado em mil 
e seiscemtos reis – 1O600
3076 Jtem Outro Leito tinto de uerde Serue na Cama dos Anios não 
tem taboas Velho foi aualiado em settecemtos reis – 700 
3077 Jtem A785 madeira que Seruio no Leito de prata em pedacos E 
asim duas grades de balaustes d’aredor da Cama tudo muito uelho que 
não Serue foi tudo avalliado Em tres mil reis – 3O000
3078 Jtem Quatro mastos de Leito grandes Lavrados de marcanaria 
quebrado foram aualiados em outocemtos reis Venderao-se a Dom 
Fulgençio por outocemtos reis – O800
3079 Jtem Dous leitos grandes de Frandes todos inteiros sem as 
macanetas nem786 as taboas de cyma foram aualiados Em dous mil reis 
por serem muito /fl. 329v./787 Velhos E não se poderem armar – 2O00

776 Ms.: palavra repetida “foram”.

777 Ms.: palavra borrada.

778 Ms.: palavra repetida “Pero”.

779 Ms.: palavra borrada.

780 Ms.: palavras repetidas 
“Em [sic] quinhemtos”.

781 Ms.: palavra borrada.

782 Ms.: palavra repetida “Linhas”.

783 Ms.: palavra borrada.

784 Ms.: palavra borrada.

785 Ms.: palavra borrada.

786 Ms.: palavra rasurada.
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3080 Jtem Hum Leito de bordos que nom tem Linhas nem taboas, nem 
mastos somente tem banquos E ripas foi aualiado788 Em quatrocemtos 
reis – 789O400 reis
3081 Jtem Quatro mastos de Leito dourados com bamquos da cabiseira 
E Jlhargua São muito uelhos foram aualiados em seiscemtos reis – 
O600 reis
3082 Jtem Hums peis de cama com790 huns cunhamaços que se dis 
cama de campo foram aualiados em seiscemtos reis – O600
3083 Jtem Hum catere de tauxia dourado com Suas pimensas [sic] 
E grade foi aualiado Em dous mil E quinhemtos reis foi uemdido ao 
Duque pella dita quamthia – 2O500 reis
3084 Jtem Outro catere mais pequeno tem as silhas pintadas foi 
aualiado Em mil e seiscemtos reis dourado foi791 Vendido a Rui Vaz 
Caminha por mil e seiscemtos reis – 1O600 reis
3085 Jtem Hum Catere de cores com suas silhas foi aualiado Em 
mil reis foi uen- /fl. 329A/792 dido a Dom Luis de Noronha por mil 
reis – 1O000
3086 Jtem Outro Catere com suas silhas mais pequeno Velho foi 
aualiado Em outocemtos reis foi uemdido a Vicemte Fernandes per 
outocemtos reis – O800
3087 Jtem Hum berço imteiro dourado quebrado em partes.
3088 Jtem Hum leito de bordo que serue na cama de tella d’ouro roxa 
foi aualiado em dous mil E quinhemtos reis – 2O500
3089 Jtem Hum Catere todo Vermelho com sua armação pera cortinas 
diguo não tem mais que quatro mastros vsado foi aualiado em 
outocemtos reis diguo Em mil reis – 1O000
3090 Jtem Hum catere de feicão deste de cama em que dorme o senhor 
Dom Jemes Se o não Lançou em Jnuemtario Violante Rodrigues em 
casa da Senhora Duqueza.
3091 Jtem Hum Leitinho que ueio de Frandes de charola que tem a 
cabiseira marchetada diguo que sam dous E por /fl. 329Av./793 Estarem 
desgrudados E quebrados foram aualiados ambos em mil e seiscemtos 
foi uemdido hum a Manoel Fernandes794 por seiscemtos reis – 1O600

Caees de fogo & outras cousas de ferro & latam & estanho

3092 Tres pares de Caes de fogo de ferro de chumine795 que fes mestre 
Antonio dous de folhas E o outro par tem argolas estanhados foram 

aualiados os de folhas cada par a quinhemtos reis E o de argolas em 
tresemtos reis foram uemdidos os de folhas ao Duque por quinhemtos 
reis – O500
3093 Jtem Outros caes de fogo de ferro grandes inteiros que tinhão em 
sima humas bolas foram aualiados em quatrocemtos reis por hum ser 
quebrado – O400
3094 Jtem Hum balausto de Caees de fogo de Latão com dous peis 
falta outro balausto796 foi aualiado Em quatrocemtos reis – O400 
/fl. 330/
3095 Jtem Outros Caees de fogo de Latam baixos grosos que seruião 
na camara do Duque foram aualiados em mil reis foram uemdidos ao 
Duque pella dita comthia – 1O00
3096 Jtem Outros caees de fogo de ferro com a dianteira de Latão 
faltão lhe os balaustes de Sima foram aualiados em quatrocentos reis 
– O400
3097 Jtem Hum cam de Latão o qual falta o praseiro tem humas casas 
sem ferro foi aualiado em dusemtos reis – O200
3098 Jtem Outro Cam de Latam que tambem falta o praseiro E nenhum 
destes tem ferro foi aualiado em cem reis – O100 reis
3099 Jtem Tres tenazes de ferro de feição com seus cabos de Latam 
foram aualiadas a dusentos reis cada huma – O200
3100 Jtem Tres forcados destas tenazes com os cabos de Latam foram 
aualiados em tresemtos reis todos – O300
3101 Jtem Duas ferras de Frandes E huma maior feito em Portugal 
foram aualiados em tresemtos reis – O300
3102 Jtem Tres esquemtadores de cobre E de Latam uelhos hum delles 
não tem /fl. 330v./797 capa os dous Velhos Vsados forão aualiados em 
dusemtos reis E o milhor em dusemtos reis Soma tudo quatrocemtos 
reis – O400 reis
3103 Jtem Hum braseiro de pao forrado de folha de Frandes Velho foi 
aualiado em dusemtos reis tem-no a Senhora Duquesa – O200
3104 Jtem Outro brazeiro com duas azas com sua baçia de cobre Vsado 
diguo de latam foi aualiado Em seiscemtos reis – O600
3105 Jtem Hum saquinho Com crauasam de Cadeiras de Latam que tem 
as armas798 tem dusemtos E outenta E quatro pregos foram aualiados 
em Seiscemtos reis – O600 reis
3106 Jtem Duas bacias de coser fartes de latam diguo que sam quatro 
foram aualiadas em seiscemtos reis – O600 reis

787 Ms.: palavra repetida “muito”.

788 Ms.: palavra borrada.

789 Ms.: número rasurado sobre “4”.

790 Ms.: palavra repetida “Com”.

791 Ms.: palavra borrada.

792 Ms.: palavras repetidas “foi uem-”.

793 Ms.: palavras repetidas “E por”.

794 Ms.: palavra borrada.

795 Ms.: palavra borrada.

796 Ms.: corrigido da palavra 
“bausto [sic]”.

797 Ms.: palavras repetidas “não Tem”.

798 Ms.: palavras repetidas 
“tem as armas”.
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3107 Jtem Hũa baçia de pees de fazer tortas de fusleira com sua capa 
de cobre E abas de fusleira noua foi aualiada Em quinhemtos reis – 
O500 reis
3108 Jtem Outra bacia de peis mais pequena da mesma maneira noua 
foi aualiada Em quinhemtos reis – O500 /fl. 331/
3109 Jtem Hum braseiro de pao Seistauado Com braço de cobre foi 
aualiado Em seiscemtos reis – O600
3110 Jtem Outras duas baçias de peis da mesma maneira das Outras 
de coser tortas mais pequenas foram aualiadas Em seiscemtos reis – 
O600
3111 Jtem Hum asado grande de tres pes quebrado de frusleira com 
as azas E pes de ferro todo roto foi aualiado em Tresemtos reis – O300 
reis
3112 Jtem Hũa coadeira de Latam uelha com sua capa foi aualiada em 
cem799 reis – O100 reis
3113 Jtem Hum Cuco de peis de frusleira com Seu cabo de ferro uelho 
foi aualiado em Sincoenta reis – O050 reis
3114 Jtem Hum azado de cobre800 de duas801 azas Velho feicam de 
caldeira Velho E roto foi aualiado em seiscemtos reis – O600 reis
3115 Jtem Hũa baçia de cobrir pequena velha foi aualiada em sincoenta 
reis – O050 reis
3116 Jtem Outro diguo Duas panelas de frusleira huma grande Outra 
mais pequena Com peis E azas de ferro ambas quebradas foram 
aualiadas em tresemtos reis ambas – O300 reis
3117 Jtem Hum caldeirão de Latam de peis /fl. 331v./802 E aza de ferro 
he quebrado foi aualiado Em quatrocemtos reis – O400 reis
3118 Jtem Outra panella mais pequena de fusleira com pes E azas de 
ferro quebrado foi aualiada Em dusemtos reis – O200 reis
3119 Jtem Dous Guarda-olhas de latam hum maior que Outro foram 
aualiados Em quatrocemtos reis – O400 reis
3120 Jtem Hũa Graseira de ferro Velha diguo que Sam duas huma 803 
maior que Outra forão aualiados Em quatrocemtos reis – O400 reis
3121 Jtem Hum ferro d’asar pixa [sic] Velho foi aualiado Em sincoenta 
reis – O050 reis
3122 Jtem Dous Caes de fogo de ferro de cosinha forão aualiados em 
cem reis – O100 reis
3123 Jtem Tres Sartaas muito uelhas E muito rotas de ferro forão 
aualiadas em trinta reis – O030 reis

3124 Jtem Hum Emgenho de fazer aletria de pao uelho foi aualiado Em 
cemto E sincoenta reis – O150 reis
3125 Jtem Vinte E sette penachos Leuantados804 E outras plumas soltas 
E por Estarem deneficadas foram aualiados Em vinte mil reis – 20O000 
reis
3126 Jtem Duas arcas de bacio forradas de ueludo amarelo uelhas 
foram aualiadas ambas em dous mil reis foi uemdida805 a mais uelha 
/fl. 332/806 a Dom Luis por quinhemtos reis – 2O000 reis
3127 Jtem Outras duas caixas de baciniquo huma forada de ueludo 
preto, E outra de ueludo varado preto uelhas foram aualiadas em 
Outocentos reis ambas foi uemdida a milhor ao senhor Dom Constantino 
por Outocemtos reis – O800 reis
3128 Jtem Hũa caldeira de cobre de ter agoa na cosinha disse Vicente 
Fernamdes que a tinha mandado ao lagar do Romcão.
3129 Jtem Hũa panella pequena de latam de pes de ferro sem capa foi 
aualiada Em cemto E Sincoenta reis – O150 reis
3130 Jtem Vinte Escudellas de Estanho de fralda uelhas foram aualiadas 
Em seiscentos reis – O600 reis
3131 Jtem Vinte E dous pratos de Estanho de cortar E huma taça e 
meio saleiro tudo de Estanho uelho foram aualiados em seiscemtos E 
setenta reis – O670 reis

Almofreixes & maletas

3132 Qvatro Almofreixes de Briol foram todos aualiados Em mil e 
outocemtos reis por serem todos Velhos – 1O800 reis
3133 Jtem Dous Almofrexes E huma maleta de pano uerde diguo 
hum Almofreixe uelho foi aualiado Em mil E dusemtos reis diguo que 
Em outocemtos reis por ser muito uelho /fl. 332v./807 E roto O outro 
não se aualiou por ser do Duque a maleta se E aualiou em dusemtos 
reis – O200 reis
3134 Jtem Dezoito maletas de burel quadradas E redondas E huma 
mala de couro diguo Vinte uelhas foram todas aualiadas Em Tres mil e 
quatrocemtos reis – 3O400

ARQVAS

3135 Tres arquas da Jndia de pao nouas forão aualiadas em quatro mil 
reis – 4O00 reis

799 Ms.: palavra borrada.

800 Ms.: palavra rasurada.

801 Ms.: palavra rasurada.

802 Ms.: palavras repetidas “de peis”.

803 Ms.: letra borrada, cancelada.

804 Ms.: palavra borrada.

805 Ms.: palavra rasurada.

806 Ms.: palavras repetidas 
“a mais Velha”.

807 Ms.: palavras repetidas “E Velho”.
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3136 Hũa arqua emcourada de cabello bramquo de huma Emcarga 
velha forada de bocaxim foi aualiada Em outocemtos reis – O800 reis
3137 Jtem Duas arquas de ferro grandes E outra que tem Francisco 
Barbosa808 foi809 aualiada Em seis mil reis E as duas Em des mil reis 
ambas soma tudo desaseis mil reis – 16O00 reis
3138 Jtem Duas arquas Emcouradas uelhas muito uelhas E rotas foram 
aualiadas em tresemtos reis – O300 reis
3139 Jtem Hũa arqua de pinho pequena Estreita que serue de ter hum 
Catere uelha foi aualiada Em sincoenta reis – O050 reis
3140 Jtem Sinco arquas com chapas de folha de Frandes que uierão 
de Castella foram aualiadas todas Em mil reis por serem uelhas
/fl. 333/810 E huma não tem Valia – 1O00 reis
3141 Jtem Duas arquas grandes forradas de Couro cortido E hũa arca 
emcourada uelha de huma fechadura porque lhe falta a ou tra foram 
aualiadas as duas Em setecemtos reis ambas por serem uelhas E a de 
huma fechadura em dusemtos reis – O900 reis
3142 Jtem Hũa arqua de faja E outra de pinho foi aualiada a de pi nho 
em dusemtos reis E a de faia Em Cem reis Soma tudo qui nhemtos reis 
digo – O300 reis
3143 Jtem Hũa arqua de Castanho em que Estam camas foi aualiada 
Em seiscentos reis – O600 reis
3144 Jtem As bamquas Em que Esta o fato da reposta não se aualiarão 
por serem do Castelo E se fazerem da madeira das terças.

Gvadamecis

3145 Dez panos de Godamecis de brutesco dourados com as armas do 
Duque de trinta E quatro pelles com cenefas ao redor foram aualiados 
a seis mil reis cada hum sam sesenta mil reis – 60O000
3146 Jtem Noue panos de Godemecis d’ouro que tem as armas nos 
cantos E leuam mea pelle asima dos arcos tem cada hum Sincoenta E duas 
peças diguo que /fl. 333v./811 tem cada hum Sincoenta E quatro pelles 
que se fazem com as meas foram aualiados a sinco mil e quatrocemtos 
reis cada hum diguo que sam Des panos dous tem o Duque diguo que 
sam noue somente que tem o Duque somão quarenta E noue mil e 
seiscemtos reis E lhe foram Vemdidos Na dita quamthia – 49O600
3147 Jtem Mais noue godemecis Vermelhos que tem cenefas ao 
Redor E debrus pello meio que se timgiram Em Lisboa uelhos forão 

aualiados a mil e dusemtos reis cada hum Sam dez mil E outocemtos 
reis Vendeu-se hum a Bertolameu Mendes por mil E ducemtos reis – 
10O800 reis
3148 Jtem Simquo godemecis Vermelhos Com cenefas ao Redor E 
pello meio as canefas tem maos muito velhos os tres milhores foram 
aualiados a mil reis cada hum812 E os dous mais uelhos aualiados a 
Outocemtos reis cada hum soma quatro mil e seiscemtos destes se 
Vemderam tres a Christouão Samches por tres mil reis E hum dos 
Somenos a Antonio d’Abreu per outocentos reis – 4O600 reis
3149 Jtem Onze guadamecis Vermelhos de quatro pelles de caida com 
canefas de Ouro E uerde pello meio E ao redor com as amas E tem 
medalhoes nos cantos de Sima E mais Simquo que tem /fl. 334/813 O 
marichal que lhe emprestou Em Vida do Duque, diguo que disse que 
o Duque lhos Emprestou em Lisboa foram aualiados noue de uinte E 
quatro pelles uermelhas e sasenta E sete douradas cada hum a simquo 
mil quinhemtos e trinta reis E os dous de814 dezouto pelles uermelhas 
E sincoemta douradas a quatro mil e dusemtos reis cada hum sommão 
Sincoenta E815 outo mil cento E setenta reis – 58O170
3150 Jtem Outo guadamecis dourados uerdes que tem quatro pelles e 
meia de caida com medalhas nos cantos tem Lacos d’ouro sobre prata 
com canefas de Ouro E uerde que tem Vinte E duas pelles em meia 
cada hum afora as canefas foram aualiados a quatro mil E seicemtos 
reis cada hum por terem vso foram Vemdidos ao duque pella dita 
quamthia de trinta E seis mil E outosemtos reis – 36O800
3151 Jtem Seis guadamecis Vermelhos que tem sanefas de Ouro 
E uerde pello meio E ao redor tem humas figuras /fl. 334v./816 Com 
huns bichos Sam de quatro pelles de Caida E quatro de Larguo quatro 
Vsados foram aualiados a dous mil E Tresemtos reis cada hum E hum 
que tem quatro buracos em mil E quatrocemtos reis E outro Em dous mil 
E tresentos reis por ser como os quatro soma doze mil E nouecemtos 
reis foram Vemdidos Os simquo bons a Martim Afomso de Sousa por 
Onze mil reis E o dos buracos a Dioguo Nunes por mil quatrocemtos E 
simcoenta reis – 12O900 reis
3152 Jtem Duas Guarda-portas que tem canefas d’ouro E uerde ao 
redor E pello meio tem hums arcos tem nos camtos huns bichos com 
hums paçaros diguo que he hũa guarda-porta de seis pelles Vermelhas 
E canefas douradas usada foi aualiada Em mil reis foi uemdida a 
Antonio Fernandes por Outocentos reis – 1O000

808 Ms.: palavras repetidas “a que 
tem Francisco Barbosa”.

809 Ms.: corrigido da palavra “fo [sic]”.

810 Ms.: palavra repetida “Velhas”.

811 Ms.: palavra repetida “que”.

812 Ms.: palavra borrada, rasurada.

813 Ms.: palavra repetida “Tem”.

814 Ms.: palavra borrada.

815 Ms.: palavra borrada.

816 Ms.: palavra repetida “figuras”.
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3153 Jtem Seis guadamecis Com canefas ao redor debrums pello meio 
tem sinco pelles de caida E de Largo tem seis E Simquo foram aualiados 
a mil E dusemtos reis cada hum Sam sete mil /fl. 335/817 E dusemtos 
reis tres foram dados a Francisco Varião a conta de sua semtenca pella 
aualiação – 7O200 reis
3154 Jtem Dez panos de guadamecis dourados todos com dezaseis 
pelles cada hum afora as sanefas muito usados foram aualiados a 
dous mil reis cada hum Sam Vinte mil reis foi uemdido hum a Gomcalo 
Mendes por dous mil reis E quatro a Dom Luis por outo mil reis E tres 
a Dom Rodrigo por seis mil reis E dous por seis a Bernaldim Froes – 
20O000 reis
3155 Jtem Outo Coxis de Guadamesi dourados Vazios foram aualiados 
a Mil reis cada hum sam outo mil reis seruio-se o Duque delles – 8O00 
reis
3156 Jtem Mais Treze Coxis de Guadameçi uermelhos com canefas 
dourados Velhos e muito uelhos foram onze aualiados em dous mil 
reis porque os dous não Se aualiaram por nam Valerem nada Os quatro 
Vemdidos a Dom Hemrique por mil E seiscemtos reis – 2O00
3157 Jtem Hum guadameci de Catere de dezaseis pelles Velho foi 
aualiado /fl. 335v./818 Em dusemtos E simquoemta reis foi uemdido a 
Rui Vaz Caminha por dusemtos E Sincoenta reis – O250 reis
3158 Jtem Hum guadameçi de catere de dezaseis pelles Vermelhas 
Com suas Sanefas douradas ao redor he do Senhor Duque.
3159 Jtem Outro guadameci digo Tres guadamecis de Catere de 
dezaseis pelles cada hum hum tem huma bordadura de819 pelles 
douradas e dous delles Sam debruados somente hum delles uelho os 
dous milhores foram aualiados a seiscemtos reis cada hum E hum Velho 
Em dusemtos E sincoenta reis soma mil E quatrocemtos E sincoenta 
reis hum Se uemdeo820 a Martim821 Afomso de Sousa por setecemtos E 
uinte reis – 1O450 reis
3160 Jtem Hum guadameci Vermelho de Trinta E outo pelles e mea 
com suas Canefas ao redor de prata muito uelho foi aualiado Em 
setecemtos reis – O700 reis
3161 Jtem Outro guadameci de Uinte E quatro pelles E meia Vermelhas 
com /fl. 336/822 suas sanefas de prata muito Velho irmão do atras foi 
aualiado Em tresentos E simquoemta reis E outro deste theor Em 
quatrocemtos823 reis Sam quatrocemtos E Sincoenta reis – O450 reis
3162 Jtem Outro Guadameci de trinta E huma pelle e meia Vermelhas 

Com suas sanefas de prata muito uelhas de sorte da de Sima foi 
aualiado Em quinhemtos reis – O500 reis
3163 Jtem Seis guadamecis Vermelhos Com canefas douradas pello 
meio E ao redor que tem Vinte E quatro pelles uermelhas E corenta E 
duas canefas douradas Vsados foram aualiados a dous mil E outocemtos 
reis cada hum Soma dezaseis mil E outocemtos reis foi uemdido hum 
a Ama da Senhora Dona Catherina por dous mil E Outocemtos reis Sam 
dezaseis mil E Outocemtos reis – 16O800 reis
3164 Jtem Seis Guadamecys de trinta E seis pelles uermelhas cada 
hum E sesenta douradas das canefas do meo E de rador824 [sic] Vsados 
foram aualiados a tres mil E outocemtos reis cada hum Soma Vinte E 
dous mil E outocemtos reis – 22O800
3165 Jtem Outro guadameci de trinta E seis pelles /fl. 336v./825 
Vermelhas E sesenta douradas das canefas tem simquo buracos Vsado 
foi aualiado Em tres mil reis – 3O reis
3166 Jtem Quatro guadamecis de trinta E seis pelles Vermelhas E 
sasenta douradas das canefas cada hum Vsadas tem alguns buracinhos 
[sic] foram aualiados a tres mil E quinhemtos reis cada guademeci 
Soma quatorse mil reis E – 14O000. E estas quatro adicoins daqui pera 
tras Sam da adicam dos dezouto que Comprou Luis Lopes.
3167 Jtem Duas Guarda-portas que tem cada hũa Seis pelles Vermelhas 
E quatorse douradas das canefas Vsadas foram aualiadas a mil reis 
cada huma Sam dous mil reis foram Vemdidas ao Lecemceado Manoel 
Martins Ribeiro por dous mil E quatrocemtos reis – 2O400
3168 Jtem Sete Guadamecis dourados sobre prata Com canefas de 
Ouro E uerde a saber quatro de uinte E quatro pelles826 grandes E uinte 
pelles das canefas foi aualiado a simquo mil setecemtos E sasenta reis 
E uinte pelles digo setecemtos E sesenta reis cada hum E tres de uinte 
pelles Grandes E /fl. 337/827 uinte pelles feitas Em meas das canefas 
foi aualiado a quatro mil E outocemtos reis cada hum Somão todos 
trinta E dous mil Settecemtos E quarenta reis foram vemdidos Os tres 
pequenos E hum grande a Fernão Rodriges de Brito por Vinte mil Cento 
E sesenta reis – 32O640 reis

Panos de mesa

3169 Hum pano de meza de tella d’ouro roxa frizada com seu framião 
d’ouro pella borda E sanefas de ueludo auelutado azul foi aualiado Em 
dezanoue mil reis – 19O0

817 Ms.: palavra repetida “mil”.

818 Ms.: palavras repetidas 
“Foi aualiado”.

819 Ms.: palavra borrada.

820 Ms.: palavra borrada.
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sobre a palavra “pelles”.

827 Ms.: palavra repetida “E”.



186

3170 Jtem Outro pano de seda de damasco Cramesi com sua banda de 
Velludo cramesi com framião de Ouro pella borda vzado não se aualiou 
por o Duque o dar em sua uida a Seu filho com a cama do mesmo 
damasco Como se uio pello Liuro de Emtregua a conta da Legitima de 
sua may.
3171 Jtem Outro pano de Damasco Verde com seu framião de retros 
forrado de bocaxim uerde foi aualiado Em tres mil reis por ser vsado foi 
uemdido a Fernão Rodrigues de Brito por tres mil reis – 3O00
3172 Jtem Outro pano mais pequeno que Este /fl. 337v./828 de 
cortina com seu framião de retros Velho foi aualiado Em Outocemtos 
reis – O800
3173 Jtem Dous panos de mesa gramdes de rũao de sello Ou Lomdres 
azul bordados de pano amarelo atorcelados de Linhas brancas Velhos 
foram aualiados os broslados, a saber o pano dos broslados Linhas E 
feitio como agora Esta em quimze mil reis E o pano delles Em noue 
mil E Outocemtos reis Soma tudo Vinte E quatro mil E outocemtos 
reis – 24O800
3174 Jtem Hum pano de damasco preto com huma banda de ueludo 
preto Com seu framião d’ouro E retros pella borda muito uelho foi 
aualiado Em mil e quinhemtos reis – 1O500
3175 Jtem Hum pano de mesa de Ras de uerdura muito Velho que tem 
algumas figuras E hum Jdolo com buracos que se chama da mesa de 
Guimaraes foi aualiado, diguo Vemdido a dom Luis de Noronha por 
outocemtos reis em que foi aualiado – O800

Colchas, que não são de seda

/fl. 338/
3176 Huma Colcha de Olanda de quatro panos de tres Varas E meio 
de comprido Chea de rodas E duas sercaduras huma grande E outra 
pequena Vsada tem huma nodoa no meio grande que passa foi uemdida 
diguo aualiada em seis mil reis foi uemdida a Rui Dias da Ueiga por seis 
mil E outocemtos reis – 6O800
3177 Jtem Outra Colcha de Olanda de tres panos E meio de duas varas 
E tres quartas de comprido Laurada de lacos compridos com hũas 
pinhas com as armas no meio tem muitas nodoas desbotada feita ia em 
buraquinhos foi aualiada Em tres mil e quinhemtos reis foi uemdida a 
Fernão Cordeiro por tres mil E quinhentos reis – 3O500

3178 Jtem Outra Colcha de Olanda de quatro panos E de tres Varas E 
quarta de comprido Lauor da de sima Com as armas no meio Vsada E 
tem hum buracinho [sic] foi aualiada Em des mil reis – 10O00
3179 Jtem Outra colcha d’Olanda do mesmo Lauor Sem armas de 
quatro panos de tres varas E mea de comprido pouquo usada E tem 
Em huma ponta hũa roedura de /fl. 338v./829 hum rato foi aualiada 
Em Onze mil reis foi uemdida pera Manoel Fernandes por Onze mil 
reis – 11O00
3180 Jtem Outra colcha de Olanda de tres panos E meio com as 
armas de tres Varas E hũa Outaua de Comprido que tem hũas piquas 
de ferrugem de bastidor que pasam foi avaliada Em dez mil reis foi 
uemdida ao Duque por a dita comthia – 10O00
3181 Jtem Outra colcha de Olanda de tres panos E meio E de tres Varas 
E terça de comprido Laurada de laços com as armas vsada com hums 
buraquinhos foi aualiada Em outo mil reis – 8O00
3182 Jtem Outra colcha de Olanda de quatro panos de tres Varas E 
quarta de comprido Laurada de Rodas com humas pinhas tem duas 
sercaduras E tem buracinhos foi aualiada Em outo mil reis – 8O00
3183 Jtem Outra Colcha de Olanda de quatro panos menos huma 
quarta de hum pedaco E de comprido tres Varas E sete Outauas 
Laurada de rodas grandes E no meio hũas pequeninas /fl. 339/830 das 
quaes Saem quatro pinhas foi aualiada Em dez mil reis por ter hum 
buraquinho – 10O0
3184 Jtem Outra colcha de Olanda pequena de tres panos de duas 
Varas E duas terças de comprido Laurada de Rodas que tem duas 
sercaduras huma grande e outra pequena Esta se lancou aqui por Erro 
E uai no titolo dos adqueridos da reposta
3185 Jtem Outra Colcha d’Olanda de tres panos E meio de comprido de 
tres Varas E terça mal medida Laurada de humas rodas grandes com as 
armas do Duque no meo foi aualiada Em noue mil reis por ser vsada foi 
uemdida ao Duque pella dita Comthia – 9O00
3186 Jtem Outra colcha de Olanda pequena de tres panos E de tres 
Varas escasas de comprido que tem duas sercaduras E pello meio 
rodas foi aualiada em simquo mil reis por ter algums buraquinhos foi 
uemdida ao Duque pella dita Comthia – 5O00
3187 Jtem Outra colcha de Olanda de tres panos /fl. 339v./831 E de tres 
Varas bem medidas832 Velha Com muitos buraquinhos foi aualiada Em 
dous mil E quinhemtos reis foi uemdida a Saluador833 Antunes pella 

828 Ms.: palavra repetida “Este”.

829 Ms.: palavra repetida “de”.

830 Ms.: palavra repetida 
“pequeninas”.

831 Ms.: palavra repetida “panos”.

832 Ms.: palavra borrada. 

833 Ms.: palavra borrada. 
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aualiacão a conta de Sua sentença de seu seruiço como parece por 
ella – 2O500
3188 Jtem Hũa colcha de Ruam uelha com buraquos de tres panos 
E de tres Varas de comprido que tem humas rodas com huns ramos 
foi aualiada Em quatrocemtos reis por ter muito buraquos foi dado a 
Salvador Antunes a conta do seu seruiço pella aualiacão –
O400 reis
3189 Jtem Outra colcha de Ruam muito Velha de tres panos de duas 
Varas E sete Outauas de comprido tam uelha que se nam emxerga os 
Lauores e com muitos buracos foi aualiada em outocemtos reis foi 
uemdida a Martim Afomso de Sousa por settecemtos reis – O800
3190 Jtem Outra colcha de Ruam groso com hum Lauor muito groso 
de dous panos E meio de Larguo E duas uaras E meia de comprido 
mal medidas Velha foi aualiada /fl. 340/834 Em setecemtos reis por ter 
buracos foi uemdido a Martim Afonso de Sousa por mil E quinhemtos 
reis – 1O500
3191 Jtem Outra Colcha de Ruam de dez panos E hum palmo mais 
de pano de Ruam groso de Lauores grosos de duas Varas E meio de 
comprido tem buraquos foi aualiada Em Outocemtos reis foi uemdida 
a Manoel Caldeira por mil seiscemtos835 E sincoenta reis – 1O650836

3192 Jtem Hũa Colcha de Olanda sem algodão de dous panos E huma 
uara E simquo Sesmas de comprido foi aualiada Em mil e dusemtos reis 
foi dada a Saluador Antunes a conta de Seu Seruiço E de sua Sentença 
pella aualiação como por ella parece – 1O200
3193 Jtem Outra Colcha de Olanda sem algodam de dous panos E meio 
E duas varas de comprido que tem huma cercadurinha de Lauor de 
Esteira usada foi aualiada Em dous mil reis – 2O00
3194 Jtem Outra colcha de Olanda Vazia grande de tres panos E meio 
E de comprido tres Varas E Sesma /fl. 340v./837 com as armas no meo 
pespontadas foi aualiada Em des mil reis – 10O00
3195 Jtem Outra colcha de Olanda Vazia de dous panos E meio E de 
comprido duas Varas mal medidas usada pouquo foi aualiada Em dous 
mil E quinhentos reis – 2O500 reis
3196 Jtem Outra Colcha d’Olanda Vazia de Tres panos E meio com as 
armas no meo com hum Lauor de Esteira pella borda tem tres Varas E 
outaua de comprido foi aualiada Em dez mil reis – 10O00
3197 Jtem Hũa Colcha da Jndia noua de Sinco panos tres Varas bem 
medidas de Comprido acairelada de retros bramco com suas borlas E 

no meio huma roda grande foi aualiada Em Simquo mil reis foi Vemdida 
ao Duque pella dita Comthia – 5O00
3198 Jtem Outra colcha da Jndia de simco panos E de tres Varas de 
comprido acairelada de retros bramquo com suas borlas tem nos 
cantos quatro rodas Vsada foi a /fl. 341/838 ualiada Em quatro mil E 
quinhemtos reis – 4O500
3199 Jtem Outra colcha da Jndia pequena pespontada sem nenhum 
lauor de tres panos E hũa uara E sette outauas de Comprido uelha foi 
aualiada Em mil e dusemtos reis – 1O200 reis
3200 Jtem Hũa colcha d’erua pequena de dous panos E de duas Varas 
de comprido laurada com retros bramquo noua foi aualiada Em tres mil 
reis foi uemdida a Pero Fernandes por tres mil reis – 3O000
3201 Jtem Outra colcha d’erua de dous panos E hum pequeno d’outro 
de duas varas E sesma de comprido Laurada com retros bramquo foi 
aualiada Em dous mil reis foi uemdida a João Alueres por dous mil 
reis – 2O00
3202 Jtem Outra colcha d’erua grande de tres panos E meio e tres 
Varas E meia Escasa de comprido pespomtada de retros bramquo com 
cairel de retros amarelo foi aualiada Em doze mil reis por ser noua – 
12O000
3203 Jtem Outra Colcha de Olanda uelha de tres /fl. 341v./839 panos E 
meio E de tres Varas E meia de Comprido muito uelha com buracos foi 
avaliada Em dous mil reis foi uemdida a Luis Fernandes de Euora por 
dous mil E Seiscemtos reis – 2O600
3204 Jtem840 Outra colcha de Olanda muito uelha E muito rota com 
muitos buracos de hum Lauor muito grosso tem as armas no meio 
deferente das outras que tem Leoes E Castellos E he muito grande E 
não se aualiou por não ualer nada
3205 Jtem Outra colcha d’Olanda muito uelha de quatro panos Laurada 
de Rodas delgada com muitos buracos de tres Varas E mea de comprido 
foi aualiada em dous mil reis – 2O00
3206 Jtem Hũa colcha de Olanda pequena que Esta na cama de Sebastião 
Alueres velha com buraquinhos foi aualiada em mil e quinhemtos reis 
foi uemdida a Manoel Fernandes por mil E quinhemtos reis – 1O500
3207 Jtem Outra Colcha pequena que tem Vasco de Monteroio 
pequena uelha foi aualiada em mil e dusemtos reis foi uemdida a Pero 
Fernandes por mil E dusemtos reis – 1O200 /fl. 342/
3208 Jtem Duas colchas d’Olanda grandes de Cama d’estado que tem 
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“foi aualiada”.
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as armas que Estão em casa do Duque de quatro panos E meio cada 
hũa foram ambas aualiadas Em uinte E outo mil reis – 28O00

Lancois e roupa branca

3209 Hum Lancol de Ruam de tres panos muito roto e muito uelho que 
não presta foi aualiado Em cem reis foi uemdido a Belchior Gomsalues 
por cem reis – O100
3210 Jtem Outro Lancol de Ruam de dous panos e muito uelho E roto 
pello meio foi aualiado Em tresentos reis – O300
3211 Jtem Outro Lancol de linho groso de tres panos com muitos 
buracos uelho foi aualiado em cem reis – O100
3212 Jtem Outro841 Lancol de Ruam de dous panos muito uelho com 
muitos buracos foi aualiado em sincoenta reis – O050 reis
3213 Jtem Outro Lancol de linho de tres panos muito uelho E roto 
com muitos buracos foi aualiado Em cem reis foi uendido a Belchior 
Gomsalues por cem reis – O100 reis
3214 Jtem Tres trauiseiros de catere pequenos /fl. 342v./842 
d’Olanda bem usados foram aualiados Em quatrocemtos E sincoenta 
reis – O450
3215 Jtem Outros dous trauiseiros de catere de Ruam usados foram 
aualiados em tresemtos reis ambos – O300 reis
3216 Jtem Dous meos Trauiseiros d’Olanda uelhos com buracos E duas 
almofadinhas muito rotas que não prestão foram uemdidas a Belchior 
Gomsalues por cem reis – O100 reis

Colchoes E Recheos DE TRAVISEIROS E Fronhas

3217 Treze colchoes de Ruam de dous panos cada hum que seruem 
nas camas meas delles Vsados e delles rotos Seis milhores a mil E 
dusemtos reis cada hum E quatro mais somenos a mil reis E tres a 
outocemtos reis Soma trese mil Seiscemtos reis Os Seis milhores foram 
uemdidos ao Duque por sette mil e dusemtos reis – 7O200
3218 Jtem Quatro Colchoes de Ruam de dous panos E hum pedaço 
cada hum vsados e uelhos foram aualiados a mil E quatrocemtos reis 
cada hum sam simquo mil E seiscemtos reis foi uemdido a Jnes Pacheca 
/fl. 343/843 por mil E quatrocemtos reis – 1O400
3219 Jtem Seis colchoes de ruam de pano E meio cada hum que 

seruem nos cateres foram aualiados Simquo vsados a nouecemtos 
reis cada hum E hum uelho quinhemtos reis, diguo Em quatrocemtos 
reis – 4O900
3220 Jtem Dous colchoes de pano de linho de tres panos cada hum 
usados foram aualiados o milhor em mil E tresemtos reis E outro em 
mil reis – 2O300
3221 Jtem Dous colchoes de camilha de cetim falso azul de tres panos 
cada hum foram aualiados a tres mil reis cada hum sam seis mil reis – 
6O000
3222 Jtem Quatro Colchoes de Ruam de tres panos que seruem nas 
camas grandes E sam vsados foram aualiados a dous mil E dusemtos 
reis cada hum Sam quatro mil E outocemtos reis Vemderam-se ao 
Duque pela dita quamthia – 4O800
3223 Jtem Tres colchoes de Ruam de sorte dos da adicão asima de 
dous panos E meio cada hum dous foram aualiados a dous mil reis 
cada hum E hum mais somenos Em /fl. 343v./844 mil E outocemtos reis 
foram Vemdidos ao Duque pella dita Comthia – 5O80
3224 Jtem Tres fronhas de tres muito uelhas E muito rotas cheas de 
frouxel foram aualiadas em mil e quinhemtos reis foram uemdidas a 
Justa d’Almeida pella aualiacão – 1O500
3225 Jtem Quatro colchoes de Ruam de dous panos cada hum que 
seruem na cama de damasco roxo foram aualiados em quatro mil E 
outocemtos845 reis – 4O800
3226 Jtem Hum Recheo de fustão de trauiseiro de Cama de Estado 
cheo de frouxel foi aualiado em outocemtos reis – O800
3227 Jtem Hum colchão de tafeta amarelo meo dobre usado de dous 
panos diguo velho foi aualiado Em outocemtos reis – O800
3228 Jtem Tres recheos de trauiseiro diguo de meio de fustão branco 
que serue nos trauiseiros Laurados d’ouro E hum de pano que serue 
com elles uelhos foram todos aualiados em sejscemtos846 reis – 
O600847

3229 Jtem Outo recheos de meos trauiseiros de Ruam e de Nabal 
usados E tres recheos de almofadinhas cheos de lam diguo que 
sam noue recheos E tres almofadinhas foram todos aualiados Em 
/fl. 344/848 settecemtos reis foi uemdido hum a Jnes Pacheca por cem 
reis – O700
3230 Jtem Tres colchoes de Ruam de dous panos cada hum diguo 
que sam seis colchoes que Estão nas camas fora tres milhores foram 

841 Ms.: palavra borrada. 

842 Ms.: palavra repetida “pequenos”.

843 Ms.: palavras repetidas 
“a Jnes Pacheca”.

844 Ms.: palavra repetida “Em”.

845 Ms.: borrão sobre a palavra. 

846 Ms.: corrigido pelo escrivão 
sobre a palavra “settecemtos”.

847 Ms.: corrigido pelo escrivão 
sobre o número “O600”.

848 Ms.: palavra repetida “Em”.



189

aualiados a mil e dusemtos reis E tres mais somenos que Estauam 
Em casa do doutor Esteuam Pinto a mil reis cada hum sam seis mil e 
tresentos reis tres somenos foram vemdidos a João Fernandes por tres 
mil reis – 6O300
3231 Jtem Dous colchoes de Ruam de pano E meio vsado diguo que 
sam quatro forão aualidos a nouecemtos reis cada hum Sam tres mil E 
seicemtos reis – 3O600
3232 Jtem Seis meios trauiseiros de Olanda com seus recheios 
de Ruam cheos de lã E tres almofadinhas com seus recheos foram 
aualiados cada recheo Em cem reis E as framias a cento E Sincoenta 
reis com as almofadinhas por ser tudo uelho soma mil E quinhemtos 
reis foram Vemdidos dous recheos E quatro fronhas com almofadinhas 
por Outocemtos reis – 1O500
3233 Jtem Quatro meos trauiseiros de Olanda /fl. 344v./849 Vsados, 
digo Laurados d’ouro E duas almofadinhas do theor Velhas forão 
aualiados em quatro mil reis – 4O
Jtem Estes se derão a Rui Dias da Veiga a conta de sua sentença dos 
rendimentos de sua terça como se uera pello auto de Sua Execusam.
3234 Jtem Quatro Lancois de Ruão a saber dous de tres panos cada hum 
E dous de dous panos E mais outros dous Lancois de Tres panos foram 
aualiados Os quatro de tres panos os dous milhores a Outocemtos 
reis cada hum E os dous somenos a quatrocemtos reis cada hum dous 
de dous panos a trezemtos reis Vendidos dous por Outocemtos reis – 
1O800
3235 Jtem Quatro meios trauiseiros E duas almofadinhas Com seus 
recheios de Lã de Ruam dous E dois de Olanda Vsados foram aualiados 
com recheios a Cem reis cada hum E as fronhas a Cento E simcoenta 
reis cada hũa E as [al]mofadinhas a sincoenta Reis cada hũa Soma mil 
e cem reis foram uemdidas a Francisco Fernandez por mil E Cem reis – 
1O100 /fl. 345/

MESAS

3236 Hũa menza de Alemanha redonda com quatro bamcos de 
Alemanha de redor da mesa com seu pe que Esta no Reguemgo que se 
não pode tirar e os bamquos E menza desgrudados850 foi aualiado Em 
simco851 mil reis foi uemdida para a Casa da Misericordia por simquo 
mil reis – 5O

3237 Jtem Quatro Mesas d’Alemanha huma noua com seus pes tambem 
de Alemanha E duas quebradas pellas testeiras E huma de Freixo com 
augoas como chamalote852 E tem huma das bisagras quebradas foi 
aualiada853 a milhor com seus pes em dous mil E dusemtos reis E huma 
destas era quebrada em quatrocemtos reis E a outra quebrada Em nada 
e a de freixo Em quatrocemtos reis tomou a Senhora Duqueza a milhor 
E a de freixo Soma tudo mil reis – 1O000
3238 Jtem Hũa menza de nogeira de seis palmos com seu pe diguo 
que he bofete foi aualiado Em quinhemtos reis – O500 /fl. 345v./
3239 Jtem Outra mensa de bordo de sette palmos E meio com seus 
pes que he quadrada com bisagras de Latam uelha foi aualiada Em 
seiscemtos reis – O600 reis
3240 Jtem Outra menza de nogeira de noue palmos E meio com seus 
pes diguo que he bofete foi aualiado Em quatrocemtos reis – O400 
reis
3241 Jtem Outra mensa de nogeira de simquo palmos com seus pes 
diguo que he bofette foi aualiado Em quatrocemtos reis – O400
3242 Jtem Hũa menza de bordo que se abre em tres partes com duas 
Ordens de bisagras prateadas nem tem pes foi aualiada Em mil e 
dusemtos reis – 1O200
3243 Jtem Hũa menza de nogeira854 Laurada que Laurou o Mestre 
Jeronimo sem pes velha foi aualiada Em outocemtos reis – O800
3244 Jtem Duas menzas que Estão em caza do Doutor Esteuam Preto 
huma he bofete foram ambas aualiadas Em mil reis por855 serem de 
nogeira – 1O000 
3245 Jtem Tres mezas que Estam Em caza do Doutor Vasco de Monteroio 
a saber hum bofete de nogeira E duas mezas /fl. 346/856 de bordos 
Velhas foram aualiadas Em mil e quatrocemtos reis todos hũa destas se 
uemdeo a João Rodrigues por quinhemtos reis – 1O400 reis

Jtem Guarnicaes de mulas d’atabales

3246 Jtem Quatro gualdapras de Ruam de sello amarelo bordadas de 
Lomdres azul atorceladas de Linhas bramcas forão aualiadas com suas 
bordaduras em outo mil reis – 8O000
3247 Jtem Quatro cabesadas das mesmas gualdapras da mesma sorte 
Vão com a adicam abaixo.
3248 Jtem Quatro retramcas da mesma sorte E quatro falsas redeas E 

849 Ms.: palavra repetida “Olanda”.

850 Ms.: palavra borrada.

851 Ms.: palavra borrada.

852 Ms.: palavra borrada.

853 Ms.: palavra borrada.

854 Ms.: palavra borrada.

855 Ms.: corrigido da palavra “po [sic]”.

856 Ms.: palavra repetida “mezas”.
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quatro peitoraes E quatro albardilhas foram avaliadas com as cabesadas 
asima Em Tres mil reis – 3O000 
3249 Jtem Quatro cabecadas de pano Emcarnado que se fiseram pera 
as Justas E quatro retramcas E quatro peitoraes não tem gualdapra 
foram todos aualiados em tres mil reis – 3O000
3250 Jtem Hũas cabesadas de mulla de cetim aue- /fl. 346v./857 lutado 
bramquo framiadas d’ouro E uerde E humas falsas redeas E hum 
peitoral da mesma Sorte tudo uelho foi aualiado Em mil e quinhemtos 
reis – 1O500
3251 Jtem Dezouto roupetas dos menistris de pano Emcarnado 
bordadas de amarelo e pardo muitas dellas tem roeduras de ratos e 
nodoas foram aualiadas noue milhores a mil e cem reis cada huma E 
as noue que tem buracos a seiscemtos reis cada hũa Sam em todas 
dezaseis mil e dusemtos reis – 16O200
3252 Jtem Tres andilhas de Velludo preto Com seus ferros dourados 
sem almofada nem guarnicam nem outra nenhũa cousa E fundas de 
canhamaso muito uelhas E muito cafadas foram aualiadas todas Em 
mil E seiscemtos reis – 1O600

E por Esta maneira atras disse Vicente Fernandes que auia por 
acabado Este jmuentario da fazenda que Esta a seu carguo que nam 
he adquerida em tempo da Senhora Duqueza Dona Britis e protestou 
se mais lhe Lembrase o declarar por quamto a fazenda que elle tem 
a seu carguo858 he muito meuda /fl. 347/859 E repartida por muitas 
partes E por tanto a todo tempo que o souber declarar E toda a fazenda 
comtheuda neste Jmuentario tornou a ficar em poder do dito Vicente 
Fernandes como d’antes restaua E o doutor Jeronimo Pereira de Sáa 
Juiz destas partilhas mandou fazer este termo que asinou com o dito 
Vicente Fernandes E eu Sebastiam Alueres o Escreui // Jeronimo 
Pereira Saa // Vicemte Fernandes  

Mais peças que declarou Vicente Fernandez de muitas feiçoens

3253 Tres meios Trauiseiros d’Olanda Laurados de Cramesi E sinco 
almofadas castelhanas E hum meio trauiseiro de Olanda Laurado de 
preto foram aualiados os de cramesi em seiscemtos reis E os pretos em 
outocemtos reis foi dado o Laurado de preto a Francisco Varaiam pella 
aualiação a conta da Sentenca de seu Seruico, E dous vermelhos a 

Antonio Machado a conta do Seu seruico Soma tudo mil E quatrocemtos 
reis – 1O400 reis
3254 Jtem Dous meyos trauiseiros d’Olanda /fl. 347v./860 Laurados de 
azul E amarelo e hum mejo trauiseiro Laurado de azul E amarelo, E hum 
meio trauiseiro Laurado de bramco todo muito uelhos foram aualiados 
em quatrocemtos reis – O400
Jtem foram dados a Saluador Fernandes a Conta de seu seruico pella 
aualiacão Como se uera pello auto de Execusão de sua Sentenca
3255 Jtem Tres Arquas de pinho de Frandes das que se fiserão pera 
os panos da Historia de Nuno Alueres foram aualiadas Todas em mil 
reis – 1O000
3256 Jtem Hum pano de armar Amarelo muito Velho dos Antiguos foi 
aualiado Em dous mil reis foi Vendido a jnfante Dona Jsabel por dous 
mil reis – 2O000
3257 Jtem Outro pano muito uelho de figuras com muitos buracos foi 
aualiado Em quinhentos reis – O500
3258 Jtem Outro pano de figuras que tem hum Rej no meio de cabello 
Corrido muito uelho Com buracos de dezouto couados, foi aualiado Em 
mil e quinhemtos reis – 1O500
3259 Jtem Dous panos de figuras Amtiguos dos /fl. 348/861 amarelos de 
Adam e de Eua que tem cada hum sesenta couados foram aualiados em 
Vinte mil reis ambos por serem uelhos foram uemdidos a Christouam 
Esteues d’Alte por Vinte E quatro mil e cem reis – 24O100
3260 Jtem Hum Leito de tafeta amarelo E emcarnado framiado de 
retros amarelo E cramesi Com suas corediçes foi aualiado Em tres mil E 
quinhemtos reis por ser muito uelho – 3O500
3261 Jtem Hũa almofada de cetim auelutado Cramesi com borlas 
de retros preto Velha com nodoas foi aualiada em outocemtos reis 
chea de fronxel foi Vendida a Dona Maria de Brito por Outocemtos 
reis – O800 reis
3262 Jtem Outra almofada de Velludo Cramesi com borlas de retros 
cramesi Comprida e estreita velha Chea de fruxel foi aualiada em 
seiscemtos reis – O600 reis
3263 Jtem Hũa Colcha de catasol da Jndia de hũa banda amarela E da 
outra acatasolado foi aualiada Em seis mil reis foi uendida a Fernão de 
Brito por Outo mil reis – 8O00862

3264 Jtem Doze guardaportas de ras de doze Anas cada huma forão 
aualiadas a seiscemtos reis a ana Em que monta /fl. 348v./863 Outenta 

857 Ms.: palavras repetidas 
“de cetim aue-”.

858 Ms.: palavra borrada.

859 Ms.: palavra repetida “meuda”.

860 Ms.: palavras repetidas “d’Olanda”.

861 Ms.: palavra repetida “dos”.

862 Ms.: corrigido pelo escrivão 
sobre o número “6O00”.



191

E quatro mil reis E se seruio o Senhor Duque dellas E se carregam aqui 
a sua Conta – 84O00
3265 Jtem Sette guadamecis de dezaseis pelles Vermelhas afora as 
canefas pello meio E ao redor Os simquo Vsados foram aualiados a dous 
mil reis cada hum E os dous menos Vsados foram aualiados a dous mil 
E quatrocemtos reis cada hum soma quatorse mil e quatrocentos diguo 
E outocemtos reis e as canefas sam d’ouro E azul foram uemdidos ao 
Duque pella dita Comthia – 14O800
Jtem Declarou mais Vicente Fernamdes que desta Sorte destes 
guadamecis mandou emprestar o Duque ao Marichal Simco guadamecis 
em sua uida que erão da Sorte dos dous milhores Comtheudos nesta 
adicam asima que foram aualiados a dous mil E quatrocemtos reis cada 
hum.
3266 Jtem Tres guadamecis Vermelhos a saber dous Com canefas ao 
redor E pello meio E hum Com canefas ao redor E debrums pello mejo 
Velhos foram aualiados a nouecemtos reis cada hum destes deram 
dous a Helena Cardosa pella aualiacão a conta da Sentenca do Seu 
seruico – 2O700 /fl. 349/
3267 Jtem Hum cobirtor de Castella bramquo com raias pequeno velho 
foi aualiado Em quatrocemtos reis – O400
3268 Jtem Outro cobirtor da terra com cabos Lystrados d’azul uelho foi 
aualiado em quinhemtos reis – O500
3269 Jtem Outro cobirtor de Castello Bramco muito Velho e cafado foi 
aualiado Em Cem reis – O100
3270 Jtem Doze bandeiras de Damasco azul e amarelo com as armas 
do Duque Velhas foram aualiadas a quatrocemtos reis cada hũa Sam 
quatro mil E outocemtos reis – 4O800
3271 Jtem Hum cobirtor de Valença meão traçado da traça foi aualiado 
Em settecemtos reis – O700
3272 Jtem Huma Colcha de Olanda de duas varas E simquo Sesmas 
de comprido Laurada de rodas E antre quatro rodas huma rodinha 
pequena Com quatro Effes ao Redor a qual tem Justa d’Almeida Em 
Cassa da Senhora Duquesa E hũa uzada foi aualiada Em seis mil reis 
– 6O000
3273 Jtem Dous cobirtores de papa bramcos pequenos Vsados foram 
aualiados Em mil E seiscemtos reis ambos foi uemdido hum a Manoel 
Fernandes por Outocemtos /fl. 349v./864 reis – 1O600 reis
3274 Jtem Hum Cobirtor tinto Em uermelho de papa Velho foi aualiado 

em outocemtos reis foi uendido a Jnes Pacheca por Outocemtos reis 
– O800 reis
3275 Jtem Hum cobirtor de papa Velho foi aualiado em quinhemtos 
reis – O500 reis
3276 Jtem Vinte E huma guardaportas de feguras de ras Velhas de doze 
couados cada huma foram aualiadas todas Em trinta e dous mil reis, 
digo Em trinta E dous mil E dusemtos reis E aualiacam pello meudo 
Esta Em huma folha de lembranças foram uemdidas todas por trinta 
E sette mil reis Como pareçe pello meudo pello auto das Vemdas E a 
quem se uemderam – 32O200
3277 Jtem Quatro Guardaportas de Ras Velhos de figuras tres de noue 
Couados Cada hum E hum de dez Couados foram aualiados todas Em 
quatro mil E quatrocemtos reis foram Vemdidas tres por simquo mil e 
qinhemtos e cincoenta Reis – 4O450 reis
3278 Jtem Hum reposteiro nouo de Salamanqua foi aualiado em dous 
mil reis – 2O00
3279 Jtem Outro reposteiro Vsado pouquo de Salamanqua foi aualiado 
Em mil E /fl. 350/865 seiscemtos reis – 1O600
3280 Jtem Outro reposteiro que tem no Escudo hũa Trauadura grande 
foi aualiado em outocemtos reis – O800
3281 Jtem Hum Leito de Frandes pintado de uerde Vermelho sem 
taboas foi aualiado Em mil e dusemtos reis – 1O200
3282 Jtem Hum Leitinho pequeno dourado que tem as grades866 
da cabiceira Com humas Letras usado muito foi aualiado em mil e 
dusemtos reis – 1O200
3283 Jtem Outro Leitinho Verde sem taboas E Sem ferros muito uelho 
foi aualiado Em quatrocemtos reis – O400 reis
3284 Jtem Vinte E tres coletes de cetim falso verde E uermelho, de 
debaixo das couraças foram aualiados a mil reis todos – 1O000
3285 Jtem Quatro mesas de Tramer [sic] marchetadas Com tres pes 
Velhas foram aualiadas Em dous mil reis Todas foram Vemdidas a 
partes por quatro mil E outocemtos reis – 4O800
3286 Jtem Hũa menza de bordos de tres bisagras de pomta a que 
falta huma cabeça de Outo palmos com seus pes de duas Trauesas 
quebradiças Velha foi aualiada /fl. 350v./867 em settecemtos reis foi 
uemdida a Antonio Rodrigues por seiscemtos reis – O700 reis
3287 Jtem Outra Menza de bordo de tres bisagras de ferro Comprido 
de noue palmos que foi de xerir [sic] que tem huma Cabesa menos 

863 Ms.: palavras repetidas 
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Com seus pes E tem duas cabesas postas de nouo foi aualiada Em 
seiscemtos reis foi uemdida ao Duque pella dita Comthia – O600
3288 Jtem Hũa Cadeira de Espaldas quebradica que não tem asento 
Velha foi aualiada em dusemtos reis foi uemdida por dusentos reis a 
João Fernandes – O200
3289 Jtem Tres cadeiras d’espaldas do modo Antigo Velhas E quebradas 
foram todas aualiadas em tresemtos reis foram Vendidas a Andre Vaz 
por trecemtos reis – O300 reis
3290 Jtem Hũa Cadeira como as de Sima Vsada foi aualiada Em 
dusentos foi uemdida a Andre Vaz por dusemtos reis – O200 reis
3291 Jtem Hũa Cadeira de parir quebrada com o emcosto que foi de 
Velludo pardo foi avalliada Em cem reis – O100
3292 Jtem Quatro paos de Grade da Cama /fl. 351/868 do Comdestabre 
dourados foram aualiados em mil reis – 1O000
3293 Jtem Tres bamcos d’emcosto hum sam E dous quebrados foram 
aualiados em settecemtos reis foram Vemdidos ao Duque pella ditta 
Comthia – O700
3294 Jtem Tres amtiparas de pao de portinholas de bordo Velhas foram 
aualiadas em setecemtos reis – O700
3295 Jtem Hũa menza Comprida de bordos com bisagras quadradas 
douradas tem huma cabesa posta de nouo Velha foi aualiada em mil 
reis foi vemdida ao Duque por mil reis – 1O00
3296 Jtem Hum bofete que Esta na guarda-roupa do Duque de Seis 
palmos E outro que anda na Salla Vsados foram aualiados ambos em 
nouecemtos reis – O900
3297 Jtem Quatro Cadeiras Velhas quebradiças que Estam Em casa 
da Senhora Duquesa E huma raza foram todas aualiadas em mil e 
dusemtos reis todas por serem Velhas – 1O200
3298 Jtem Duas mezas que Estam Em caza /fl. 351v./869 de Jeronimo 
Pereira a saber huma de dez palmos com seus pes E outra de sete 
palmos ambas de bordos diguo que Estauam Em caza de Sebastião 
Alueres Vsadas foi aualiada a gramde Em mil reis E a outra Em 
seiscemtos reis – 1O600
3299 Jtem Mais Tres bofetes de nogeira de Sinco palmos cada hum 
foram aualiados a quinhemtos reis cada hum Sam mil E quinhemtos 
reis foi uemdido hum a Lazaro Ribeiro por quinhemtos reis E outro 
a Antonio de Gouuea per quinhemtos reis E outro a Dom Luis por 
quinhemtos reis – 1O500 reis

3300 Jtem Quatro Cadeiras de Emcosto uelhas foram aualiadas a 
tresemtos reis cada huma sam mil E ducemtos reis tomou-as a Senhora 
Duqueza – 1O200
3301 Jtem Duas Cadeiras de Emcosto huma uzada E outra quebrada 
foram aualiadas ambas em quinhemtos reis Estauão Em caza do 
doutor Vasco de Monteroio foram Vemdidas a Christouam Botelho por 
quatrocemtos E outenta reis – O480 reis /fl. 352/
3302 Jtem Quatro Cadeiras de Emcosto Velhas que Esttauão Em caza 
do Doutor Esteuam Preto duas quebradas foram aualiadas a dusemtos 
reis cada huma E duas melhores em seiscemtos reis por todas serem 
Velhas sam mil reis Vemdida huma por dusemtos reis E duas a Antonio 
Rodrigues por settecemtos reis diguo por settecemtos E uinte reis E 
Outra a Marga[r]ida Bispa por tresemtos reis – O720 reis
3303 Jtem Dous bamquos que Estauam Em casa do Doutor Esteuam 
Preto hum de Emcosto foi aualiado Em tresemtos reis E O outro razo 
foi aualiado Em Cem reis por ser uzado Sam quatrocemtos reis foi 
Vemdido hum a Justa d’Almeida por tresemtos reis E outro a Rui Vaz 
Caminha por Cem reis – O400 reis
3304 Jtem Hũa almofada de Velludo preto Velha foi aualiada Em 
seiscemtos reis – O600
3305 Jtem Hum reposteiro muito Velho de Leão foi aualiado Em 
tresemtos reis – O300
3306 Jtem Hũa maleta de Couro muito uelha foi aualiada em dusemtos 
E Sincoenta reis – O250

E por Esta maneira Ouue o dito /fl. 352v./870 Vicente Fernandes Este 
Jnuentairo por acabado E todas Estas peças que se Lamcaram depois 
de cerrado Este imuemtairo tornaram a ficar Em mão do dito Vicente 
Fernandes Como d’antes a tinha E asim se obrigou emtregar tudo cada 
uez que lhe for mandado E asinou aqui Sebastião Aluarres o Escreui // 
Jeronimo Pereira de Saa // Vicente Fernandes

TERMO COM Vicente Fernandez

Aos Seis dias do mes de Nouembro de mil E quinhemtos sesenta e sette 
annos Em Villa Vicosa no aposento da Senhora Duqueza Dona Britis Eu 
Sebastiam Aluares Escriuão destas partilhas por bem do mandado d’el 
Rey nosso Senhor que Esta Em meu poder proui Este jmuemtario atras 
do guarda reposta com Vicemte Fernandes que tinha a fazenda nelle 

868 Ms.: palavra repetida “Cama”.

869 Ms.: palavras repetidas “Em caza”.

870 Ms.: palavras repetidas “O dito”.
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em poder E a deu a Jmuemtario E feito Comta Com elle da fazenda 
que a este Jmuemtario tinha entregue ao Senhor Duque E asim a 
senhora Duquesa E assim do que /fl. 353/871 sucedeo por mandado do 
Dezembargador Jeronimo Pereira de Sáa juiz destas partilhas, Como 
o que despois se uemdeo por mandado da dita Senhora Duqueza E 
postas872 Verbas Em cada adicam a Saber da Vendida Emtregue aos 
ditos Senhores como mais Largamente pareçe pellos Titolos, E Roes, E 
autos do que cada hum recebeo. E asim pellos autos das vendas dellas 
toda a outra mais fazenda que não se uendeo the o prezente nem foi 
emtregue aos ditos Senhores que sam a comtheuda nas adicõins873 
atras que nam tem nenhuma Verba das sobreditas tornou a ficar em 
mão delle Vicente Fernandes asim como d’antes a tinha e elle comfesou 
que a tinha em seu podar E se obrigou dar conta della cada uez que o 
senhor Duque mandar por o dito Senhor Estar obrigado por Elle Em hum 
auto que se fez da dita obrigação asinado pello dito Senhor, Ou quando 
mandar o Juiz destas partilhas pera que obrigou sua pecoa E bens E 
eu Escriuam aceitei Esta obrigacam E elle asinou aqui testemunhas 
que Estauam presemtes Antonio de Gouuea /fl. 353v./874 Secretario 
do dito Senhor E Rui Uaz Caminha Vedor da Casa da dita Senhora E 
outros E eu Sebastião Alueres O escreui // Vicente Fernandes // 
Rui Uaz Caminha // Antonio da Gouuea //

Jnuentario que fez Vicente Fernandez da guarda-reposta que tem a 
seu carguo que faz por bem do iuramento que lhe foi dado que anda 

no auto dos iuramentos e este inuentario he de fazenda 
adquerida em tempo da Duqueza Dona Britis e assim d’artelharia

3307 Primeiramente hũas cortinas de Leito meam de Damasco roxo 
que sam quatro pecas e o Ceo tudo framiado d’ouro E roxo Com seu 
cobertor do mesmo damasco os paos E perilhas forradas da Uelludo 
roxo as framias destas cortinas não Sam adqueridas nem o ueludo 
por que os auia Em caza E uai Lamcado no inuemtario da Guarda-
reposta que nam he /fl. 354/875 adquerido foram aualiadas as cortinas 
sem o ueludo E framias asim como agora Esta em coremta E seis mil 
reis E pello uzo e deneficamento que nella Esta feito por se seruir 
della o senhor Duque Dom João despois do falecimento de seu pai 
Em doze mil reis O uelludo E framias uai no Jnuentario que nam he 
adquerido – 58O00

3308 Jtem Hũa alcatifa da Persia de tres Varas de comprido E de 
larguo huma E meia campo Emcarnado Escuro E huma Roza no meio 
Verde perfilada de bramco cadilhos de Lam azul E he de Coracõens foi 
aualiada Em sette mil reis – 7O00
3309 Jtem Hũa alcatifa da Persia de duas Varas E quarta de comprido 
E de uara E meia de Larguo campo Emcarnado com huns bichos E no 
meio huma roza amarela com huns passaros na cercadura Verde os 
cadilhos de retros cramesi nouos foi aualiada Em outo mil reis – 8O 
/fl. 354v./
3310 Jtem Hum dosel de ueludo Cramesi Com bandas de tella d’ouro 
que serue na baixela que tem sinco panos forrados os alperauases de 
setim cramesi Com framias de retros Cramesi foi aualiado o broslado do 
Escudo deste dosel Em simco mil E nouenta E simquo reis foi aualiado 
Em trinta E dous mil reis o dosel Soma tudo trinta e sete mil nouemta 
reis – 37O90 reis
3311 Jtem Outro dosel como o atras de ueludo Cramesi com bandas de 
tella de ouro E tem sete panos forados os alperauazes de Setim cramesi 
com framias de retros cramesi foi aualiado o broslado do escudo deste 
dosel em simquo mil nouecemtos digo nouenta E simquo reis foi 
aualiado o dosel em sincoenta mil reis soma tudo sincoenta E sinco 
mil nouemta E simquo reis – 55O095 reis
3312 Jtem Hũas Cortinas de pauelhão de chamalote digo de pauelham 
de charola de pano Emcarnado de Milão a saber o Ceo // com seus 
alparauases framiados de retros Cramesi framia Larga E a coredise 
que he tudo huma peça com framião e seu cobirtor do mesmo Estas 
framias876 não Sam /fl. 355/877 adquiridas por que as auia em caza 
a saber o ouro E retros e uai Lancado no inuemtario do que não he 
adquerido foram aualiadas estas cortinas sem o ouro E retros das 
framias em uinte mil reis diguo Em dezanoue mil reis foi uemdido a 
Rui Uaz Caminha com o que não he adquerido por uinte E quatro mil E 
qinhentos reis – 24O500
3313 Jtem O Leito desta Cama de bordo bramco quebrado em partes 
foi aualiado Em seiscemtos reis foi uemdido a Rui Uaz Caminha por 
seiscemtos reis – O600 reis
3314 Jtem Hũa colcha d’erua da Jndia de quatro panos E de comprido 
tres Varas E simquo Sesmas Laurado de retros bramco com hums selos 
de lacre nas pontas noua foi aualiada em doze mil reis – 12O000
3315 Jtem Hũa colcha de Olanda pequena de tres panos E de 
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duas Varas E duas terças de comprido Laurada de rodas que tem 
duas sercaduras hũa grande E outra pequena que se comprou a 
Antam de Lamdim usada com buracos foi aualiada Em simquo mil 
reis – 5O000
3316 Jtem Quatorse meios alambeis de Santarem foram aualiados Os 
noue milhores a /fl. 355v./878 settecemtos reis por serem comestos 
da traca e simquo uelhos a tresemtos reis cada hum são sette mil e 
outocemtos reis dos milhores comprou o Duque Seis E dos somenos 
hum pella aualiacão E dous A Lazaro Ribeiro por mil E quatrocemtos 
reis E dous Velhos a Justa de Almeida por tresentos reis Soma tudo 
Sette mil E outocemtos reis – 7O800
3317 Jtem Quinze reposteiros nouos que se fizerão em Salamanca Com 
as armas do Duque quatorse forrados E hum por forrar foram aualiados 
a tres mil reis cada hum Sam quorenta E simco mil rei – 45O00
3318 Jtem Hum pano de mesa de damasco Roxo com huma banda de 
Velludo roxo Com seu framião d’ouro he da cama de Damasco roxo 
que Vai lancada atras foi aualiado asim como esta em dous mil reis 
E o denificamento do uzo por se seruir della o Duque Dom Joam 
foi aualiado Em dous mil E outocemtos reis soma tudo quatro mil E 
outocemtos reis – 4O800 reis

Titolo da artelharia e monicõens adquerido que 
outrosim tem a seu carguo Vicemte Fernandes

/fl. 356/
3319 Hum meio canhão Com seu repairo he de metal foi esmado Em 
trinta quintaes por não se achar o peso E foi aualiado a sete mil e 
quinhemtos reis o quintal E foi aualiado O repairo madeira E pregadura 
em quimze mil reis soma tudo dusemtos E coremta mil reis – 240O 
reis
3320 Jtem Hum canhão pedreiro de metal com suas careta E repairo que 
pesa mil outocemtos setenta e seis arates que sam quatorse quimtaes 
duas arobas E uinte arates foi aualiado a sete mil E quinhemtos reis O 
quintal E o repairo madeira E ferragem doze mil reis Soma cemto Vinte 
E hum mil nouecemtos E sincoenta reis – 121O950 reis
3321 Jtem Hũa mea columbrina de metal com sua careta E repairo que 
tem dois mil cemto nouemta E outo arates foi aualiado o qintal a sete 
mil e quinhemtos reis que sam desasete quintaes E dezanoue arates 

E o repairo em dez mil reis Soma tudo Com sua ferragem E madeira 
Cento E trinta E outo mil e quinhemtos reis – 138O500
3322 Jtem Dous Sacres imteiros de metal com suas carretas E repairos 
tem ambos dous mil Outocemtos sesenta E quatro /fl. 356v./879 arates 
que sam Vinte E dous qintaes E huma aroba E meia foi aualiado a se-
te mil e quinhemtos reis o quintal E os repairos Em quatorse mil reis 
ambos Soma Cento E outenta E hum mil Outocemtos E doze reis – 
181O812 reis
3323 Jtem Dous meios Sacres de metal com suas Caretas E repairos 
pessam ambos mil nouecentos setenta E quatro arates que sam quinze 
quintaes E huma aroba E uinte E dous arates foi aualiado a sete mil 
e quinhemtos reis O quintal E os repairos em dez mil reis ambos 
Soma tudo Cemto E uimte e simquo mil E seiscemtos reis – 125O600 
reis
3324 Jtem Dous Esmeris de camara de metal com suas caretas E 
repairos a que tambem se chamão berços de Frandes pessaram ambos 
quatro quintaes duas arobas E uinte E seis arates foi aualiado a sete mil 
e quinhemtos reis o quintal E os repairos am bos em sette mil reis soma 
quarenta E dous mil settecemtos Outenta E sete reis – 42O787 reis
3325 Jtem Dous Esmeris de metal com suas carretas E repairos pe sam 
setecemtos setenta E quatro arates Sam seis quintaes E seis arates 
foi aualiado a sette mil e quinhentos /fl. 357/880 reis o quintal E os 
repairos Em sette mil reis ambos soma tudo Sincoenta E dous mil E 
tresemtos reis – 52O300
3326 Jtem Dous meos Sacres de metal que dise Vicemte Fernandes 
que o Duque que aia gloria os mandou a Monsaras E ouuio diser que 
era a custa do comselho pesam ambos mil e outocemtos setenta E 
quatro arates que sam quatorse quimtaes duas arobas dezouto arates 
foi aualiado a sete mil E quinhemtos reis o quintal E os repairos ambos 
em dez mil reis Soma tudo Cemto E dezanoue mil settecemtos Outenta 
E sette reis – 119O787 reis
3327 Jtem Hũa cabrita pera Leuantar os eixos que he de pao E de ferro 
foi aualiada em outo Cruzados sam tres mil E dusentos rei – 3O200 
reis
3328 Jtem Vinte E quatro borneos de caualos pera Tirar artelharia com 
suas correas E alguns delles faltam correas E ferros que uieram menos 
foram aualiados a quinhemtos E Sincoenta reis cada hum Sam Vinte e 
tres mil e dusemtos reis – 23O200 reis

878 Ms.: palavra repetida “A”.

879 Ms.: palavras repetidas “E quatro”.

880 Ms.: palavras repetidas 
“E quinhemtos”.
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Pelotas de ferro coado

3329 Pera O meio canham Cemto setemta E simco pellotas E mais sete 
pellouros forão /fl. 357v./881 aualiados a dusemtos reis cada hum são 
trinta E seis mil E quatrocemtos reis – 36O400 reis
3330 Jtem Da mea Espera dusemtas E corenta pelotas foram aualiadas 
a Sincoenta reis cada hũa sam doze mil reis – 12O000
3331 Jtem Pera os sacres imteiros Cemto Vinte E seis pellotas foram 
aualiadas a uinte reis cada huma sam dous mil E quinhemtos E uinte 
reis – 2O520 reis
3332 Jtem Pera os meos Sacres mil cemto quarenta pellotas foram 
aualiadas a uinte reis cada huma Sam Vinte E dous mil E outocemtos 
reis – 22O800
3333 Jtem Pera os berços E esmeris settecemtas Vinte E quatro pellotas 
foram aualiadas a uinte reis cada hum Sam quatorse mil quatrocemtos 
E outenta reis – 14O480 reis
3334 Jtem Tres barris de poluora de Frandes que pareçe hum de quatro 
almudes E outro de tres, E outro de dous e meio pessa ram netos da 
tara [sic] tres quimtaes Vinte E sette arates foi aualiado a sete mil e 
dusemtos reis o quintal monta Vinte E tres mil Cento E Simcoenta 
reis – 23O150 reis

E por aqui disse o dito Vicente Fernamdes que auia Este Jnuemtario 
por acabado /fl. 358/ da fazenda que Esta a seu carguo da guarda-
reposta E da artelharia que se adquerio em tempo da Duqueza Dona 
Britis como atras fiqua declarado E se uio pello Liuro dos adqueridos 
como no primcipio deste Jnuemtario fiqua declarado E protestou-se 
mais lhe Lembrase o declarar por quanto a fazenda que elle tem a 
seu Carguo he muita e meuda E repartida por muitas partes E toda a 
fazenda comtheuda Em este inuemtario tornou a ficar em poder do dito 
Vicente Fernan des como d’antes Estaua E o Doutor Jeronimo Pereira 
de Sáa juiz destas partilhas mandou fazer este termo que asinou com o 
dito Vicemte Fernandes E eu Sebastiam Alueres ho Escreui // Jeronimo 
Pereira de Sa Vicente Fernandes.
3335 Jtem Mais disse que tinha hum baril cheo de pellotas asim como 
ueio de Frandes Sam dusemtas pellotas foram aualiadas a uinte reis 
cada huma Sam quatro mil reis – 4O000
3336 Jtem Hum berço E hum meio berço de metal pessaram dous 

quintaes hũa aroba E Vinte arates foi aualiado a sete mil E /fl. 358v./882 
quinhemtos reis O quintal Sam desasete mil Outocemtos Outenta E 
simquo reis – 17O885 reis
3337 Jtem Declarou mais o dito Vicemte Fernandes que tinha Em seu 
poder huas andas de Velludo Cramesi com suas rendas de ouro e prata 
com todas Suas guarnicois forradas de tella de Ouro roxa E frizada 
Com duas almofadas da mesma tella E as tem em seu poder por lhas 
dar a Senhora Dona Catherina que as guardase por lhas dar A jnfante 
Dona Maria E por o Doutor Esteuam Preto procurador da Senhora 
Duqueza foi dito que as andas foram dadas e entregues pella jnfanta 
Dona Maria ao Duque que aia gloria pera que Viesse nellas a Senhora 
Dona Catherina E que o Duque dera a Dominguos Leitão tizoureiro da 
jnfanta duas cadeas de Ouro que dis que ualião Cemto Ou dusemtos 
cruzados e portanto pedio que se lançaçem Em este jnuemtario E 
o Dezembargador mandou que se lancase com esta declaracam E 
o procurador da Senhora Dona Catherina protestou nam serem de 
partilha por serem suas in883 solidum foram aualiadas as rendas de 
Ouro /fl. 359/884 E prata destas andas Em outo mil e nouecemtos reis 
diguo em dez mil reis com o feitio d’asemtar as rendas foram aualias as 
andas com to dos seus aparelhos Em cemto E sesenta E tres mil reis E 
com as rendas – 163O00. E tornou asinar aqui o dito Vicente Fernandes 
Sebastiam Aluares o Escreui // Vicemte Fernandes.
3338 Jtem Vinte E quatro meadas de fiado de Estopa feito em pauio 
pera arcabus foram aualiadas Em mil reis – 1O00
3339 Jtem Hum Leitinho de Frandes de charola como outro quebrado 
e desguarnesido ia uai Lamcado no inuentairo antiguo.
3340 Jtem Dez cargadores, ataquadores de cobre com seus cabos de 
pao dous maiores E outo pequenos foram aualiados os dous maiores a 
tresemtos reis cada hum E os pequenos a cento E sincoenta reis cada 
hum sam mil E outocemtos reis – 1O800
3341 Jtem Quatro Camaras de metal dos breços que estam asentados 
por esmeris pessaram hum quintal e mea aroba E noue arates foi 
aualiado a sete mil e quinhemtos reis o quintal soma Outo mil 
outocemtos E outenta reis – 8O880 /fl. 359v./
Jtem Toda esta fazenda que se Lancou neste inuemtario despois de 
cerrado athe qui tornou a ficar Em poder do dito Vi cente Fernandes 
como d’antes a tinha E se obrigou a emtregar tudo cada ues que lhe for 
mandado e asinou aqui com o dito Dezembargador Sebastião Alueres 
o Escreui // Jeronimo Pereira de Sá // Vicente Fernandes

881 Ms.: palavras repetidas “foram”.

882 Ms.: palavra repetida “E”.

883 Ms.: corrigimos de “im [sic]”.

884 Ms.: palavras repetidas “de Ouro”.
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TERMO COM VICENTE FERNANDEZ

Aos seis dias do mes de Nouembro de mil e quinhemtos sesenta E sette 
annos em Villa Vicosa no aposento da Senhora Duqueza Dona Britis Eu 
Sebastião Alueres escriuão destas partilhas por bem da prouisão d’el 
Rej nosso senhor E da sentença dada pello Doutor Jeronimo Pereira 
de Sá juiz destas partilhas com o dito Vicente Fernandes proui este 
imuemtario atras dos moueis que estam na guarda-reposta com o dito 
Vicente Fernandes que tinha a dita fazenda E a do inuemtario E feito 
conta com elle da fazenda deste inuemtario asim da que tinha emtregue 
ao Senhor Duque E a senhora Duqueza E asim /fl. 360/885 da que se 
uendeo por mandado do dito Dezembarguador como da que despois 
se uemdeo por mandado da dita Senhora Duqueza pus as Verbas E 
declaracõins nas adicõins das ditas Vendas E emtreguas E de tudo se 
fizeram titolos E roes asinados por elles E assim as outras das uendas 
em que Estam declarada a fazenda que se uemdeo E toda a outra 
mais fazenda comtheuda neste imuemtario que nam se uemdeo the 
o presente, nem foi emtregue aos ditos senhores que he a comtheuda 
nas adicõins deste imuemtario E das que nam tinham uerbas, das 
sobreditas tornou a fiquar em mão do dito Vicemte Fernamdes asim 
como d’antes tinha a E ele comfesou que tinha em seu poder E se 
obrigou dar conta della cada ues que o dito Senhor Duque mandar, ou 
o Juiz destas partilhas per o dito senhor estar obriguado por elle em 
hum auto que se fez da dita obriguacam asinado pello dito senhor pera 
que obrigou sua peçoa e bens e eu Escriuam aceitei esta obrigacão E 
elle asinou aqui. Testemunhas que /fl. 360v./886 Estauam presemtes 
Rui Uas Caminha E Antonio de Gouuea E eu Sebastiam Alueres que o 
Escreui // Antonio de Gouuea // Rui Vas Caminha Vicente Fernamdes.

JNVENTARIO QUE FES VICENTE FERNANDES GUARDA-REPOSTA DAS
PEÇAS QUE ESTÃO EM SEV PODER Que DECLAROU QUE FORÃO 
DADAS EM PAGAMENTO DO DOTE DA DVQUEZA DONA BRITIS

3342 Hũa Alcatifa da Jndia de Coraçoes de quatro uaras E huma 
Outaua E vara E duas terças de Larguo Campo azul escuro cheo de 
Laços amarelos E azues e emcarnados E no meio huma roda grande 
Campo emcarnado Cercada de Verde perfilada de bramquo Cadilhos 
de Lam bramqua foi aualiada em dezasete mil reis – 17O00

3343 Jtem Hũa alcatifa da Percia de tres Varas E tres Varas E tres Quartas 
de comprido /fl. 361/887 E huma Vara E simquo Sesmas de Larguo 
campo Emcarnado cheo de lacos amarelos E azues com huas rodas 
bramquas por elles E no meo Vam rosas grandes com duas pequenas 
Verdes perfiladas de bramquo cadilhos de retros uerde foi aua liada em 
Vinte E tres mil reis – 23O000
3344 Jtem Hũa alcatifa da Perçia de simquo varas E duas terças de 
comprido E de larguo duas Varas E meia escasas Campo Emcarnado E 
tem no meio hũa roza grande campo preto com duas Jaras demtro digo 
cada huma de seu cabo E nos cantos huns bi chos sobre cantos azues 
sercadura amarela sobre campo preto Foi aualiada em sincoenta mil 
reis – 50O000
3345 Jtem Hũa alcatifa de Coracõens da Jndia que tem de comprido 
quatro Varas E simco Sesmas E de larguo duas Varas E quarta campo azul 
Escuro cheio de laços amarelos que saem delles hũas rozas bramquas 
tem no meio hũa roda gramde campo uermelho de muitas pomtas 
Com humas cruzes amarelas Cadilhos de lam bramca /fl. 361v./888 foi 
aualiada Em Vinte E quatro mil reis – 24O000
3346 Jtem Outra alcatifa da Perçia de quatro uaras E duas terças de 
comprido E de larguo duas Varas E terça digo de larguo duas Varas E 
quarto campo Emcarnado cheo de Ramos com pasarinhos E no meio 
hũa rosa uerde com hums laços emcarnados craros E huma rozinha no 
meio azul perfilada de bramquo cadilhos de retros azul foi aualiada Em 
trinta E quatro mil reis – 34O00
3347 Jtem Hũa alcatifa da Perçia de duas Varas e Outaua de comprido 
E uara E meia escasa889 de larguo campo Emcarnado Com hums 
ramos com biçhos E passaros E no meio huma roza uerde perfila da de 
azul Cadilhos de retros amarelo E uermelho foi aualiada Em seis mil 
reis – 6O000
3348 Jtem Outra alcatifa da Perçia de tres Varas E sete outauas de 
comprido E duas de Larguo escasas campo Emcarnado claro E nelle 
huas maninhas escuras com hums Laços de Outras cores Com huma 
roda no meio Verde E outras Cores /fl. 362/890 E duas pequenas Verdes 
E perfiladas de bramquo cadilhos de retros verde foi aualiada em Vinte 
E simquo mil reis – 25O000
3349 Jtem Seis Cadeiras d’espaldas de tella d’ouro razo roxa Com 
suas framias de retros roxo Com hũas [sic] Sam dados d’ouro foram 
aualiadas a tres mil e setecemtos reis diguo a tres mil e setecemtos E 

885 Ms.: palavras repetidas “E asim”.

886 Ms.: palavra repetida “Que”.

887 Ms.: palavras repetidas 
“de Comprido”.

888 Ms.: palavra repetida “bramqua”.

889 Ms.: corrigido pelo escrivão 
sobre a palavra “de casa”.

890 Ms.: palavra repetida “Cores”.
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des reis cada huma Soma vinte E dous mil dusemtos E sesenta reis – 
22O270 reis
3350 Jtem Tres cadeiras d’espaldas de Tella d’ouro frizada amarela 
com suas framias de retros E ouro verde Crauacam dourada diguo que 
Sam de borquado foram aualiadas Em vinte E tres mil quinhemtos E 
sincoenta reis – 23O550 reis
3351 Jtem Tres cadeiras de tella d’ouro roxa frisada com suas framias 
de retros Verde E ouro crauacam dourada foram aualiadas em uinta E 
dous mil reis – 22O000
3352 Jtem Hũas cortinas de tella d’ouro frizada amarela garnesidas de 
framia de retros roxo E ouro de tres panos de larguo o Ceo com seus 
alparauazes E duas Corredices da mesma Tella a saber a da cabeceira 
tem tres panos E a da costaneira tem quatro pannos framiados do 
mesmo E tres /fl. 362v./891 Corrediçes de telinha amarela da dianteira 
E pes framiadas do mesmo Com sua Vasquinha de telilha roxa 
framiada de retros roxo e ouro foram aualiadas Em cemto e setenta mil 
reis – 170O000
3353 Jtem Outras Cortinas de Velludo Cramesi com huns passamanes 
d’ouro pellas costuras framiadas de retros Cramesi E ouro de Tres 
panos E de dous alperauazes que tem duas corrediçes do mesmo a 
jlharga tem quatro panos E a cabeceira tem tres panos E tres cortinas 
de cetim simgelo Com hums fios d’ouro na tecedura E com huas rendas 
d’ouro nas costuras Com sua Vasquinha de tella d’ouro raza amarela 
Com sua framia de retros Cramesi E ouro foram aualiadas Em cento E 
uinte E sete mil reis asim como Esta E mais Em outo mil e outocemtos 
reis de huma Cortina de cetim que ficaua de fora emtra nesta Comthia 
soma tudo Cento E trinta E Sinco mil E outocemtos reis – 135O800
3354 Jtem Hũa colcha de tella d’ouro amarela de seis panos E de tres 
Varas E quarta de comprido foi aualiada Em quarenta mil reis – 40O000 
/fl. 363/
3355  Jtem Outra colcha de cetim Cramesi de sinco panos E de tres 
Varas de comprido com hũa banda de pasamam d’ouro tracada Estas 
duas colchas tem Justa d’Almeida Em casa da senhora Duquesa foi 
aualiada em quarenta mil reis – 40O00
3356 Jtem Hum pano de menza de çetim carmesim simgelo irmão da 
cama bandado de tella d’ouro razo framiado de retros Cramesi E ouro 
foi aualiado em noue mil reis – 9O000
3357 Jtem Outro pano de menza de ueludo Cramesi com duas bandas 

de tella de ouro frizada amarela com seu framiam pella borda d’ouro E 
cramesi foi aualiado em dez mil reis – 10O000
3358 Jtem Seis almofadas de tella d’ouro frisada da Largura E sesma 
da tella forradas de ueludo Verde com Vinte E quatro borlas de retros 
Verde escuro com suas peras de gusanilho despegadas das almofadas 
diguo que sam de brocado frizado foram aualiadas em setenta E hum 
mil reis – 71O00
3359 Jtem Quatro almofadas de huma parte /fl. 363v./892 tella d’ouro 
frizada amarela E da outra tella d’ouro roxa raza Com suas borlas de 
retros roxo E ouro com suas rendas d’ouro E retros pellas costuras 
foram aualiadas Em vinte E sette mil reis – 27O00
3360 Jtem Quatro almofadas de tella d’ouro raza amarela E da outra 
banda Velludo cramesi com suas borlas de retros cramesi E ouro 
com suas rendas d’ouro E cramesi foram aualiadas Em dezaseis mil 
reis – 16O000
3361 Jtem Hum docel de tella d’ouro roxa frizada de tres panos de seis 
couados E meio d’alto Com seu alperauas framiado de retros uerde E 
ouro foi aualiado Em setenta mil reis com suas framias – 70O00
3362 Jtem Outro dosel de tella d’ouro roxa raza de tres panos E de seis 
couados E de tres quartas d’alto cada pano, framiado de Ouro E retros 
roxo foi aualiado Em quarenta mil reis – 40O00
3363 Jtem Dezasete guardaportas de Ras dos Patriarchas de doze 
couados cada hũa foradas de Lenço tinto em Verde E guar- /fl. 364/893 
necidas das d’ouro por sima quasi nouas a saber quinze milhores foram 
aualiadas a sete mil e quinhemtos Cada hũa E hũa deneficada em 
quatro mil e quinhemtos; E outra d’estofa Em seis mil reis soma tudo 
Cemto E uinte e tres mil reis foram uemdidas quatro a Rui Uaz Caminha 
por trinta mil reis E as tres tomou a Senhora Duquesa – 123O000
3364 Jtem Outo panos d’armar de ras da historia de Julio Cezar que 
tem cada hum trinta e quatro couados forrados de Lenço Verde escuro 
diguo que tem dusentos E outenta E simco couados foi aualiado a 
outocentos E sincoenta reis o couado Sam dusentos E quarenta E dous 
mil e dusentos e cincoenta reis – 242O250
3365 Jtem Hum pano de armar de ras de Vinte E Simquo Couados que 
tem quatro medalhas nos894 cantos E hum copido que Vai uoando E 
tem Paris E Helena guarnecido de lemco Verde Escuro foi aualiado Em 
mil reis o couado Sam Vinte E simquo mil reis foi uemdido a Rui Uaz 
Caminha por uinte E sinco /fl. 364v./895 mil reis – 25O00

891 Ms.: palavras repetidas “E tres”.

892 Ms.: palavra repetida “parte”.

893 Ms.: palavras repetidas “E guar”.

894 Ms.: palavra rasurada, borrada.
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3366 Jtem Outro pano d’armar de ras mais baixo de Vinte couados 
que tem no meio huma Coluna sobre hum pedestal E hums Camellos 
carregados Vsado pouquo forrado de Lenço Verde Escuro foi aualiado 
em quinhemtos reis o couado Sam dez mil reis – 10O000
3367 Jtem Outro pano d’armar de ras de uinte E quatro couados que 
tem hum camello grande cellado com gualdapra nouo foi aualiado Em 
treze mil reis – 13O000
3368 Jtem Outro pano d’armar de ras de dezaseis couados que tem 
hum Rey com hum cetro na896 mão E huma Espada Com humas Letras 
que dis a Bemolege [sic] vsado foi aualiado a quinhemtos reis o couado 
Sam outo mil reis – 8O000
3369 Jtem Hum Leito dourado com sua grade e maçanetas douradas 
com seus bamcos de jlhargas e cabeceira E linhas de pao E duas regoas 
sem taboas foi aualiado Em sette mil reis – 7O000
3370 Jtem Quatro mastros d’outro Leito E huma grade /fl. 365/897 
dourados foi aualiada asim como esta Em seis mil reis – 6O000
3371 Jtem Tres arquas Emcouradas a saber hũa muito grande de cabello 
bramquo E outra de couro cortido preta E outra de cabello ruiua ambas 
de duas emcargua foi aualiada a bramqua grande Em tres mil reis E a 
preta Em mil e dusemtos reis E a ruiua Em mil E settecemtos898 reis sam 
sinquo899 mil E seiscemtos reis – 5O600 reis
3372 Jtem Hum pano de mesa de uelludo amarello com huma banda 
de tella d’ouro roxa com sua framia d’ouro E roxo uelho com muitas 
nodoas E muito uelho foi aualiado em mil e seiscemtos reis – 1O600 reis

Jtem E por esta maneira atras disse o dito Vicente Fernandos que auia 
por feito Este imuemtario das peças que Estam a seu carguo que trouxe 
a senhora Duqueza dona Britis em pagamento de Seu dote E protestou 
se lhe mais Lembrar a declarar E toda a fazenda comtheuda Em este 
imuemtario tornou a fiquar Em /fl. 365v./900 poder do dito Vicente 
Fernamdes como d’antes Estaua E o doutor Jeronimo Pereira de Sáa 
mandou fazer este termo que asinou com o dito Vicente Fernandes 
E eu Sebastiam Alueres que o escreui // Jeronimo Pereira de Saa // 
Vicente Fernandes

3373 Jtem Hũa colcha de Olanda de quatro panos E de quatro Varas de 
comprido Laurada de ramos E rodas noua foi aualiada em dezouto mil 
reis por ser noua E he de quatro uaras E terça – 18O000

3374 Jtem Outra colcha de Olanda de quatro panos E quatro uaras de 
comprido Laurada de rodas E Ramos usada Estas duas colchas tem 
tambem a seu carguo Justa d’Almeida em caza da senhora Duqueza 
E era do tamanho da de sima foi aualiada Em quatorse mil reis – 
14O000
3375 Jtem Hũas andas a saber leito com suas charolas tudo de couro 
preto por fora E de demtro de cetim Cramesi com duas ce las E guarnicois 
E grade tudo Emuernisado E as tem a seu carguo Lourenço Coelho que 
/fl. 366/901 tem carguo das andas E tem toldo Emcerado, uai lançado 
no imuemtario de Lourenco Coelho.
3376 Jtem Hum Leito de bocaxim Vermelho a saber sobreceo e 
corrediçes framiados os alperauazes com Lam uerde nouo foi aualiado 
em mil e tresemtos reis foi uemdido a Fernão Caldeira por mil e 
tresemtos reis – 1O300

E as peças atras comtheudas que se Lamcarão despois de cerrado o 
imuemtairo tornaram a ficar em poder do dito Vicemte Fernamdes 
como d’antes as tinha tirando as duas colchas que tem Justa d’Almeida 
E se obrigou emtregar tudo cada ues que lhe for mandado E asinou aqui 
com o Dezembargador Sebastiam Alueres que o escreui // Jeronimo 
Pereira de Saa Vicemte Fernandes

TERMO com Vicente Fernandez

Aos Seis dias do mes de Nouembro de mil e quinhemtos sesenta E sete 
annos em Villa Viçosa no aposento da senhora Duquesa Dona Britis 
Eu Sebastiam Alueres Escriuão destas partilhas com o dito Vicente 
Fernandes proui este imuemtario atras dos moues que estauão na 
guarda-reposta com o dito Vicemte /fl. 366v./902 Fernandes que tinha 
a dita fazenda e a deu a Jnuemtario E feito conta Com elle da fazenda 
deste Jnuemtario asim da que tinha emtregue ao senhor Duque E a 
senhora Duquesa E asim da que se uemdeo por mandado do dito 
Dezembargador como da que despois se uemdeo por mandado da 
dita senhora Duquesa pus as uerbas nas adicõins das ditas Vendas E 
emtreguas E de tudo se fiseram titolos e Roes asinados por elles, E asim 
os autos das uemdas Em que Esta declarado a fazenda que se uemdeo 
E toda a outra mais fazenda comtheuda neste imuemtario que não se 
uemdeo the o presente nem foi Emtregue aos ditos Senhores que he 

895 Ms.: palavras repetidas “E sinco”.

896 Ms.: palavra borrada.

897 Ms.: palavras repetidas 
“E huma grade”.

898 Ms.: corrigido pelo escrivão 
sobre a palavra “seiscemtos”.

899 Ms.: corrigido pelo escrivão 
sobre a palavra “mil”.

900 Ms.: palavra repetida “Em”.

901 Ms.: palavra repetida “Que”.

902 Ms.: palavra repetida “Vicente”.
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a comtheuda nas adicois deste Jnuemtario atras que não tem nenhũa 
Verba das sobreditas tornou a ficar em mão delle Vicente Fernan des 
assi como d’antes a tinha E elle comfesou que a tinha em seu poder E 
se obrigou dar comta della cada ues que o dito Senhor Duque mandar 
ou o Juis destas partilhas por o dito senhor Estar obrigado por elle 
Em hum auto que se fez da dita obrigação asinado pello dito Senhor 
E pera o asim cumprir obrigou sua pecoa E bens E eu Escriuam aceitei 
esta obrigacam asinado pello dito Senhor E /fl. 367/903 pera o asim 
cumprir digo E elle asinou aqui testemunhas que Estauam presentes 
Antonio de Gouuea secretario do Duque E Rui Uas Caminha e outros E 
eu Sebastiam Alueres que o Escreui Vicente Fernandes // Antonio de 
Gouuea // Rui Uaz Caminha

TITOLO da artelharia e monicoes 
e outras cousas qve outrosim tem 

a seu carguo Vicente Fernandez

3377 Jtem Duas bombardas grossas a que chamão meas Esperas de 
metal, a que chamão casses904 foram esmados a outo quintaes cada 
hum foram aualiados a sete mil e quinhemtos reis o quintal, E hum 
repairo que tem hum delles em dous mil e quinhemtos reis Soma 
Cento E uinte E dous mil e quinhemtos reis – 122O500 reis
3378 Jtem Sete bombardas de metal a que chamão meos caces 
pesaram doze quintaes tres arobas e noue arates foi aualiado a se te 
mil e quinhemtos reis o quintal E os repairos todos em se te mil reis 
soma tudo Cento E tres mil e setenta e sinco reis – 103O75 reis
3379 Jtem Noue bombardas de metal a que chamão Lagartixas que 
tem Bento Esteues pesaram todas dous quintaes tres arrobas E outo 
arates foi aualiado o quintal a sete mil /fl. 367v./905 e tresemtos reis 
Soma Vinte mil E quinhemtos reis – 20O500
3380 Jtem Duas bombardas de ferro a que chamão meas Esperas Com 
suas Celatas presas com humas cadeas não se aualiaram por serem de 
ferro Vazadisso [sic] E diserem que não prestauam pera nada.
3381 Jtem Tres bombardas de ferro que chamam Treos com seus 
bamquos chapados não presta se não pera ferro foram aualiados todos 
em mil E dusemtos reis como passa volante da adicam abaixo – 1O000
3382 Jtem Hũa bombarda de ferro a que chamão passa-uolante.

Salitre

3383 Cem arobas E uinte E seis arates de salitre foi aualiado a mil e 
dusemtos e outemta reis arroba Sam cento Vinte E noue mil E corenta 
reis – 129O40 reis
Jtem E por aqui disse o dito Vicemte Fernandes que auia por acabado 
este Jmuemtario da artelharia E moniçois E dissem que nam era 
Lembrado de mais fazenda desta sorte que Esta a seu carguo Com 
protestacam se lhe mais Lembraçe o declarar a qual fazenda deste 
Jmuemtario não he adquerida Em tempo da duqueza /fl. 368/906 dona 
Britis por a ter o Duque d’antes e protestou se lhe mais lembrar O 
declarar E toda a fazenda comtheuda Em este inuemtario tornou a ficar 
em mão do dito Vicemte Fernamdes como d’an tes Estaua E o doutor 
Jeronimo Pereira de Saa juis destas par tilhas mandou fazer este termo 
que asinou com o dito Vicemte Fernandes Sebastiam Aluares que o 
Escreui, E declarou mais o dito Vicemte Fernamdes se ouuer algum 
emleo no pesso E conta das cousas se tornar a comcertar E se por tudo 
na uerdade Sebastião Alueres que o Escreui // Jeronimo Pereira de Saá 
Vicemte Fernamdes
3384 Jtem Hum berço que chamão Lagartixa de camara pessou huma 
aroba he de metal foi aualiada em mil outocemtos setemta e simquo 
Reis – 1O875 reis

TERMO COM VICENTE FERNANDEZ

Aos seis dias do mes de Nouembro de mil e quinhemtos sesenta E sete 
annos Em Villa Vicosa no aposemto da Senhora Duqueza Dona Britis 
Eu Sebastiam Alueres escriuão destas partilhas por bem da prouisão 
d’el Rey nosso Senhor E sentenca do Doutor Jeronimo Pereira de Saa 
Juis destas partilhas com Vicemte Fernamdes que fez /fl. 368v./907 
este Jmuemtario atras da artelharia proui E elle comfessou ter toda 
a fazenda comtheuda nelle a seu carguo E se obrigou dar conta com 
emtregua della cada ues que o senhor Duque mandar Ou o Juis das 
partilhas por o dito Senhor estar obrigado por Elle em hum auto que 
se fez da dita obrigacam E pera isso obrigou elle Vicemte Fernandes 
seus bens a qual obriguacam eu Escriuam aceitei E elle asinou aqui 
testemunhas que Estauam presemtes Antonio de Gouuea Secretario 
do Duque E Bras da Silua meu criado E eu Sebastiam Alueres que o 
Escreui // Vicente Fernamdes // Bras da Silua.
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Jnuemtario que fez Bemto Esteues que tem carguo 
da armaria do Duque pello iuramento que lhe foi 

dado que anda no auto dos Juramentos

3385 Quatro Arneses que uieram de Frandes com todas suas pesas 
a saber Elmete com duas Vistas huma de justa E outra de guerra E 
tres barbicõens hum de justa /fl. 369/908 E os dous trancados E huma 
Escofia E hum alpartoz de malha E huma couraça com seu frandaie 
E escarcelas E dous Volantes E hum escarcela e dous braçaes e duas 
sobreguardas huma grande E outra pequena E quatro guarda-braços 
E hum pra corte E huma bufa, E huma tarieta E duas manoplas e 
arnes de pernas jnteiro E tres testeiras de caualo E estas peças asima 
Comtheudas nesta adicam tem cada arnes se não as testeiras que sam 
tres somente E falta hũa que dis que deu o Duque Em sua uida foram 
aualiadas todas em quarenta mil reis – 40O reis
3386 Jtem Hum arnes que ficou do Duque Dom James que tem as peças 
segintes a saber Couraça com seu uolante alpartaz Elmete de Guerra 
com seu barbote dourado E seu gorial E dous barcaes dourados, dous 
guarda-braços dourados E outro guarda-braço Esquerdo, dous cupotes 
dourados E outros dois de Guerra quatro restres E hum Volamte foi 
aualiado em quatro mil E quatrocentos reis por ser uelho – 4O400 reis
3387 Jtem Huns909 pratos d’arnes com seu Volante E /fl. 369v./910 
escarsellas E hum rostre dourado E hum par de granas Com seus 
Escarpes E hum bracal direito framces tudo isto muito ferrugemto que 
nam Esta pera seruir-se se nam a Limpar foi aualiado Em quatrocemtos 
reis – O400 reis
3388 Jtem Sette Arneses amtiguos Velhos que cada hum delles tem 
Elmete com sua sobre-calua e duas Vistas E hum babeirão de iusta E 
outro de guerra Couraca Com seu Volante alpertaz E escarcelas911 E 
dous bracaes com sua sobre-guarda E duas manoplas E huma sobre-
manopla E arnes de pernas Jmteiro foram aualiados a tres mil reis cada 
hum Sam Vinte E hum mil reis – 21O000
3389 Jtem Hum arnes de menino que tem Estas peças a saber couraça 
com sua fraldagem E dous bracaes E hum guarda-braço E huma bufa 
E hum capote com duas greuas tramcadas foi aualiado em mil reis por 
lhe faltarem pecas – 1O000
3390 Jtem Hum Arnes de Biscaja da pecoa do Duque que tem Estas 
peças A saber peito Espaldar dous Volantes tres bracaes dous 
Esquerdos E hum direito E duas sobre-guardas hũa grande E outra 

pequena tres guarda-bracos /fl. 370/912 E hũa gra-peca E huma grã-
bufa E hum Elmete com sua sobre-calua tres Vistas E tres barbicões 
tres manoplas hũa sobre-manopla huma Escrisela com sua sobre-
barigua E hum precarte E duas Escarcelas E huma tarieta E hum reste 
dourado E fraldagem dos pratos E arnes de pernas inteiros foi aualiado 
em quatorse mil E outocemtos reis – 14O800 reis
3391 Jtem Hũa couraça que fez Dioguo de Rupol que tem estas pe ças 
hum peito E espaldar com sua fraldagem escarcelas elmete tramcado 
com sobre-calua, e uista, E gorial, E babeira foi aua liado em dous mil e 
quinhemtos reis – 2O500
3392 Jtem Hum cosolete bramco da peçoa do Duque Dom James que 
he o com que emtrou Em Azamor que tem huma celada amtigua foi 
aualiado Em mil reis – 1O000
3393 Jtem Hum arnes de Milam que tem as pecas seguintes A saber 
fraldagem na couraça Escarcellas e hum restre dem [sic] nellas Volante 
babeirão Elmete tramcado com seu gorial Vista E sobre-calua, E hum 
pra corte E dous bracaes E huma sobre-guarda duas manoplas hũa 
sobre-manopla hum escarcelam com sua sobre-bariga arnes de pernas 
inteiro testeira de Caualo Este arnes E testeira he dourado pellos 
Lauores E tem targeta E huma mea testeira /fl. 370v./913 dourada foi 
aualiada em quimze mil reis disse que he do Senhor Dom Cons tantino 
E a declarou por Juramento que he seu.
3394 Jtem Hũa coura d’anta debruada de Uelludo cramesi tem duas 
Cruzes do mesmo Veludo hũa de tras E outra diante foi aualiada Em mil 
reis por ser uelha – 1O000
3395 Jtem Noue Cosoletes de pe que tem cada hum corpo escarcelas e 
groial e bracões e celada de jnfanteria foi aualiado a mil E outocemtos 
reis cada hum sam dezaseis mil E dusentos reis – 16200 reis
3396 Jtem Vinte E sete testeiras de Caualo pera iustar dezaseis bramcas 
foram aualiadas a dusemtos reis cada huma E sete cuber tas do aro a 
cem reis cada hum E as quatro Em corenta reis por não prestarem se 
nam pera ferro uelho Somão tres mil E nouecemtos reis – 3O900 reis
3397 Jtem Corenta Cubertas de couro de caualo uelhas que foram ia 
pintadas muito uelhas que foram todas [a] Azamor foram aualiadas 
a quatrocemtos reis cada huma humas por outras são deza seis mil 
reis – 16O00
3398 Jtem Noue Celas de couro que fez Dioguo de Rupol uelhas muito 
foram aualiadas a quatrocemtos reis sam tres mil E seis /fl. 371/914 
reis – 3O600 reis
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3399 Jtem Huma Cella de Brida uelha guarnesida de latam dourada 
não se aualiou por não ualer nada.
3400 Jtem Dezouto colos de caualo de Laminas de couro muito ferru-
gentos E muito uelhos foram aualiados por ferro uelho em quinhemtos 
reis todos a seis reis o aratel – O500 reis
3401 Jtem Duas peças de cuberta de Caualo d’acolchoado postas Em 
ueludo azul todas framiadas O retros bramco Verde E uermelho todas 
Lauradas de crauacam douradas muito uelhas E falta-lhe pecas foram 
aualiadas Em mil e dusemtos reis – 1O200 reis
3402 Jtem Simquo cellas a saber os Vasos dellas de brida Emcrauados 
com chapas os aros dianteiros E trazeiros Laurados de Vernis E 
prata Velhos foram aualiadas a tresemtos reis cada huma Sam mil E 
quinhemtos reis – 1O500
3403 Jtem Noue Cellas mais d’armas Velhas foram aualiadas a dusemtos 
E simcoenta reis cada huma não sam uelhas Vsado soma dous mil E 
dusemtos E simcoenta reis – 2O250 reis
3404 Jtem Hũas cubertas de Caualo do arreyo915 que fez Agostinho de 
Rupol douradas E gradadas [sic] Com sua testeira E sellas foram /fl. 
371v./916 aualiadas Em Vinte mil reis – 20O00
3405 Jtem Outras cubertas de caualo brancas d’escamas grauadas 
d’arrejo foradas d’amta Com sua testeira E sellas foram aualiadas em 
trinta mil reis – 30O000
3406 Jtem Hũa almilha d’arrejo que fes Agostinho de Rupol pera a 
pecoa do Duque foi aualiada em quatro mil reis – 4O000
3407 Jtem Mais duas couraças dos arneses que fez Agostinho de Ru pol 
uelhas foram aualiadas em dous mil E quinhentos reis – 2O500 reis
3408 Jtem Hum cosolete preto que ueio de Biscaia que trouxe 
Christouam Aires pera a peçoa do Duque foi aualliado Em simquo mil 
reis – 5O000
3409 Jtem Setenta cosoletes pretos de Biscaia que cada hum tem as 
peças seguintes A saber Selada gauteira Groial peito Es paldar com 
sua fraldagem escarcelas, quipotes bracaes E tem menos hũa Selada 
porque se deu E nestes satenta emtra o do Duque E asim fiquam 
sesenta E noue somente porque o do Duque Vai na adicam atras foram 
aualiados a tres mil E tresemtos reis cada hum E se tirou quatrocemtos 
reis de hũa sellada soma tudo dusemtos Vinte E sette mil e trecentos 
reis – 227O300
3410 Jtem Simcoenta barbotes pretos de Biscaia /fl. 372/917 E des pares 

de manoplas pretos e tres seladas em preto seruilheiras sem serem 
emuernisadas foram aualiadas a cem reis cada hum E as manoplas 
a quinhemtos reis E as celadas a quatrocentos reis cada huma soma 
Onze mil e dusemtos reis – 11O200
3411 Jtem Hum cosalete bramco que tem estas pecas sellada brugonona 
gorial peito E espaldar com sua fraldagem uolante escarcelas com suas 
naualhas nos geolhos e dous braçaes com seus guar da-braços E dous 
mandiletes de dedos abertos foi aualiado Em quatro mil reis – 4O000
3412 Jtem Simcoenta barbotes bramcos E des pares de manoplas 
bramcas E tres seladas seruilheiras bramcas foram aualiados os 
barbotes a simcoenta reis cada hum E as manoplas O par a dusemtos 
E simcoemta reis outo pares e dous pares ferrugentos a cemto E 
sincoemta reis E as selladas a dusentos E sincoemta reis casa huma 
soma tudo – 5O550 reis
3413 Jtem Quarenta cosoletes biscainhos que nam tem mais que peito 
E espaldar com suas918 fraldagens E trinta selladas antiguas com iuntas 
foram aualiados a quatrocemtos reis cada hum E as selladas a cento 
E Sincoenta reis /fl. 372v./919 cada hum Soma Vinte mil e quinhentos 
reis – 20O500
3414 Jtem hum cosalete que foi da pecoa do Duque que he couraça 
com seu Volante e gorial E espaldacos, e escarcelas E duas peças que 
se pegão nellas E hum mandilete Esquerdo foi aualiado Em mil e 
setecemtos – 1O700
3415 Jtem Doze cosoletes bramcos de Biscaia que tem peito espaldar 
grojal, bracaes, Escarcellas e gualteiras E hum delles tem somen te 
peito E espaldar foi aualiado a mil e quinhemtos reis cada hum E o 
que não tem mais que peito e espaldar foi aualiado Em seiscemtos reis 
Soma desasete mil E cem reis – 17O200
3416 Jtem Quinze cosoletes dos de João Fortes que tem as peças se-
guintes Celadas brogononhas peitos espaldares com seus fraldagens 
E escarcelas groiaes, bracaes E quipotes E manoplas forão aualiados a 
seiscemtos reis cada hum Sam noue mil reis – 9O000
3417 Jtem Duas Celadas brogonhonas E dous guarda-braços e duas 
Manoplas E quatro quipotes e dous galhardos foram aualladas em 
Settecemtos reis E o mais Em cem reis por Ser muito Velho Soma tudo 
Outocemtos /fl. 373/920 reis – 800 reis
3418 Jtem Vinte E dous cosoletes de caualo que tem cada hum as peças 
seguintes a saber Selada borgonhona E moriam gorjal, bra caes, peito 

915 Ms.: palavra rasurada.

916 Ms.: palavra repetida “foram”.
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E espaldar e escarcelas E mamdiletes foram aualiados a dous mil e 
quatrocemtos reis cada hum soma Sincoenta E dous mil e outocemtos 
reis, hum destes tem peito E espaldar so mente muito uelho E roto foi 
aualiado em cem Reis fiquam sin coenta mil e quinhemtos – 50O500
3419 Jtem Tresemtos E uinte E quatro peitos de gente de Ordenança 
E nouemta E huma celada sem uistas Antiguas E sincoemta espaldares 
muito ferrugemtos foram aualidados os tresemtos peitos a cem reis 
cada hum e uinte E quatro ferrugemtos a trinta reis cada hum E as 
selladas a sincoenta reis cada hũa os Espaldares se não aualiaram por 
nam Valerem nada soma tudo trinta E sinquo mil dusemtos E setenta 
reis – 35O270 reis
3420 Jtem Dous moriois que uieram de Biscaia per amostra de gen te 
de pe foram aualiados Em tresemtos reis ambos – O300
3421 Jtem Cento Sincoenta E hum capasetes E desasete pares de 
copotes E sesenta e seis babeiras /fl. 373v./921 tudo ferrugemto muito 
uelho forão aualiados os capacetes os saos a cento E uinte reis cada 
hum E Vinte E dous quebrados a uinte reis cada hum, E quatorse pares 
de copetes Sãos a Outenta reis o par E tres quebrados a trinta reis O 
par E as babeiras922 a quinhemtos reis Cada hum so ma dezouto mil 
Cemto E uinte reis – 18O120
3422 Jtem Dezasete corpos de couraças postas Em cordouão preto 
muito uelhas foram aualiados Onze a mil e dusemtos reis cada hum 
E seis muito uelhos a quatrocemtos reis cada hum sam quinze mil e 
seiscemtos reis – 15O600 reis
3423 Jtem Tresemtos E setenta galhardos muito Velhos ferrugentos 
foram pessados Com os Espaldares atras Lancados E hũas duas celadas 
antiguas de testa Real pessou tudo quatorze arrobas foi aualiado a 
dusemtos reis arroba Soma dous mil E outocemtos reis E asim os ferros 
dos dedos – 2O800 reis
3424 Jtem Setenta E quatro fraldas de malha uelhas ferrugentas fo ram 
aualiadas a dusentos E sincoenta reis cada hum soma dezouto mil e 
quinhemtos reis – 18O500 reis
3425 Jtem Setenta E dous gorjaes de malha muito velhos foram aua-
liados a corenta reis cada hum Sam dous mil Outocemtos E outenta 
/fl. 374/923 reis, diguo dous mil E outocemtos E outenta reis – 2O880 reis
3426 Jtem Quarenta E seis pares de bucetes de malha muito uelhos 
foram aualiados a outenta reis cada par Sam tres mil outocem tos E 
outemta reis – 3O880 reis
3427 Jtem Cento E seis alpartases de malha muito uelhos foi aua liado a 

quinze reis cada hum soma mil e quinhemtos E nouenta reis – 1O590 reis
3428 Jtem Cento E quinze pares de mantilhos muito uelhos foram 
aualiados a outo reis o par soma nouecemtos E uinte reis – O920 reis
3429 Jtem Hum mangito de malha uelho foi aualiado em quarenta 
reis – O040 reis
3430 Jtem Hũas bragas de malha muito uelhas924 forão aualiadas Em 
dusemtos reis – O200 reis
3431 Jtem Huns sapatos de malha uelha foram aualiados Em sincoenta 
reis – O050 reis
3432 Jtem Hum barril com duas segonhas e quatro arcos de ferro pera 
alimpar a malha.
3433 Jtem Tres Espadas d’armas duas dos cabos dourados E outra prate-
ada amtiguas uelhas foram aualiadas todas Em quinhemtos reis – O500
3434 Jtem Tres Estoques de tres quinas cada hum E hum delles tem a 
macam, cabos, bocal guarnecido /fl. 374v./925 de prata, o guarnecido 
de prata foi aualiado Em quinhemtos reis E os dous Em seiscemtos reis 
ambos Sam mil E cem reis – 1O100 reis
3435 Jtem Dous Estoques d’armas hum tem os cabos E maçã prateados 
E o outro Emuernisados velhos foram aualiados Em quinhemtos reis 
ambos – 500 reis
3436 Jtem Outo Cascos dos que o Duque Comprou na feira algums 
del les quebrados tres sãos foram aualiados em nouenta reis Simco 
quebrados em corenta reis todos Soma Cento E trinta reis – 130 reis
3437 Jtem Vinte E sete Espadas de torneo Vsadas diguo uelhas 
foram aualiadas a cento E Sincoenta reis cada huma sam quatro mil E 
Sincoenta reis – 4O50 reis
3438 Jtem Outenta E sete Alabardas que tem os paos tintos em preto 
E os ferros dourados foram aualiados a dusentos E uinte reis cada hũa 
Sam dezanoue mil Cento E quarenta reis – 19O140
3439 Jtem Hũa bisarma de tres pontas dourada com sua astea foi 
aualiada Em dusemtos E Sincoenta reis – O250 reis
3440 Jtem Seis Espetos boloneses de tres pontas dourados foram 
aualiados a cem reis cada hum Sam seiscemtos reis – O600 reis
3441 Jtem Duas bisarmas foram aualiadas a dusemtos /fl. 375/926 E 
simcoenta reis cada hum Sam quinhemtos reis – 500 reis
3442 Jtem Tres romeos foram aualiados a dusemtos e simcoenta reis 
cada hum sam setecemtos E sincoenta reis – O750 reis
3443 Jtem Cento E quarenta E noue Arcabuses de ferro de Biscaia muitos 
destes temos arcabuseiros forão aualiados a cem reis cada hum por 
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serem muito uelhos sam quatorse mil E nouecemtos reis – 14O900 reis
3444 Jtem Trinta E noue Espingardas de metal sem coronhas E al gumas 
dellas quebradas pesarão hum quintal tres arobas Vinte E dous arates 
foi aualiado a seis mil reis o quintal soma Onze mil e quinhemtos 
reis – 11O500 reis
3445 Jtem Cento setenta E tres espingardores de ferro que tambem se 
chamão mosquetes uelhos E muitos delles nam tem coronhas fo ram 
aualiados a quatrocemtos reis hums por outros Sam sesenta E noue mil 
E dusemtos reis – 69O200
3446 Jtem Hũa forma de metal pera fazer pelouros pera as bombar das 
pera fazer, diguo bombardas que chamão meas Esperas foi aualiada 
Em dusemtos reis – 200 reis
3447 Jtem Outras duas formas pera fazer pelouros pera mosquetes 
foram aualiados Em seiscemtos reis ambas diguo que sam duas grandes 
E huma pequena – O600
3448 Jtem Hum soquete cheo de ferros muito uelhos /fl. 375v./927 
pera Setas Comestos da traca diguo da ferrugem foram aualiados Em 
mil E dusentos reis Sam mil ferros – 1O200
3449 Jtem Cemto E dous arcabuses d’Alemanha Com suas coronhas E 
fechos E formas E tudo o necessario foram aualiados a tresemtos reis 
cada hum Sam trinta mil E seyscemtos928 reis – 30O600 reis
3450 Jtem Dez pares de Esporas de Justa foram avalliados Em tresemtos 
reis – O300 reis
3451 Jtem Hũa trempe de ferro gramde de quatro pes foi aualiada Em 
dusemtos reis – O200 reis
3452 Jtem Hum frejo929 de Camelo foi aualiado Em Cemto E uinte reis 
– O120 reis
3453 Jtem Vinte E outo arcabuses que uieram da guarda-roupa hum 
delles dourado aqui emtram os que fez Andre foram aualiados a 
tresemtos E simcoenta reis cada hum sam nove mil E outocemtos reis 
– 9O800
3454 Jtem Hum mejo mosquete que ueio pera amostra foi aualiado em 
quatrocemtos reis – O400 reis
3455 Jtem Quinhemtos piques com seus ferros Antiguos que nam sam 
pera Seruir mais que os que trouxe Christouão Aires destas has tes somente 
prestam cemto /fl. 376/930 E simcoemta E as Tresemtas E Simcoemta nam 
se aualiaram per nam prestarem E serem carumxosas foram aualiadas 
as ditas Cemto E simcoemta a Simcoemta reis E todos os quinhemtos
ferros a Vinte E sinco reis cada hum sam Vinte mil reis – 20O000

3456 Jtem Quinhemtos piques antiguos com seus ferros muito uelhos 
E carumchosos que não ualem nada não se aualiarão as astes por 
serem podres E os ferros foram aualiados a simquo reys cada hum por 
serem muito Velhos Sam dous mil E quinhemtos reis – 2O500 reis
3457 Jtem Tresentas E des Lanças Antiguas de gineta que tem os ferros 
de feicam de folha de Oliueira charumchosas E muito uelhas Sem ferros 
do propio Theor as hastes não se aualiarão por não Valerem nada E os 
ferros foram aualiados a simquo reis cada hum Sam mil e quinhemtos 
E sincoenta reis – 1O550 reis
3458 Jtem Cemto E sincoenta Lancas de Justa foram aualiadas a 
cesenta cada hum São noue mil reis – 9O00
3459 Jtem Cento E trinta Lancas de Napoles de gerra amtiguas al gumas 
dellas quebradas E outras sem forros foram aualiadas a trinta reis cada 
huma Sam tres mil E nouecemtos reis – 3O900 /fl. 376v./
3460 Jtem Cemto E duas Lanças de ferro de feicam de folha de Oliueira 
E algums dos ferros foram dourados muito uelhos E carumchosos que 
nam sam pera Seruir, Mais doze ferros do mesmo Theor foram aualiados 
os ferros a trinta reis cada hum porque as hastes não prestão Sam tres 
mil E seiscentos reis – 3O600 reis
3461 Jtem Outenta E seis ferros de dardos ia não prestam pera nada 
atras fiquam pessados E aualiados com o ferro Velho.
3462 Jtem Simquo barbotes d’arneses de guerra uelhos foram aualiados 
Em Cem reis – O100 reis
3463 Jtem Hũa mea Testeira dourada de Milão que ueio com o Arnes 
pera a pecoa do Duque foi aualiada Em quinhemtos reis – O500 reis
3464 Jtem Quatorse cosoletes que recebeo de Antonio Mouro atras 
Vam na adicam dos Vinte E dous cosoletes.
3465 Jtem Noue morrioes de Biscaia que o Duque comprou na feira 
de Agosto do anno de mil E quinhemtos E simcoenta forão aualia dos a 
Cem reis cada hum Sam nouecemtos reis /fl. 377/931 – O900 reis
3466 Jtem Hũa rodela noua grauada d’aco por guarnecer foi aualiada 
Em dous mil E quatrocemtos reis – 2O400
3467 Jtem Dous baroes de ferro de quimze palmos de Comprido Velhos 
foram aualiados Em cemto E vinte reis – O120 reis
3468 Jtem Quarenta E duas bestas, diguo quarenta E Sinco porque tres 
não tem arcos senão coronhas uelhas foram aualiadas as quarenta E 
duas a dusentos E simcoenta reis cada huma Soma dez e quinhemtos 
reis – 10O500
3469 Jtem Hum arnes bramquo grauado E dourado que tem as peças 

927 Ms.: palavras repetidas 
“muito Velhos”.

928 Ms.: palavra rasurada 
sobre “settecemtos”.

929 Ms.: palavra rasurada sobre “ferro”.

930 Ms.: palavra repetida “Cemto”.

931 Ms.: palavras repetidas 
“Sam nouecemtos reis”.
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se guintes hũa couraça Com seu gorial E escarcela E tres guarda-braços 
E dous bracaes E duas arande Linhas E dous mandeletes E huma 
bragilha hum arnes de pernas Celada borgononha, Outra de Jnfantaria 
hum Elmete hum Volante com seu precorte E babeira Ou tro Volante 
outro barbeirão huas meas-greuas E huns sapatos de malha E humas 
Caneleiras hũa sobre-manopla huma sobre-calua hũa Sobre-guarda 
hum Escarcelam duas aramdellas de Lanca E hum pei to de proua 
d’arcabus tambem dourado E outra couraça do mesmo Theor Com932 
golial E escarcelas Somente E foi aualiado o arnes com a sella do /
fl. 377v./933 mesmo Em trinta E sette mil reis E a couraça Escarcelas e 
gorial Em quatro mil E quinhemtos reis Soma tudo quarenta E hum mil 
e quinhemtos reis– 41O500
3470 Jtem Outro Arnes da peçoa do Duque branco e grauado que tem 
as peças seguintes A saber Couraça Com escarcelas E gorial guar da-
bracos e bracaes E mandeletes Celada borgononha arnes de pernas 
sobre-calua meas greuas foi aualiado Em treze mil reis – 13O000
3471 Jtem Outro Arnes da peçoa do Duque todo proua d’arcabus 
bramco E grauado com todas suas peças simgelas somente hum Es-
paldar de ligeiro foi aualiado Em treze mil reis – 13O000
3472 Jtem Dez sellas de guerra com os arcõens de aco dellas de couro 
E algumas em Velludo velho foram aualiadas humas por ou tras a 
quatrocemtos reis cada hũa Sam quatro mil reis – 4O000
3473 Jtem Outro Arnes da pecoa do Duque que tem as pecas seguintes 
chama-se das granadas que tem celada borgonhona guarda-braços 
bracaes arnes de pernas hum tonolete tudo Veio de Alemanha a 
couraça E os mandiletes foi feito aqui foi aualiado Em noue /fl. 378/934 
mil reis – 9O000
3474 Jtem Outro Arnes preto da pecoa do Duque grauado E dourado 
que tem couraça Com escarcelas e gorial e arnes de pernas E mandelete 
selada borgonhona guarda-braços E bracaes E reste E he de guerra foi 
aualiado Em dosoito mil reis – 18O000
3475 Jtem Outro Ames preto grauado E dourado amtiguo que ia nam 
Serue tem couraça Escarcelas guarda-braços mandeletes hum Elmete 
torneado barguilha huma testeira com seu colho de seiro [sic] sobre-
guarda, sobre-manopla Volamte com sobre-barrigua E bar bote E huma 
cella do mesmo foi aualiado Em doze mil reis – 12O000
3476 Jtem Hũa couraça preta grauada E dourada sem fraldagem e sem 
nada foi aualiada Em dous mil E quatrocemtos reis – 2O400

3477 Jtem Duas Lunetas de tella E outras duas de boca aberta to das 
quatro que andão como arnes dourado foram aualiadas Em dous mil e 
dusemtos reis todas – 2O200 reis
3478 Jtem Hũa fralda de malha Jazerina que foi do Duque que tem 
humas argolas de prata E dous bocetes do mesmo theor E hum gorial 
que tem tella E humas bragas de ferrete /fl. 378v./935 de Frandes que 
foram do Duque Dom James E huma manga aberta E duas Lunas foi 
tudo aualiado em dezanoue mil reis tirando as Lunas que tem Joam 
Gomes Vieira – 19O00
3479 Jtem Dez cofres de Franca tumbados uelhos sem fechaduras em 
que Estam destas armas atras E as fechaduras Estam a fazer chaues em 
caza do Serralheiro por mandado do Duque em sua uida, quatro usados 
foram aualiados a quinhemtos reis cada hum E seis Velhos a tresemtos 
reis cada hum Soma tres mil E outocemtos reis – 3O800 reis
3480 Jtem Sette Cruses de ferro de montantes E duas maças Velhas 
foram aualiadas Em sesenta reis – O60 reis
3481 Jtem Tres ferros de Romeos dourados Sem asteas Vsados diguo 
velhos foram aualiados a sesenta reis cada hum Sam Cemto E ou tenta 
reis – O180 reis
3482 Jtem Tres ferros de Lanças com seus recontros foram aualia dos 
Em sesenta reis – O060 reis
3483 Jtem Dous martelos nouos em asteas guarnecidos de ueludo 
azul com framiam de /fl. 379/936 retros azul E ouro E ellos dourados 
foram aualiados a seiscemtos reis cada hum Sam mil E dusemtos reis 
– 1O200
3484 Jtem Hums porquos d’alcamsias de barro que sam Cemto foram 
aua liados Em cem reis – O100
3485 Jtem Tres couraças que fez Rupol que tem gorial e elmete Volante 
bebeiram E prearte e escarcela foram aualiados a tres mil reis cada 
hum Sam noue mil reis – 9O000
3486 Jtem Hũas cubertas de caualo de peças que uierão com o ar nes 
das granadas que tem duas testeiras E duas sellas foi tudo aualiado Em 
quatorse mil reis – 14O000
3487 Jtem Hũas cubertas de caualo d’aço que o Duque Dom Jaimes 
Leuou [a] Azamor uelhas foram aualiadas Em mil e dusemtos reis – 
1O200 reis
3488 Jtem Hum arcaz de pinho uelho Tumbado foi aualiado em du-
semtos reis – O200 reis

932 Ms.: palavra borrada.

933 Ms.: palavra repetida “do”.

934 Ms.: palavras repetidas “em noue”.

935 Ms.: palavras repetidas 
“de ferrete”.

936 Ms.: palavras repetidas 
“framiam de”.
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3489 Jtem Hums pouquos de paueses muito uelhos e quebrados que 
não prestam se não pera fogo E humas taboas de pipas Velhas E huns 
paos de fornos de bombardas não se aualiou em nada.
3490 Jtem Hũa mo noua de Barbeiro foi aualiada em quatrocemtos E 
Sincoenta reis – O450 reis
3491 Jtem Sette chusas douradas de ferros compridos guarnesidas de 
ueludo Alaramiado /fl. 379v./937 foram aualiados a dusemtos reis cada 
hũa Sam mil e quinhemtos reis – 1O500 reis

E por esta maneira atras ouue o dito Bento Esteues por fei to inuentario 
da armaria E de todas as cousas que tinha a seu carguo E protestou se 
lhe mais Lembrar E toda a dita armaria E coisas comtheudas Em este 
inuemtario tornou tudo a fiquar em poder do dito Bento Esteues como 
d’antes Estaua E todas as cou sas comtheudas em este Jmuemtario 
nam são adquiridas segundo elle declarou E se uio pello Liuro dos 
adqueridos E armaria Adquerida Vai Em imuemtario per si asinado 
pello dito Bento Es teues E asinou aqui com o dito Dezembargador que 
mandou fazer este termo Sebastiam Aluares que o Escreui // Jeronimo 
Pereira de Saa Bento Esteues.

MAIS ARMAS

3492 Dous Cosoletes de moco que tem hum delles Somente quipotes 
e gorial E o outro barcaes E guarda-bracos E goria E dous quipo tes E 
duas /fl. 380/938 greuas tramcadas foram aualiadas ambos em quatro 
mil reis – 4O300
3493 Jtem E dous maldeletes em tresemtos reis – [O300]
3494 Jtem Hũa Sella mais alem das Atras lancadas do theor das noue 
d’armas Vsada foi aualiada em dusemtos E sincoenta reis – O250
3495 Jtem Vinte achas de ferro uelhas foram aualiadas a cem reis cada 
huma sam dous mil reis – 2O000
3496 Jtem Onze pares de copotes dos doze cosoletes de Biscaia que 
atras Vam lamcados em hũa adicam E nam se lancaram Os copotes 
foram aualiados a dusemtos reis o par Sam dous mil e dusemtos reis 
– 2O200 reis
3497 Jtem Duas maças de ferro hũa com guarnicam bramqua E outra 
roxa foram aualiadas ambas em dous mil E quinhemtos reis huma Esta 
na arca que tem seu filho – 2O500 reis

3498 Jtem Hum morião de proua d’arcabus dourado foi aualiado Em 
seis mil reis tem Seu filho – 6O000
Estas Jtem Estas pecas ficaram Em poder de Bento Esteues como as 
atras Sebastião Alueres /fl. 380v./939 que  o Escreui // Bento Esteues

Termo com Bento Esteues

Aos Vinte E seis dias do mes de Nouembro de mil e quinhem tos sesenta 
E sete annos Em Villa Vicossa no aposemto da Se nhora Duqueza Dona 
Britis Sendo hi presemte Bento Esteues que tem Carguo da armaria atras 
Eu Escriuam por bem do auto que se fes com o senhor Duque em que 
se o dito Senhor Duque por Emtre gue da fazenda que ficou do Duque 
que Deus tem obrigando-se os officiais que a tem Em poder respomder 
a elle Senhor com a fa zenda que tem Li ao dito Bemto Esteues Este 
imuemtario que fez da armaria que Esta escrita Em quatorse meas 
folhas afora esta E asim o imuemtario da armaria que se adquerio Em 
tempo da Se nhora Duqueza Dona Britis que Esta Escrito Em treze meas 
folhas E lhe fis pregunta Se tinha as ditas cousas todas Comtheudas 
nos ditos Emuemtarios em seu poder E por elle dito Bemto Esteues 
foi dito que tem toda a fazemda Comtheuda nos ditos Jmuemtarios 
Em seu poder /fl. 381/940 E se obrigaua E de feito obrigou dar comta 
com Emtregua da dita fazenta Ao dito Senhor Duque Ou a quem elle 
mandar Ou ao Juiz das partilhas cada uez que lhe for pedida pera o que 
obrigou seus bens E eu Escriuam aceitei esta obrigação E elle asinou 
aqui testemunhas que Estauam presentes Antonio d’Abreu E Joam 
Gomes Vieira criados do Duque E Belchior Carualho filho do dito Bento 
Esteues E eu Sebastiam Alueres que o Escreui // João Gomes Vieira // 
Bento Esteues // Antonio d’Abreu Belchior Carualho.

JNVENTARIO qve fes Bento Esteues da armaria que se 
adquerio em tempo da Senhora Duqueza dona Britis 

pello juramento que lhe foi dado que anda no auto dos 
iuramemtos E asim com o Liuro dos Adqueridos

3499 Corenta941 E noue Arcabuses de Biscaia Com seu frasco E fras-
quinho E forma foram aualiados a quatrocemtos reis cada hum Sam 
dezanoue mil /fl. 381v./942 e seiscemtos reis – 19O600 reis
3500 Jtem Vinte E quatro arcabuzes que comprou O Duque ao senhor 

937 Ms.: palavra repetida “Laramiado”.

938 Ms.: palavras repetidas “E duas”.

939 Ms.: palavra repetida “Alueres”.

940 Ms.: palavra repetida “poder”.

941 Ms.: palavra borrada.

942 Ms.: palavras repetidas 
“dezanoue mil”.
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Dom James que tem cada hum frasco frasquinho E forma foram 
avaliados a seiscemtos reis cada hum Soma quatorse mil E qua trocemtos 
reis – 14O400
3501 Jtem Tres morriõens que uieram de Biscaia com os arcabuses 
diguo que sam trinta E sete foram aualiados a dusemtos reis ca da hum 
Soma sete mil e quatrocemtos reis – 7O400
3502 Jtem Sincoenta morriõens de Biscaia pera arcabuseiros foram 
aualiados a dusentos E sincoenta reis cada hum Sam doze mil e 
quinhemtos reis – 12O500
3503 Jtem Cem Alabardas bramcas nouas Com as armas foram aualiadas 
a tresemtos reis cada hum Sam trinta mil reis – 30O000
3504 Jtem Dez bestas foram aualiadas Em dusemtos E simcoenta reis 
cada huma Sam dous mil E quinhemtos reis por serem uelhas – 2O500
3505 Jtem Outo bestas foram aualiadas a dusentos E Sincoenta reis 
cada huma por serem Velhas Somão dous mil reis – 2O000
3506 Jtem Dez Cosoletes de ligeira que tem as pecas /fl. 382/943 
seguintes Seladas borgonhonas noue morrioes, E noue pares de 
mandeletes peito e espaldar e gorial E bracõens Carrados E escarcelas 
E ar nes de perna foram aualiados a quatro mil reis cada hum E por 
hum delles não ter manoplas nem copotes foi aualiado em tres mil E 
seiscemtos reis Soma trinta E noue mil E seiscemtos reis – 39O600
3507 Jtem Dous cosoletes de ligeiro que tem selada borgononha gorial 
peito E espaldar barcaes e escarcelas hum delles tem co petes E hũas 
caneleiras foi aualiada a tres mil e dusemtos reis cada hũa sam seis mil 
e quatrocemtos reis – 6O400
3508 Jtem Hũa celada d’armas que ueio com os cosoletes de coyro foi 
aualiado Em mil E seiscemtos reis – 1O600
3509 Jtem Hum arnes preto grauado d’Alemanha que tem as peças 
seguintes a saber Celada borgononha gorial peito E espaldar Escar-
celas bracoens mamdiletes copotes E meas greuas tramcadas E pom-
tas pera capatos E hũa rodella E outra rodella de proua de arcabus E 
huma celada da jnfantaria de proua d’arcabus E hum peito Com suas 
Escarcelas de proua d’arcabus as correas /fl. 382v./944 guarnesidas de 
retros preto foi aualiado O arnes Sem as rodelas Em des asete mil reis 
E as rodelas em outo mil e outocemtos reis Soma Vinte E simquo mil E 
outocemtos reis – 25O800
3510 Jtem Quatrocemtos E setenta piques nouos Que inda não foram 
ferrados foram aualiados a setenta reis cada hum Sam trinta a dous mil 
E nouecemtos reis – 32O900

3511 Jtem Quatrocemtos E simcoenta ferros de piques de Biscaia que 
uieram pera ferrar os piques foram aualiados a Sincoenta reis cada 
hum sam Vinte E dous mil e quinhemtos reis – 22O500
3512 Jtem Trinta E Simquo piques com seus ferros nouos que uieram 
com os de Sima foram aualiados a sesenta reis cada hum Sam dous mil 
E cem reis – 2O100
3513 Jtem Vieram de Milam tres almilhas que nem trazem mais que 
muram E escarcelas E hum delles tem hums guarda-braços E ma noplas 
hum destes deu O Duque Dom Joam despois da morte de seu pai a 
Martim Afonso de Sousa E outro deu o Duque Em sua Vida a Pero Paulo 
/fl. 383/945 foram aualiados os dous a saber o que deu o Duque Dom 
Joam E o que Esta em caza Em quatro mil E cem reis – 4O100
3514 Jtem Se abrio perante o Juiz E procuradores E curadores das 
par tes hum caixão que ueio de Frandes que tinha Vicente Fernandes 
que tinha as armas seguintes A saber seis cosoletes de per Com peito 
E espaldar e gorial e escarcelas E bracaes Carados E mandeletes E 
celadas de Jnfantaria os quaes se emtregaram Logo todas as ditas 
peças a Bento Esteues que tem carguo da armaria foram aualiadas a 
tres mil reis cada hum são dezouto mil reis – 18O000

Jtem E por aqui disse o dito Bemto Esteues que auia por fei to E acabado 
Este Jmuemtario da armaria E de todas as cousas que tinha a seu carguo 
que sam adqueridas Em tempo da Senhora Dona Brites segundo Elle 
declarou pello Juramento que tem E se uio pello Liuro dos adqueridos 
E protestou a todo tempo que lhe mais Lembrar o declarar E tudo o 
comtheudo em este Jmuemtario ficou Em seu poder delle Bemto 
Esteues assim /fl. 383v./946 como d’antes Estaua E asim as armas que 
Vinhão no Caixão tudo lhe ficou Em poder E quamto a Armaria que não 
he adquerida Vai Em Jmuemtairo per si E o Dezembargador Juis destas 
partilhas mandou fazer Estas partilhas diguo Este termo que asinou 
Com o dito Bemto Esteues Sebastiam Alueres que O escreui Jeronimo 
Pereira de Saa // Bento Esteues.

3515 Jtem Mais duas Cellas d’armas Com os arcõins d’aqeiro [sic] 
Vsadas Com seus fustes foram aualiadas Em mil reis – 1O000
3516 Jtem Hũa Rodella de proua d’arcabus feita Em Villa Vicosa foi 
aualiado Em dous mil E quinhemtos reis – 2O500
3517 Jtem Hum Espaldar grauado foi aualiado Em mil E dusemtos reis 

943 Ms.: palavras repetidas “as pecas”.

944 Ms.: palavras repetidas 
“as correas”.

945 Ms.: palavra repetida “Paulo”.

946 Ms.: palavra repetida “asim”.
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Estas tres peças dis que tem Seu filho Belchior Carualho na arqua das 
armas – 1O200
Estas peças ficaram Em poder de947 Bemto Esteues asim como as mais 
atras Sebastiam Alueres que o Escreui - Bento Esteues.
No imuentario que não he adquerido uai a obrigacão de Bento Esteues. 
/fl. 384/

Jnuemtario que fez Aluaro Bahia da Liuraria e do que 
Esta na caza della por bem do Juramento que lhe 

foi dado que anda no Auto dos Juramentos

Panos que estão nesta casa da liuraria & outras cousas & pintados

3518 Hum pano de Lisponta Vsado foi aualiado Em dusemtos reis – 
O200 reis
3519 Jtem Outro pano d’el Rey Porsena foi aualiado Em dusemtos E 
sincoemta reis – O250 reis
3520 Jtem Outro pano de quando o Turquo sercou Viana foi aualiado 
Em dusemtos E Sincoenta reis – O250
3521 Jtem Outro do serco de Napoles foi aualiado Em tresemtos 
reis – O300 reis
3522 Jtem Outro pano da prisam d’el Rej de Franca sobre Pauia foi 
aualiada Em tresemtos reis – O300
3523 Jtem Outro pano de Mercurio Com humas /fl. 384v./948 Nimfas foi 
aualiado Em tresemtos reis – O300 
3524 Jtem Outro pano de hũas montarias foi aualiado em tresem tos 
reis – O300
3525 Jtem Outro de Judid foi aualiado Em tresemtos reis – O300
3526 Jtem Outro do Euangelho da Cananea foi aualiado Em tresemtos 
reis – O300
3527 Jtem Outro do Euamgelho do filho prodiguo foi aualiado Em tre-
semtos reis – O300
3528 Jtem Outro de quando Jacob furtou a bencão a Esau foi aua liado 
Em dusemtos reis – O200
3529 Jtem Outro pano de Emues, Ou de Gante foi aualiado Em 
tresemtos reis – O300
3530 Jtem Dous panos de Momarca de Colos foram aualiados Em tre-
semtos reis – O300

3531 Jtem Hum mapa Mundi grande em purgaminho yluminado Com 
seu pano cada hum, He a Africa somente foi aualiado Em dous mil reis 
– 2O000
3532 Jtem Outro Mapa mundi da Marqua grande mais pequeno que o 
de cima foi aualiado Em dous mil reis – 2O000
3533 Jtem Hum pano da descrisão de Europa foi /fl. 385/949 aualiado 
Em tresemtos reis – O300
3534 Jtem Hũa descrisão de Comosgrafria grande em muitos 
purgaminhos 950 não se aualiou por Estar Em pedacos.
3535 Jtem Outra descricam de Comosgrafria mais pequena Em 
purgaminho foi aualiada em tresemtos reis – O300
3536 Jtem Hum Quadrante de ferro grande de Matamatiqua com seu pe.
3537 Jtem Hum pomo de Mapa grande nouo com o pe triangulo 
dourado com seu caixão E fechadura tereste foi aualiado Em mil e seis-
cemtos reis – 1O600
3538 Jtem Outro pomo das figuras Celestes per triangulo dourado 
metido Em sua caixa foi aualiado Em mil E seiscemtos reis – lO600
3539 Jtem Outro pomo de mapa Vsado951 com seu pe triangulo 
quebrado não se aualiou por ser quebrado.
3540 Jtem Hum Retabolo de Lucresia foi aualiado Em dous mil e qua-
trocemtos reis – 2O400

LIVROS DE THEOLOGIA

3541 Rebani maneci in Genesi de /fl. 385v./952 Outauo Emcadernado 
de pasta Sobre O Genesi foi aualiado Em cemto E uinte reis – O120 reis
3542 Jtem Joane Renecij Caualistiqua de arte tonalistica emca dernado 
de pasta de bezero por Ser defesso não foi aualiado.
3543 Jtem Jnstitutiones Christiani doctrina Suma Jacobi escofercin 
Autor Emcadernado Em pasta foi aualiado Em sesenta reis – O060 reis
3544 Jtem Exposision sobre El Misereri de pergaminho de quarto foi 
aualiado Em quarenta reis – O040 reis
3545 Jtem A uida de São Framcisco E de Santo Elario em purgaminho 
de quarto foi aualiado Em sesenta reis – O060 reis
3546 Jtem Angela de Fulginio de quarto Em pasta foi aualiado Em 
sesenta reis – O060 reis
3547 Jtem Rationale de quarto Em pasta foi aualiado Em cem reis – O100
3548 Jtem Ordinarium Missae Apologia Dionisij Vidas E ditos de 

947 Ms.: palavra borrada.

948 Ms.: palavra repetida “humas”.

949 Ms.: palavra repetida “foi”.

950 Ms.: um borrão, não 
afectando o texto.

951 Ms.: palavra borrada.

952 Ms.: palavra repetida “de”.



208

Sabios, Camsioneiro de Ambrosio, Elegancias de Lebrixa de quarto Em 
peurgaminho foi aualiado Em cemto E uinte reis – O120
3549 Jtem Eutimius in Psalmos de Outauo de pasta foi aualiado Em 
Cemto E uinte /fl. 386/953 reis – O120
3550 Jtem Jnstitutiones Vitae Christianae de Primo Em purgaminho foi 
aualiado Em sincoemta reis – O050
3551 Jtem Johanes Chrisostimo de Compumtione cordis de quarto Em 
purgaminho foi aualiado Em quaremta reis – O040
3552 Jtem Humiliae Cardinalis Sanitecensis de quarto em purga minho 
foi aualiado Em quarenta reis – O040 reis
3553 Jtem Martirologium Romanum de quarto em purgaminho foi aua-
liado Em cem reis – O100
3554 Jtem Magnum E Vniuersale Comcilium E ecclesiae militantis de 
Oitono Em pasta foi aualiado Em sincoenta reis – O050 reis
3555 Jtem Lombardiqua Historia de quarto En pasta foi aualiado Em 
cem reis – O100 reis
3556 Jtem Theophilati in quatuor Euangelia E narationis de folha Em 
pasta foi aualiado em cemto E sincoenta reis – O150
3557 Jtem Thomae Aquinatis in Euangelium Sancti Joannis de folha Em 
pasta foi aualiado em dusemtos reis – O200
3558 Jtem Thomas a Campis opera em folha de pasta foi aualiado Em 
tresemtos reis – O300 /fl. 386v./
3559 Jtem Comes Campensis Contra Erasmo de folha Em pasta foi 
aualiado Em cemto E Sincoenta reis – O150
3560 Jtem Niculaj de Cusa Opera de folha Em purgaminho foi aua liado 
Em Sincoenta reis – O050 reis
3561 Jtem Alfonsi de Castro aduersus haereses de folha em pasta foi 
aualiado Em cemto E sincoenta reis – O150 reis
3562 Jtem Humiliarum Patris fratris Franciscii Ortins Em dous Volumes 
de quarto Em purgaminho foram aualiados Em tresemtos reis ambos 
– O300 reis
3563 Jtem Flores Sancti Bernardi de Outauo Em pasta foi aualiado Em 
Sincoemta reis – O050 reis
3564 Jtem Declamatio expostulatoria pro Emaculata comceptione 
Genetricis Dei Matris de Outauo em purgaminho foi aualiado Em uimte 
reis – O020 reis
3565 Jtem Diui Bernardi Sermones de quarto Em taboas foi aualiado 
Em cem reis – O100 reis

3566 Jtem Abbas Joachim em purgaminho de quarto foi aualiado em 
dusemtos reis – O200
3567 Jtem Opera de Usuna de quarto Em pasta foi aualiado Em quaren-
ta reis – O40 reis /fl. 387/
3568 Jtem Dionisij Areopagita de quarto Em purgaminho foi aualiado 
Em quarenta reis – O40
3569 Jtem Libro que trata de los Santissimos misterios de La missa de 
quarto Em purgaminho foi aualiado Em quarenta reis – O40
3570 Jtem Epistolas de Sam Hieronimo Em tres Volumes de Outauo Em 
pasta foram aualiados Em dusemtos reis – O200
3571 Jtem Athomasij Opera de Outauo em pasta foi aualiado Em 
outenta reis – O80 reis
3572 Jtem Sermones Barileti de Outauo Em pasta foi aualiado Em 
outocemtos reis – O800 reis
3573 Jtem Historia Ecclesiastica de Outauo Em pasta foi aualiado Em 
Vinte reis – O020 reis
3574 Jtem El transito de San Geronimo Em romançe de quarto Em 
tauoas foi aualiado Em sincoenta reis – O050 reis
3575 Jtem Fratris Domini Scoti Theologi decauendo iuramentorum Em 
purgaminho de Outauo foi aualiado Em Vimte reis – O20 reis
3576 Jtem Postila Nicolaj de Lira de quarto de pasta foi aualiado Em 
simcoemta reis – O050
3577 Jtem Victoria Contra Judeos de folhas /fl. 387v./954 Em tauoas foi 
aualiado Em Cem reis – O100
3578 Jtem Epistolarum Diui Jeronimi Omnes partes de folha Em ta uoas 
foi aualiado Em cemto E sincoenta reis – O150
3579 Jtem Adriani Pontificis maximi questiones in quarto Sententiarum 
de folha Em pasta foi aualiado Em dusemtos reis – O200
3580 Jtem Grabieles super primum Sententiarum Sencundum tertium 
Em tres Volumes de folha Em pasta forão aualiados Em quinhemtos 
reis – O500
3581 Jtem Gregorius Dei aremino in primum et secundum Sententia-
rum de folha em pasta foi aualiado Em dusemtos reis – O200
3582 Jtem Hugos Em seis Volumes de folha em pasta diguo Em sete 
Volumes foram aualiados Em tres mil reis – 3O00 reis
3583 Jtem Eusebio Panfilio Sozariense opera foi aualiado Em qui-
nhemtos reis – O500
3584 Jtem Dionisij Cartusiani de arta Via Salutis de Outauo Em pasta 
foi aualiado Em sincoemta reis – O50 /fl. 388/

953 Ms.: palavras repetidas “E uinte”.

954 Ms.: palavras repetidas “de folha”.
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3585 Jtem Epitome Singularum distintionum in quatuor sententiarum 
de meio outauo Em pasta foi aualiado Em trinta reis – O30 reis
3586 Jtem Dionisij Cartusiani de fide em dous Volumes de quarto Em 
pasta foram aualiados Em dusemtos E quarenta reis – O250
3587 Jtem Joannes Pauli super Epistolas Et Euangelia quadragesimalia 
em outauo Em pasta foi aualiado em cem reis – O100
3588 Jtem Os Dionizios Em outo Volumes de folha em pasta, sobre a 
sagrada Escritura, diguo que sam noue uolumes foram aualiados em 
seis mil reis – 6O00
3589 Jtem Amzelmi et anarationes in Epistolas Pauli de folha em pasta 
foi aualiado em dusemtos E simcoenta reis – O250
3590 Jtem Fratris Alfonsi a Castro homiliae super psalmum Miserere de 
Outauo em pasta foi aualiado em sincoenta reis – O050
3591 Jtem Frater Caruacalins Contra Erasmo de Outauo em pastas foi 
aualiado Em quarenta reis – O040
3592 Jtem Expositio beati Augustini de sermone Domini in monte de 
meio Outauo em pasta foi aualiado Em trinta reis – O30 /fl. 388v./
3593 Jtem Arte pera seruir a Dios composta por frei Alomso de Madrid 
de Outauo de purgaminho foi aualiado em Vinte reis – O20 reis
3594 Jtem Exercicios espirituaes E diuinos por Niculao Escuro de 
purgaminho Em outauo foi aualiado Em uinte reis – O20 reis
3595 Jtem Epitome parafrastico Enaratio Joannes Gagnei in Episto lam 
Diui Pauli a de Romanos Em outauo de bezero de pasta foi aua liado Em 
quarenta reis – O40 reis
3596 Jtem Eusebij Heronimi in Sacros Bibliorum libros praefactiones 
de Outauo em pergaminho foi aualiado Em uinte reis – O20 reis
3597 Jtem Sanctus Thomas super aliquod Psalmo de outauo Em pasta 
foi aualiado Em outenta reis – O80 reis
3598 Jtem Elucidatio in omnes Epistolas de Outauo em pasta foi 
aualiado Em cem reis – O100 reis
3599 Jtem Moralia almain de Outauo Em pasta foi aualiado Em 
sincoemta reis – O50 reis
3600 Jtem Frater Hemrici elmese enchiridion de Outauo Em pasta foi 
aualiado Em corenta reis – O40 reis
3601 Jtem Sauonaro De opuscula de outauo em pasta foi aualiado Em 
sesanta reis – O60 reis
3602 Jtem Gregori Dialogi de Outauo Em pasta foi /fl. 389/955 aualiado 
Em corenta reis – O40 reis

3603 Jtem Comtemtus mundi Jarsom de outauo Em pasta foi aualiado 
Em trinta reis – O30 reis
3604 Jtem Dionisij Cartusiani Opuscula de outauo em pasta foi aualiado 
Em cem reis – O100 reis
3605 Jtem Colectorin Margallj de outauo Em purgaminho foi aualia do 
Em trinta reis – O30 reis
3606 Jtem Jsidrus de Sumo bono de outauo Em pasta foi aualiado Em 
coremta reis – O40 reis
3607 Jtem Antidotarius animae de Outauo Em pasta foi aualiado Em 
coremta reis – O40 reis
3608 Jtem Sanouarole confisionario de outauo Em pasta foi aualia do 
Em quarenta reis – O40 reis
3609 Jtem Summa de pecatis de Outauo Em pasta foi aualiado Em 
outenta reis – O80 reis
3610 Jtem Theologise ueritatis compemdium de outauo Em pasta foi 
aualiado Em sesemta reis – O60 reis
3611 Jtem Joannes con Jarson compemdium de outauo em pasta foi 
aualiado Em trinta reis – O30 reis
3612 Jtem Joannes Jarson de uita Expiritali de Outauo Em pasta foi 
aualiado Em trinta reis – O30 reis
3613 Jtem Joannes Lanspergus Cartusianus de Outauo Em 
pasta foi aualiado Em /fl. 389v./956 trinta reis – O30 reis
3614 Jtem Joannes Jarsonis di Jmitatione Christo de outauo em pasta 
foi aualiado Em Simcoemta reis – O50 reis
3615 Jtem Hieronimi Sanonarole super pater noster de outauo em 
pasta foi aualiado Em sesenta reis – O60 reis
3616 Jtem Summa de los misterios de La fee Christiana por el frade 
frei Francisco Titel magno de Outauo Em purgaminho foi aualiado Em 
sesemta reis – O70 reis
3617 Jtem Haymo super Epistolas Pauli foi aualiado Em cem reis – 
O100
3618 Jtem Titel magno comentario de outauo em purgaminho sobre o 
Ecclesiastico Em pasta foram aualiado em sesemta reis – O60 reis
3619 Jtem Titel magni super Epistolas Pauli colationis de quarto de 
pasta foi aualiado Em Cemto E uimte reis – O120 reis
3620 Jtem Regula Augustini Constitutiones ae praeuilegia praedi-
catorum de Outauo Em purgaminho em dous Volumes foram aualiados 
em dusemtos reis – O200 reis

955 Ms.: palavras repetidas “Em pasta”.

956 Ms.: palavras repetidas “de folha”.
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3621 Jtem Augustini Sermones ad Eremitas de Outauo Em pasta foi 
aualiado em sesenta reis – O60 /fl. 390/
3622 Jtem Augustine de sermone Jn monte de letra de mão de Outauo 
Em pasta foi aualiado em sesemta reis – O60 reis
3623 Jtem Adriani Pontificis quod Libetica quaestiones de Outa uo em 
pasta foi aualiado Em Outenta reis – O80 reis
3624 Jtem Lascristiadis de Jeronimo Vrda em outauo de pasta foi 
aualiado Em outenta reis – O80 reis
3625 Jtem Meditationes Augustini de taboas de quarto foi aualiado Em 
simcoenta reis – O50 reis
3626 Jtem Homiliarum Joanis Equi em tres Volumes de outauo em pasta 
diguo Em quatro volumes foram aualiados Em dusemtos E Sincoenta 
reis – O250 reis
3627 Jtem Quadragesimalium sermonum Joannis Ranli de outauo Em 
pasta foi aualiado Em Outenta reis – O80 reis
3628 Jtem Jrenei Ludunensi contra hereses de outauo de pasta foi 
aualiado Em setemta reis – O70 reis
3629 Jtem Joannis Geuesi Sepuluedae de libero arbitrio de outauo de 
pasta foi aualiado em outenta reis – O80 reis
3630 Jtem Fortalisium fidei de outauo Em pasta foi aualiado Em 
dusemtos reis – O200 reis
3631 Jtem Aymon in Esajam de outauo Em pasta foi aualiado Em 
se tenta reis – O70 reis /fl. 390v./
3632 Jtem Nicolaj grandis in Epistolas ad Romanos de outauo Em pasta 
foi aualiado Em Cemto E uimte reis – O120 reis
3633 Jtem De consumatione Saeculi Libros quatuor de Outauo em 
pasta foi aualiado Em Simcoenta reis – O50 reis
3634 Jtem Beati Vigitij martiris et Episcopi Opera de outauo de pasta 
foi aualiado Em sesenta reis – O60 reis
3635 Jtem Confutacio Joannes Fabri de Eucharistia de quarto Em pasta 
foi aualiado Em quaremta reis – O40 reis
3636 Jtem Diui Justini opera de folha em pasta foi aualiado Em cemto 
E sesenta reis – O160 reis
3637 Jtem Especuli hereticorum Ambrosi Catanepoli de Outauo de 
pasta foi aualiado Em quaremta reis – O40 reis
3638 Jtem São Boa Ventura de balneo regio de Outauo em purgaminho 
foi aualiado Em vinte reis – O20 reis
3639 Jtem Salomonis prouerbia in carmine de Outauo de purgaminho 
foi aualiado Em uinte reis – O20 reis

3640 Jtem Claues Scripturarum frei Ambrosij Caterinae de Outauo de 
pas ta foi aualiado em Sincoenta reis – O50 /fl. 391/
3641 Jtem Jcones mortis de outauo de pasta não se aualiou por ser 
defeso .
3642 Jtem Dicte Salutis de outauo de pasta foi aualiado Em uinte reis 
– O20 reis
3643 Jtem Hum Liurinho pera Emsinar a ler de outauo de pasta foi 
aualiado Em uinte reis – O20 reis
3644 Jtem Santa Clara de Lisboa de quarto de purgaminho foi aualia do 
Em quarenta reis – O40 reis
3645 Jtem Augustini Vita de quarto de purgaminho foi aualiado Em 
uinte reis – O20 reis
3646 Jtem Leonis Papae maxime Epistola et decreta de outauo de 
purgaminho foi aualiado Em Simcoenta reis – O50
3647 Jtem Joane Muria verato super sermone Domini in monte de 
Outa uo de pasta foi aualiado em hum tostam – O100 reis
3648 Jtem Aymarus falconeus de outauo de pasta foi aualiado em 
sesen ta reis – O60 reis
3649 Jtem Leonis Papae epistolae de quarto de pasta foi aualiado Em 
sesenta reis – O60 reis
3650 Jtem Jncitamentum amoris erga Deum de Outauo de pasta foi 
aualiado Em outenta reis – O80 reis
3651 Jtem Consonantiae Jesu Christi et Profetarum de Outauo de 
purga minho foi aualiado Em trinta reis – O30 /fl. 391v./
3652 Jtem Jnocensi Papae de Sacro altaris misterio de outauo de pasta 
foi aualiado Em Vimte reis – O20 reis
3653 Jtem Tiroosinim. de sacro altaris misterio de outauo de pasta foi 
aualiado Em outemta reis – O80 reis
3654 Jtem Aymo Jm Apocalipsim de outauo de pasta foi aualiado Em 
sesenta reis – O60 reis
3655 Jtem Ajmo in Apocalipsim de outauo Em pasta foi aualiado Em 
sesen ta reis – O60 reis
3656 Jtem Albyni super psalmos penitenciales de outauo de pasta foi 
aualiado Em quarenta reis – O40 reis
3657 Jtem Paladij Lansiaca historia de quarto de pasta foi aualiado Em 
cemto E sesemta reis – O160 reis
3658 Jtem Eucumenius in Epistolas Pauli de outauo de pasta foi aualia-
do Em outemta reis – O80 reis



211

3659 Jtem Aureum opus de ueritatis comtricionis de outauo de pasta 
foi aualiado Em Cem reis – O100 reis
3660 Jtem Deductorio Comtemplatiuo de letra de mão de outauo de 
pasta foi aualiado Em Vinte reis – O20 /fl. 392/
3661  Jtem Comfitationes Auctore Estephani Wintou de Outauo de 
pasta foi aualiado Em cem reis – O100 reis
3662 Jtem Fratris Hemrice Elmesi de outauo de pasta foi aualiado Em 
simcoenta reis – O50 reis
3663 Jtem Joannes equius contra Luterum Rex Angliae de quarto em 
pur gaminho foi aualiado Em trinta reis – O30 reis
3664 Jtem Fratris Dominici Soto ad Sanctum Comcilium Tridentinum de 
quarto Em purgaminho foi aualiado Em cemto E sincoenta reis – O150 reis
3665 Jtem Joanes Rauli itenerarium paradisi de quarto de pasta foi 
aualiado Em cemto E uinte reis – O120 reis
3666 Jtem Doctrinali mortis Joannis Rauli de outauo de pasta foi 
aua liado Em quaremta reis – O40 reis
3667 Jtem Rauli de Sancta Eucharistia de quarto de pasta foi aualiado 
em quarenta reis – O40 reis
3668 Jtem Opera Diui Hieronimi Em seis volumes de marqua grande 
de pas ta foram avalliadas Em dous mil Reis Sam seis Volumes com as 
Epis tolas – 2O000
3669 Jtem Epistolas de Sam Heronimo de /fl. 392v./957 folha Em pasta 
Vam com a adicam asima 
3670 Jtem Origenes Em dous Volumes de folha de pasta foram 
aualiados Em quatrocemtos reis – O400 reis
3671 Jtem Haymo super psalmos de folha de pasta foi aualiado Em 
cemto E Sincoenta reis – O150 reis
3672 Jtem Theologiae Misticae de folha de pasta per Hemricum 
Harfanim de folha foi aualiado em dusemtos E sincoenta reis – O250 
reis
3673 Jtem Theologiae Misticae per Dom Raymumdum a Vincis Capriami 
de fo lha de pasta foi aualiado Em dusemtos reis – O200 reis
3674 Jtem Diui Euquerij in Genisim et in allia de folha de taboas foi 
aualiado Em tresemtos reis – O300 reis
3675 Jtem Durandi distintionis super quatuor Libros sententiarum de 
marqua grande de pasta foi aualiado Em tresemtos reis – O300 reis
3676 Jtem Petrus de panude in tersio Sentemtiarum de folha de pas ta 
foi aualiado em dusemtos reis – O200

3677 Jtem Regristrum diui Gregorij de folha de pasta foi aualiado Em 
cemto E sincoenta reis – O150 /fl. 393/
3678 Jtem Ecclesiastica historia de folha em pergaminho foi aualia do 
Em tresemtos reis – O300 reis
3679 Jtem São Boauemtura Em dous Volumes de folha de pasta foi 
aua liado em settecemtos reis – O700 reis
3680 Jtem Comsolatorium Timoratae comsientias Joannis nider de 
outauo em purgaminho uelho foi aualiado em dez reis – O10 reis
3681 Jtem Joannis Francisci pizi mirandulae opera de folha de pas ta 
foi aualiado Em tresemtos reis – O300 reis
3682 Jtem Luzero de La uida Christiana de folha em purgaminho foi 
aualiado Em cem reis – O100 reis
3683 Jtem La uida de Santa Catherina de Sena com outras vidas de fo-
lha Em purgaminho foi aualiado Em cem reis – O100 reis
3684 Jtem Rupertus Alioto super Librum Sapientiae de folha Em pur-
gaminho foi aualiado Em dusemtos reis – O200
3685 Jtem Diuus Bernardus super cantica canticorum de folha de pas ta 
foi aualiado Em Outenta reis – O80 reis
3686 Jtem Natura Angelica Choronica d’el Rej Dom Fernando de folha 
Em purgaminho foi aualiado Em cemto E sincoemta reis – O150 reis
3687 Jtem Cathaloguo Sanctorum de folha de pasta foi aualiado Em 
dusemtos reis – O200 /fl. 393v./
3688 Jtem Choronicarum fratrum Hioronimi tarum de folha Em 
purgaminho foi aualiado Em outemta reis – O80 reis
3689 Jtem Deribus restituendis Joannes Medina auctori de folha de 
pasta foi aualiado Em sento E sincoenta reis – O150 reis
3690 Jtem Diui Thomae Aquinatis aditiones ad tertiam partem de fo lha 
de pasta foi aualiado Em sincoenta reis – O50 reis
3691 Jtem Petrus Aureolus de quarto de pasta foi aualiado Em 
sincoemta reis – O50 reis
3692 Jtem Ricardi de Trinitatis de quarto de pasta foi aualiado Em 
outenta reis – O80 reis
3693 Jtem De La Verdad de La fee por frei João Soares Bispo de Coimbra 
de folha de purgaminho foi aualiado Em Cem reis – O100 reis
3694 Jtem Opus Sermonum de aduentum Joanis Rauli de quarto Em 
pur gaminho foi aualiado Em cem reis – O100 reis
3695 Jtem Homillarum quadragesimalium Opius Joannis Candreuencis 
de quarto de pasta foi aualiado Em dusemtos reis – O200 reis

957 Ms.: palavras repetidas 
“Hieronimo de”.
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3696 Jtem Queimonia Federici Jnperatoris de folha em taboas de Le tra 
de mam foi /fl. 394/958 aualiado Em cem reis – O100 reis
3697 Jtem Luduuici Viuis de oficio mariti; et Paulus Jouios de picibus 
de Outauo Em pasta foi aualiado Em sesenta reis – O60 reis
3698 Jtem Joannes Ganeo parasino super psalmum Dauid in Liricos 
ver sus de outauo de pasta foi aualiado Em cem reis – O100 reis
3699 Jtem Rebani manri de clericorum institutione de Outauo Em pasta 
foi aualiado Em outenta reis – O80 reis
3700 Jtem Memoria de Sancto Christofaro E de outros Sanctos E ho ras 
de nosa Senhora de Letra de mão Antiguo de Outauo Em pasta foi 
aualiado Em sincoenta reis – O50 reis
3701 Jtem Luduuici Viuis de institutione feminae Christianae de quarto 
Em pasta foi aualiado em outenta reis – O80 reis
3702 Jtem Erasmae parrafrases in Epistolas ad acta Apostolorum de 
folha Em pasta foi aualiado Em dusemtos reis – O200
3703 Jtem Erasmae parafrases in quatuor Euangelia de folha de pasta 
foi aualiado Em tresemtos E sincoemta reis – O350 reis
3704 Jtem Joannis Magioris in quarto Sententiarum de folha de pas ta. 
/fl. 394v./
3705 Jtem Joannes magiores in primo Secundo tertio sententiarum de 
folha Em pasta foram aualiados Estes dous Joanes que Sam de hum 
Autor Em quinhemtos reis – O500
3706 Jtem Deo achordum de folha de pasta foi aualiado Em tresemtos 
reis – O300 reis
3707 Jtem Christiani hominis Jnstitutio de quarto de pasta foi aualiado 
Em cemto E uinte reis – O120 reis
3708 Jtem Albiolus de frei Afonso Rascam de Letra de mão de quarto 
Em purgaminho foi aualiado Em cem reis – O100 reis
3709 Jtem Sanomarola Sermones Varij de quarto de pasta foi aualia do 
Em cemto E Sincoenta reis – O150 reis
3710 Jtem Joannes Drodones em dous Volumes de quarto Em pasta 
fo ram aualiados Em dusemtos E quaremta reis – O240 reis
3711 Jtem Joannes Driodonis de folha Em pasta foi aualiado Em du-
semtos reis – O200
3712 Jtem Eusebio de temporibus choronicorum de folha de pasta foi 
aualiado Em dusentos reis – O200 reis
3713 Jtem Reualitiones Sanctae Brigitae de folha de pasta foi aualiada 
Em tresemtos reis – O300 reis

3714 Jtem Especulum Vitae humanae de folha /fl. 395/959 de 
purgaminho foi aualiado Em Cem reis – O100
3715 Jtem Firmamentum Ordinum Sancti Françiçi de quarto de purga-
minho foi aualiado Em dusemtos reis – O200
3716 Jtem Manumetu Ordinis Sancti Francisci regulae constitutionis de 
quarto de taboas foi aualiado Em dusemtos E sincoenta reis – O250 reis
3717 Jtem Quadragesimali Doctoris Francisci de Marione de quarto de 
pasta foi aualiado Em outenta reis de purgaminho – O80 reis
3718 Jtem Josepho opera de folha de pasta foi aualiado Em quinhemtos 
reis – O500 reis
3719 Jtem Officio de Samcto Ambrosio de folha de pergaminho foi 
aualiado em outenta reis – O80 reis
3720 Jtem Explicationis articulorum Autore Ruardo de folha Em pasta 
foi aualiado Em Cemto E sincoenta reis – O150 reis
3721 Jtem Theophilati in omnes Diui Pauli Epistolas de folha de pasta 
foi aualiado Em dusemtos reis – O200 reis
3722 Jtem Eutime Orthodoxae fidei de folha de pasta foi aualiado Em 
dusemtos E corenta reis – O240 /fl. 395v./
3723 Jtem Natalis beda Contra Sabulum de folha Em pasta foi aualiado 
Em cemto E quarenta reis – O140 reis
3724 Jtem Abdias babilense Episcopus Et alij de folha de pasta he 
defeso por isso se não haualiou.
3725 Jtem Diui Petri Grisologi homiliae de Outauo de pasta foi aualiado 
Em outenta reis – O80 reis
3726 Jtem Constitutiones concilij prouincialis mogontine de folha Em 
pasta foi aualiado Em dusemtos reis – O200
3727 Jtem Comentariorum de Britres monens Salumnis davidicus 
autore Theronime Valerio Siluco de folha de pasta foi aualiado Em 
cemto E sesenta reis – O160
3728 Jtem Herezologia opus Veterum tam grecorum quam latinorum 
theologorum de folha de pasta foi aualiado Em tresemtos E simcoenta 
reis – O350 reis
3729 Jtem Rituum Ertesiosticorum Em folha de pasta foi aualiado Em 
cemto E uinte reis – O120 reis
3730 Jtem Theodorit Sirencis de curatione grecorum ac fectionis de 
folha de pasta foi aualiado Em cemto E quaremta reis
3731 Jtem Conradus in primam Secundae Sancti Thomae de folha de 
pasta foi aualiado /fl. 396/960 em quinhemtos reis – O500 reis

958 Ms.: palavras repetidas 
“de mam foi”.

959 Ms.: palavras repetidas “de folha”.

960 Ms.: palavra repetida “aualiado”.
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3732 Jtem Noua corona Mariae de folha de pasta foi aualiado Em cem-
to E uinte reis – O120 reis
3733 Jtem Damaseni opera de folha de pasta foi aualiado Em dusem-
tos reis – O200
3734 Jtem Libri trium Virorum et trium Virginum de pasta de folha foi 
aua liado Em cento E quarenta reis – O140 reis
3735 Jtem Aiala de tradacionibus Ecclesiastis de folha foi aualia do em 
dusemtos – O200 reis
3736 Jtem Hũas horas de nosa Senhora de Letra de mão amtigua de 
fo lha de marqua grande em pasta foi aualiado Em quatrocemtos reis 
– O400 reis
3737 Jtem Chrisostimi opera Em tres volumes de marqua gramde 
de taboas diguo Em sinco uolumes foram aualiados em dous mil e 
quatrocemtos reis – 2O400 reis
3738 Jtem Suma Comfesorum de Outauo em pergaminho foi aualiado 
Em sesenta reis – O60 reis
3739 Jtem Sermonarium dorme secure de outauo em purgaminho foi 
aualiado em sesemta reis – O60 reis
3740 Jtem Lucerna fratrum minorum de quarto em purgaminho foi 
aualiado Em /fl. 396v./961 Simcoenta reis – O50
3741 Jtem Alberto Em tres volumes de folha de pasta foi aualiado Em 
mil reis – 1O000
3742 Jtem Prima et secunda pras Joannes de Iason de folha de pasta 
foram aualiados Em quinhemtos reis – O500
3743 Jtem Dionisio Carthusiano in psalmos omnes Dauid de folha de 
pasta uai com as obras da Sagrada Escritura atras aualiados – O000
3744 Jtem Opera Augustini Em sete Volumes de marqua gramde de 
taboas mais tres Volumes diguo opera Augustini Outo Volumes foram 
aualia dos Em tres mil e dusemtos reis por serem Antiguos – 3O200
3745 Jtem Opusculo Diui Thomae de quarto Em pasta foi aualiado Em 
tresemtos reis – O300 reis
3746 Jtem Homiliae sine confiones doctorum de folha em pasta foi 
aualiado Em dusemtos E Sincoenta reis – O250
3747 Jtem Jonas an realensis libri tres de culto imaginum de meio 
outauo em purgaminho foi aualiado em vinte reis – O20
3748 Jtem Jacobi Latome aduersus horum timporum hereses de folha 
de pasta foi aualiado em dusemtos E quarenta reis – O240 /fl. 397/
3749 Jtem Petrus Litezesi aduersus hereges de quarto de pasta foi 
aualiado Em cemto E sesenta reis – O160

3750 Jtem Philo Judeus continens Librum anticum totum de folha Em 
pergaminho foi aualiado em sincoenta reis – O50 reis
3751 Jtem Magister sentencearum de folha Em taboas foi aualiado em 
cento E sincoenta reis – O150 reis
3752 Jtem Diui Laurentij Justiniani de marqua grande de pasta foi 
aualiado em quinhemtos reis – O500
3753 Jtem Eurice agundabo sine quaestionum em dous volumes de 
fo lha em pasta foram aualiados Em quinhemtos reis – O500
3754 Jtem Homiliorum doctrinarum de folha em taboas foi aualiado 
em cemto E sincoemta reis – O150 reis
3755 Jtem Primeira, segunda E terceira E quarta parte do abecedairo 
de quarto em pasta forão aualiados Em quatrocemtos reis – O400
3756 Jtem Margarita Euangelica de Outauo Em pasta foi aualiado Em 
outenta reis – O80 reis
3757 Jtem Funilius in genesi de meio outauo de pasta foi aua liado Em 
sesenta reis – O60 reis
3758 Jtem Osuna serper missus est de outauo Em pergaminho foi 
aualiado Em sincoemta reis – O50 /fl. 397v./
3759 Jtem Sacramental em Romançe de folha Em purgaminho foi 
aualiado Em cemto E uinte reis – O120
3760 Jtem Comentari Joanis arbori in Ecclesiastes de folha de pasta foi 
aualiado Em cemto E sesenta reis – O160
3761 Jtem Relectio penitenciae de quarto de pasta diguo Exortatio 
penitenciae foi aualiado Em Cem reis – O100
3762 Jtem Conde de carpi Contra Lutero em Romançe de folha Em 
purgaminho foi aualiado Em Cemto E sesenta reis – O160
3763 Jtem Exortatio ad penitentiam de quarto de pasta foi aualia do em 
cem reis – O100
3764 Jtem Tostados em doze volumes de marqua grande de pasta 
di guo Em purgaminho em treze uolumes de pasta foram aualiados962 
em doze mil reis – 12O00
3765 Jtem Casiodoris im psalterium de folha Em pasta foi aualiado Em 
dusemtos E corenta reis – O240
3766 Jtem Biblia trelinguis Em seis volumes de marqua gramde em 
pasta foram aualiados em sette mil reis – 7O00
3767 Jtem Comcilia em dous Volumes de taboa foram aualiados Em mil 
e dusemtos /fl. 398/963 reis – 1O200
3768 Jtem Diui Antoni Florenci Em tres Volumes de folha de pas ta 
foram aualiados em seiscentos reis – O600 reis

961 Ms.: palavras repetidas 
“foi aualiado Em”.

962 Ms.: corrigido da palavra 
“aualiado [sic]”.

963 Ms.: palavras repetidas 
“E dusemtos”.
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3769 Jtem Dionisios em tres partes de folha em pasta sobre as 
sentencas foram aualiados em mil e dusemtos reis – 1O000
3770 Jtem Beda Opera in prouerbia Salomonis et cantica, ac in 
Marcum et Lucam et acta apostolorum, nec non in Epistolas Pauli digo 
theologicus et Apocalipsim ac Epistolas Pauli de taboas de folha foi 
aualiado Em seiscemtos reis – O600 reis
3771 Jtem Beda opus in libros Regum de folha em pasta foi aualia do 
Em cemto E uinte reis – O120
3772 Jtem Marulus de institutione bene viuendi de Outauo de pas ta 
foi aualiado Em outocentos reis – O800
3773 Jtem Magister Ambrosii espiera sermonum quadragésima licun 
de folha em pasta foi aualiado Em tresemtos reis – O300
3774 Jtem Reuerendi patris fratris Francisci de Victoria reletiones 
theologicae de outauo de purgaminho foi aualiado Em cem reis – 
O100
3775 Jtem Confisionali Jacobi Felipe de outauo /fl. 398v./964 Em 
purgaminho foi aualiado Em Vinte reis – O20 reis
3776 Jtem De Celeste Vita de folha dourado de pasta foi aualia do Em 
cemto E sincoemta reis – O150 reis
3777 Jtem Vita Christi de folha de pasta foi aualiado Em tre semtos reis 
de Letra portugues Em purgaminho – O300 reis
3778 Jtem Diui Prosperi Aquitani Opera de folha de pasta foi aualiado 
Em tresemtos E Sincoemta reis – O350 reis
3779 Jtem Catena in Exodum de marqua grande de pasta, E outra 
Catena in genesi de marqua grande de pasta foram aualiadas em mil 
reis ambas – 1O000
3780 Jtem Grabielis Sacri Canonis Missae de folha Em pasta foi aualiado 
Em cemto E Sincoenta reis – O150 reis
3781 Jtem Biblia de Outauo de pasta foi aualiada Em Cem reis – O100 reis
3782 Jtem Erasmus Ecclesiaste de ratione Consionandi de Outauo de 
pasta he defesso
3783 Jtem Vicenci Lenincesi gali pro Catholicae fide antiquitatem de 
meio Outauo de pasta foi aualiado Em Vinte reis – O20 reis
3784 Jtem Speculum sapientiae beati Cirili de outauo de pasta foi 
aualiado Em corenta reis – O40 reis
3785 Jtem Joannis piu mirandule Opera Omnia de folha de pasta foi 
aualiado Em dusemtos /fl. 399/965 E simcoenta reis – O250 reis
3786 Jtem Choronica mundi de marqua grande de letra de mão de pasta, 

diguo que he de Letra de forma foi aualiado Em mil e quatrocemtos 
reis – 1O400 reis
3787 Jtem Hieronimi per boni ovilit. opus de folha de pasta foi aualiado 
Em quinhemtos reis – O500 reis
3788 Jtem Biblia Em dous Volumes de marqua grande de taboas foi 
aualiada Em mil E quinhemtos reis por ser de Grifo de Letra gran de – 
1O500
3789 Jtem Speculum historiale de folha de marqua grande de ta boas 
Em tres Volumes foram aualiados em mil e dusemtos reis – 1O200
3790 Jtem Dinnus Clarius de folha em taboas foi avaliado Em tresemtos 
reis – O300
3791 Jtem Hectoris pinti Lusitani mesam de folha em pergaminho foi 
aualiado Em quatrocemtos reis – O400
3792 Jtem Glosa super Apocalipsim de statu Ecclesiae de quarto Em 
purgaminho foi aualiado Em quatrocemtos reis – O40 reis. Jtem Diguo 
em Corenta966 reis.
3793 Jtem Per cordiali deuotorum de meio outauo Em purgaminho foi 
aualiado Em corenta reis – O40 reis
3794 Jtem Regula a sancti Benedicti de meo outauo Em pergami nho foi 
aualiado Em Vinte reis – O20 reis /fl. 399v./
3795 Jtem Opera Cipriane de quarto Em pasta foi aualiado Em outemta 
reis – O80 reis
3796 Jtem Hierarchiae Ecclesiasticae acercio de folha em pas ta foi 
aualiado em tresemtos reis – O300
3797 Jtem Diui Basilij Opera de folha em pasta foi aualiado Em 
dusemtos reis – O200 reis
3798 Jtem Pomtificale Romanum de folha Em pasta foi aualiado em 
seiscemtos reis – O600 reis
3799 Jtem Hemrice agandabo codlibetice epistolae de folha de pasta 
foi aualiado Em quatrocemtos reis – O400 reis
3800 Jtem Clitoueus Comtra Lutero de folha de pasta foi aualia do Em 
cemto E Sincoenta reis – O150 reis
3801 Jtem Eusebius de Euangelica demonstratione de folha de pasta 
foi aualiado Em dusemtos reis – O200 reis
3802 Jtem Eusebius et Lactancius de folha de pasta foi aualiado Em 
dusemtos reis – O200 reis
3803 Jtem Jacobus de Valencia in Psalmus Dauidicus de quarto de 
pasta foi aualiado Em dusemtos E Sincoenta reis – O250

964 Ms.: palavras repetidas 
“de Outauo”.

965 Ms.: palavras repetidas 
“Em dusemtos”.

966 Ms.: corrigido da palavra 
“cerenta [sic]”.
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3804 Jtem Opus Regalis de folha de pasta foi avaliado Em quatrocemtos 
reis – O400
3805 Jtem Dionisius in Omnes Epistolas Beati Pauli de folha de pasta 
Vai com /fl. 400/967 as obras atras sobre a sagrada Escritura.
3806 Jtem Dionisius in Jesus, Judicum de folha de pasta Vai com as 
obras da Sagrada Escritura atras.
3807 Jtem Frater Hemricae Homilia de folha Em pasta foi aualiado Em 
tresemtos reis – O300 reis
3808 Jtem Historia Ecclesiastica noua autore Michaele Bocimgeru de 
folha em pasta foi aualiada em dusemtos E quarenta reis – O240
3809 Jtem Joannis majoris super Euangelium de folha de pasta foi 
aualiado Em quatrocemtos reis – O400
3810 Jtem Biblia de marqua grande Em taboas foi aualiado Em 
outocemtos reis – O800
3811 Jtem Diui Gregori nicessi de Creationis de folha de pas ta foi 
aualiado Em cemto E simcoenta reis – O150 reis
3812 Jtem De Ellectione Romani Pontifiçes de taboa de marqua gran de 
foi aualiado Em quinhemtos reis – O500
3813 Jtem Diui Gregorij Nazianzeni Oratio de folha de taboas foi 
aualiado Em tresemtos E sincoemta reis – O350
3814 Jtem Antidotus Comtra diuersas haereses de folha de pasta foi 
aualiado /fl. 400v./968 Em dusemtos E Sincoemta reis – O250
3815 Jtem Hum Liuro de frei Afomso Roscan de Sermõens de Letra de 
mão de folha de pasta foi aualiado Em dusemtos reis – O200
3816 Jtem Rabani Mauri in Ecclesiastico de folha em taboa, sobre 
Hieremias foi aualiado Em Tresemtos E sincoemta reis – O350
3817 Jtem Historie sucintaram per Joannem Cocel de folha de pas ta foi 
aualiado Em Tresemtos E Sincoemta reis – O350
3818 Jtem Outro Sermonario de frei Afomso Rosam de folha de pasta 
de Letra de mão foi aualiado Em mil reis – 1O00
3819 Jtem Fratris Siluestris Contra Lutero de quarto Em purgaminho foi 
aualiado Em cento E quaremta reis – O140 reis
3820 Jtem Vitarum Sanctorum Patrum priscorum Em tres Volumes 
fo ram aualiados em outocemtos reis – O800
3821 Jtem Rosensis Contra Lutero de quarto Em pergaminho foi 
aualiado Em Cemto E sesenta reis – O160
3822 Jtem Aimon in duodecim Prophetas /fl. 401/969 minoris de Outauo 
Em pasta foi aualiado Em Cem reis – O100

3823 Jtem Beati Basilij in Esaiam de folha de pasta foi aualiado Em 
Cemto E uinte reis – O120
3824 Jtem Bernardus Em dous Volumes da folha de tauoas foram 
aualiados Em settecemtos reis – O700
3825 Jtem Dous Liuros de Sam Gresostimo de taboa de folha diguo de 
Sam Gregorio foi aualiado com as obras atras
3826 Jtem Ambrosius em dous Volumes da folha Em taboas foram 
aualiados em settecemtos reis – O700 reis
3827 Jtem Sermones Ambrosi et Morali Gregori de folha Em pergaminho 
foi aualiado Em tresemtos E sincoemta reis – O350
3828 Jtem Epitome Operum Diui Augistini de folha de pasta foi aualiado 
Em tresemtos reis – O300 reis
3829 Jtem Joannes Sanleritam de tempore quam de Sanctis comceones 
de folha de pasta foi aualiado em dusemtos E sincoenta reis – O250 
reis
3830 Jtem Sancto Thomas em tres volumes de folha de pasta, 
diguo que sam quatro volumes foram aualiados em mil E seiscemtos 
reis – 1O600
3831 Jtem Glosas ordinarias em seis volumes de folha de pasta foi 
aualiado Em dous mil reis por /fl. 401v./970 serem antiguas – 2O
3832 Jtem Ecclesiastica Historia de folha de pasta de Niceforo foi 
aualiado Em seiscemtos reis – O600
3833 Jtem Gaetanus Enaratio super psalmus ad Hebraicam fidem de 
folha de pasta foi aualiado Em dusemtos e corenta reis – O240 reis
3834 Jtem Thome Catena aurea super Euangelia de folha de pasta foi 
aualiado Em dusemtos E Sincoenta reis – O250 reis
3835 Jtem Federice Mansia Meliarum Centuriae quatuor de folha de 
pasta foi aualiado Em quatrocentos reis – O400 reis
3836 Jtem Jnstitutiones Jmperiales de quarto de pasta foi aualiado Em 
cemto E uinte reis – O120
3837 Jtem Sermones Grabiel Biel de quarto de pasta foi aualiado Em 
dusemtos E sincoenta reis – O250 reis
3838 Jtem Grabiel quatuor Sententiarum de quarto de pasta foi 
aualiado Em dusemtos E Sincoenta reis
3839 Jtem Catena aurea Supel psalmis de quarto de taboas foi aualiado 
Em cemto E coremta reis – O140
3840 Jtem Gregori Papae opera Omnia de marqua grande de taboa foi 
aualiado Em setecemtos reis – O700 /fl. 402/

967 Ms.: palavra repetida “Com”.

968 Ms.: palavras repetidas 
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3841 Jtem Estimolo de amor de Letra de mão de quarto de pasta foi 
aualiado em dusemtos reis – O200 reis
3842 Jtem Precationes Christiani de meio Outauo he defesso.
3843 Jtem Hum comficionario pequeno de mejo outauo foi aualiado 
Em dez reis – O10 reis
3844 Jtem Confesio fidei Catholicae Autore Estinilao hosio Cardinale 
de Outauo de pasta foi aualiado em cem reis – O100
3845 Jtem Loci cumunes Theologi Auctore Joannis Gaspar. oruthando 
de Outauo de pasta foi aualiado Em sesenta reis – O60 reis
3846 Jtem Jnstitutio Spiritualis Autore Luduuico blosio abati de Outauo 
de pasta foi aualiado Em sesenta reis – O60 reis
3847 Jtem Libro de uia Spiritus por Frei Andre de Ortega em Espanhol 
de Outauo em purgaminho foi aualiado Em quarenta reis – O40 reis
3848 Jtem Colectorium de horis Canonicis et alijs em purgaminho de 
Outauo foi aualiado Em vinte reis – O20 reis
3849 Jtem Vita honesta Autore Herman Schotenh de meio outauo de 
pasta foi aualiado Em vinte reis – O80 reis
3850 Jtem De uero Deo apte in seruiendi methodo per Joan hentendum 
de meio Outauo de pasta foi /fl. 402v./971 aualiado Em setenta reis – 
O70 reis
3851 Jtem Sententiae Ex Sacris et profanis autoribus Colecta per 
Antonium monachum de meio Outauo de pasta foi aualiado Em 
Outenta reis – O80 reis
3852 Jtem Libro de La Oracion y meditacion de folha diguo de frei Luis 
de Granada em Outauo de pasta foi aualiado Em cem reis – O100 reis
3853 Jtem Contemplationes de Jdeotu de Outauo Em pasta foi aualiado 
Em sincoemta reis – O50 reis
3854 Jtem De Experso Dei verbo Autore Stanilao hozio de meio outauo 
de pasta foi aualiado Em corenta reis – O40 reis
3855 Jtem Laconica Exortatio ad mortem per frei Francisco Sichenium 
de meio Outauo de pasta foi aualiado Em coremta reis – O40

LIVROS DE MEDECINA

3856 Gulielmi Rondeleci Doctoris medici Vniuersi aqualitium Historiae 
de folha de pasta foi aualiado Em tresemtos reis – O300 reis
3857 Jtem Medecina Regalis Estefani de marqua grande de pasta foi 
aualiado Em seiscemtos reis – O600

3858 Jtem Antoij Luduuici medici de re medica de folha de pasta foi 
aualiado Em outo- /fl. 403/972 cemtos reis por ser de purgaminho Em 
preto – O800
3859 Jtem Hortu Sanitatis de folha de pasta foi aualiado em 
quatrocemtos reis – O400
3860 Jtem Florida Corona de folha de pasta foi aualiada em sento E 
sincoenta reis – O150 reis
3861 Jtem Dioscorides de folha de pasta foi aualiada Em quinhemtos 
reis – O500 reis
3862 Jtem Remedio contra peste de quarto de purgaminho foi aualiado 
Em sincoenta reis – O50 reis
3863 Jtem Hipocratis epidinison liber sextus de folha de pasta foi 
aualiado Em dusemtos E Simcoemta reis – O250
3864 Jtem Mesue Canones Vniuersalis de folha de pergaminho foi 
aualiado Em quatrocemtos reis – O400
3865 Jtem Hortus Sanitatis de folha de pasta da impresam moderna foi 
aualiado Em tresemtos reis – O300
3866 Jtem Aforismos de Hipocrates Com glosa de M. Mousen de 
folha de pasta em limgoagem de pena foi aualiado Em quatrocemtos 
reis – O400
3867 Jtem Comciliator de folha de taboas amtiguo foi aualiado Em 
tresemtos reis – O300
3868 Jtem Liber de medicina de quarto de pasta Em /fl. 403v./973 
Arabigo de Letra de mão foi aualiado Em tresemtos reis – O300 reis
3869 Jtem Aforismatum Hipocratis Com glosa Galiena Et tractatur 
Ecclisium de quarto de pasta Em arabico foi aualiado Em tresemtos 
reis – O300 reis
3870 Jtem Mesue de Outauo de taboa foi aualiedo Em outenta 
reis – O80 reis
3871 Jtem Antonij Luduuici medicina de folha de purgaminho foi 
aualiado Em cemto E sesenta reis – O160
3872 Jtem Abimerona Binsoar et aueriur medice de folha Em 
purgaminho foi aualiado Em cemto E sincoenta reis – O150 reis
3873 Jtem Guido in Celorgia de folha de purgaminho foi aualiado Em 
dusemtos E Sincoenta reis – O250
3874 Jtem Magister Hemricus anela super pronosticum Hipocratis de 
folha de pasta foi aualiado Em dusemtos E quarenta reis – O240
3875 Jtem Andreas de Salius de humani corporis fabrica de marqua 
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grande Em taboa foi aualiado Em dous mil E quatrocemtos reis – 2O400 
/fl. 404/
3876 Jtem Morbus Galicus de Outauo de pasta foi aualiado Em 
outocemtos reis – O800
3877 Jtem Saladino em medecina de quarto Em purgaminho foi 
aualiado Em outenta reis – O80 reis
3878 Jtem Filonio de quarto em pasta foi aualiado em cemto E sesenta 
reis – O160
3879 Jtem Aurelij de remedica de Outauo de pasta foi aualiado Em 
cem reis – O100
3880 Jtem Medecina de Simplicibus em Hebraico de quarto de pasta 
digo Em arabigo foi aualiado em quinhemtos reis – O500 reis
3881 Jtem Antidotario de cimplicibus Em Hebraico de quarto de pasta 
digo Em Arabigo foi aualiado Em quinhemtos reis – O500
3882 Jtem Menor danho de medecina de Alfonso Quirino em Romançe 
de folha em purgaminho foi aualiado Com compemdeo da Saude 
humana tu do Em hum Liuro foi uemdido Em cemto E Sincoenta 
reis – O150 reis
3883 Jtem Liuro de Alueitaria em Romançe de quarto em purgaminho 
foi aualiado En sesenta reis – O60 reis
3884 Jtem De Jpidemie id est morbo galico de /fl. 404v./974 quarto Em 
pergaminho foi aualiado Em sesemta reis – O60
3885 Jtem Clipio contra El ueneno ou ieruas de quarto em pergaminho 
foi aualiado Em Vinte reis – O20 reis
3886 Jtem Tratado comtra pestilemcia do Lecemceado Foris de quarto 
Em purgaminho foi aualiado Em quarenta reis – O40 reis
3887 Jtem Dioscorides Em romance de folha de pergaminho foi aualia-
do Em seiscemtos reis – O600
3888 Jtem Avicena de quarto Em purgaminho foi aualiado Em dusemtos 
reis – O200 reis
3889 Jtem Hum liuro em Hebraico de medecina de Outauo de taboas 
foi aualiado Em cem reis – O100
3890 Jtem Morbus galicus de quarto de pasta foi aualiado Em sesenta 
reis – O60 reis
3891 Jtem Pandite de folha em purgaminho foi aualiado Em dusemtos 
reis – O200 reis
3892 Jtem Jacobis Siluio Sobre Anotomia de Hipocrates e Galuo de 
meio Outauo de pasta foi aualiado Em simcoenta reis – O50 reis

3893 Jtem Medicine Juni Cornari de Outauo de /fl. 405/975 pasta foi 
aualiado Em simcoemta reis – O50
3894 Jtem Jeronimo Fracastorio de morbo galico E outro Liuro que se 
dis Abdis, das alegorias de ualle em outauo de pasta foi aualiado em 
simcoemta reis – O50
3895 Jtem Pratica de Blasio Oleio em Outauo de pasta foi aualiado Em 
sesenta reis – O60
3896 Jtem De João Rodrigues Comtra os que disem prior se deue 
tirar samgue do braço d’omde tem a pomtada em quarto de pasta foi 
aualiado Em sincoenta reis – O50
3897 Jtem Guilheme Romdeletes de pisces marines em folha em pasta 
foi aualiado Em nouecemtos reis – O900
3898 Jtem Albertus magnus de secretis arborum com outro Liuro de 
Beda de temporibus de quarto Em pasta foi aualiado Em Outenta 
reis – O80
3899 Jtem Apiano de picibus de quarto Em pasta foi aualiado Em Cem 
reis – O100

LIVROS976 DE /fl. 405v./ CANONES

3900 Decretales de quarto de taboas aualiado com os dous volumes 
das duas adicõins abaixo
3901 Jtem Decretum de quarto em taboas.
3902 Jtem Seixto E clementinas de quarto em taboas foram aualiados 
Estes tres asima Em Seiscemtos reis – O600 reis
3903 Jtem Bemcala de uertute Relegionis de folha em pasta foi 
aualiado Em dusentos reis – O200
3904 Jtem Opuscula moderna de Roma de quarto de purgaminho foi 
aualiado Em simcoenta reis – O50 reis
3905 Jtem Semtenca defenitiua Pauli977 tertij de quarto em purgaminho 
foi aualiado Em vinte reis – O20 reis
3906 Jtem Maelius magnificarum de quarto de pasta foi aualiado Em 
dusemtos reis – O200
3907 Jtem Summa Siluestrina de quarto Em taboa foi aualiado Em 
dusemtos reis – O200
3908 Jtem Liuro das constituicõens E custumes que se guardam Em 
o mosteiro de santa Crus dos Conegos regrantes de samto Agos-
tinho de quarto Em pur- /fl. 406/978 gaminho foi aualiado Em setenta 
reis – O70 reis

974 Ms.: palavras repetidas 
“morbogalico de”.

975 Ms.: palavras repetidas 
“de Outauo de”.

976 Ms.: corrigido da palavra 
“LIVOS [sic]”.

977 Ms.: palavra rasurada.

978 Ms.: palavra repetida “pur-”.
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3909 Jtem Compendium preueligiorum fratrum minorum de quarto Em 
purgaminho foi aualiado Em Outenta reis – O80
3910 Jtem Sumario de La capitulacão asentada E firmada emtre a 
Cezarea Catholica Magestade do Emperador de quarto Em purgaminho 
foi aualiado Em cem reis – O100
3911 Jtem Regulae et comstitutiones Francisci de folha em purgaminho 
foi aualiado Em Cem reis – O100
3912 Jtem Cathalogus Escritorum Ecclesiasticorum de quarto Em 
purgaminho foi aualiado Em Cem reis – O100
3913 Jtem Martini Asplicueta Nauari in decretis Pontificia de folha Em 
pasta in capitulo secundum et capitulocum Comtingat. de rescrit. foi 
aualiado Em dusemtos E quarenta reis – O240
3914 Jtem Decretum manual de Outauo Em pasta foi aualiado Em cem 
reis – O100 reis
3915 Jtem Repetitio in Canone Sindite corda uestra de penitencia 
distintione prima de quarto Em pasta foi aualiado Em /fl. 406v./979 cem 
reis – O100
3916 Jtem Distintionis D. Guidonis Papae de folha Em purgaminho foi 
aualiado em dusemtos reis – O200
3917 Jtem Sidonis Papae super decretales em folha de purgaminho foi 
aualiado Em cemto E sincoenta reis – O100 [sic]
3918 Jtem Constituicõens do Arcebispado de Euora em folha de 
purgaminho foi aualiado Em Outemta reis – O80 reis
3919 Jtem Suma Templi toletani de Outauo em purgaminho foi aualiado 
Em Outemta reis – O80
3920 Jtem Reletio de Restitutione Speliat de Outauo Em purgaminho 
foi aualiado Em Sincoemta reis – O50 reis
3921 Jtem Jnuemtarium librorum in vtro que Jure de Outauo Em 
pergaminho foi aualiado Em Vinte reis – O20
3922 Jtem Manual Comfesoris de Doutor Navarro de Outauo em 
purgaminho foi aualiado Em Cem reis – O100
3923 Jtem Apologia Sacri Comcilij Pisani moderno de Outauo Em 
pergaminho adiante vai com os liuros de theologia. /fl. 407/
3924 Jtem Comcilia Susine em dous Volumes de marqua gramde em 
pergaminho foi aualiado Em seiscemtos reis Em tres volumes – O600
3925 Jtem Consilia Abbatis et Oldrani hum volume de marqua gramde 
em pergaminho foi aualiado Em dusemtos E simcoemta reis – O250
3926 Jtem Hostiensis em quatro Volumes de marqua grande Em 
pergaminho foi aualiado em mil E seiscemtos reis – 1O600

3927 Jtem Antonio de Butreo em sinco volumes de marqua gramde em 
purgaminho foi aualiado Em mil E seiscemtos reis – 1O600
3928 Jtem Brabasia super decretalia hum Volume de marqua grande 
em pergaminho digo que Sam seis Volumes Em todo O direito Canonico 
foram aualiados Em dous mil e quinhemtos reis – 2O500
3929 Jtem Lucas de pena super tertium librum Codices de marqua 
grande de pergaminho foi aualiado Em tresemtos reis – O300
3930 Jtem Dominicus super decretum de marqua gramde he hum só 
Volume foy /fl. 407v./980 aualiado Em quatrocemtos reis – O400
3931 Jtem Hodrofedus super codiçe de marqua gramde he hum Volume 
Em pergaminho Vai adiante no titolo dos Liuros
3932 Jtem Comcilia am carrane de marqua grande hum Volume em 
purgaminho digo de pasta foi aualiado Em tresemtos E Simcoemta 
reis – O350
3933 Jtem Anaja Em hum volume super quinto decretales de marqua 
grande de purgaminho foi aualiado Em dusemtos reis – O200
3934 Jtem Tratatus feudalis Em hum volume de marqua grande de 
purgaminho foi aualiado Em cemto E uinte reis – O120
3935 Jtem Nouele Joannes Andre super decretales de marqua grande 
Em quatro Volumes foram aualiados em settecemtos reis – O700
3936 Jtem Antonius de Butreo super decretales de marqua grande em 
purgaminho Em Simquo uolumes foram aualiados Em mil e dusemtos 
reis – 1O200
3937 Jtem Cardinalis super primum secundum tertium decretalium de 
marqua grande Et super clementinas Em tres Volumes Em pasta foram 
aualiados /fl. 408/981 em mil reis – 1O000
3938 Jtem Francisco de Crecio super decretales de folha de purgaminho 
foi aualiado Em dusemtos reis – O200
3939 Jtem Extrauagantes glosati de marqua grande Em pergarminho 
foi aualiado Em Cem reis – O100

LIVROS DE LEIS

3940 As partidas de Letra de mão Em pergaminho Romano marqua 
grande de taboas Em dous Volumes foram aualiados Em mil E 
seiscemtos reis – 1O600
3941 Jtem As Sette partidas de Castela Com Gersin Em hum Volume 
marqua grande de pasta foi aualiado Em settecemtos reis – O700
3942 Jtem As repeticõens Em noue Volumes Em direito Ciuil E canonico 

979 Ms.: palavras repetidas 
“aualiado Em”.

980 Ms.: palavra repetida “foi”.

981 Ms.: palavras repetidas 
“foram aualiados”.
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de marqua grande de pasta foram aualiados Em noue mil reis por serem 
das nouas – 9O000
3943 Jtem Antonio Gomes Sobre as Leis982 de touro Em hum Volume de 
folha pequena em pasta foi aualiado Em quatro- /fl. 408v./983 cemtos 
reis – O400
3944 Jtem As repeticõins de Couas Ruuias de quarto Em pasta adiante 
Vai lancado E he de folha
3945 Jtem Comselhos de Felipe Corneo Em quatro volumes marqua 
grande Em pergaminho foram aualiados Em dous mil reis – 2O
3946 Jtem Bartochinus Em tres Volumes Em perganinho de tortis de 
marqua grande mui amtiguos foram aualiados Em mil reis – 1O000
3947 Jtem Felipe Franco super seixto de tortis de marqua grande Em 
purgaminho Encadernado foi aualiado Em tresemtos reis – O300
3948 Jtem Odofredus sobre o digesto de Tortis Emcadernado Em 
pergaminho de marqua grande foi aualiado Em quinhemtos reis E o 
mesmo sobre o codiguo que he outro Volume aualiado Em quinhemtos 
reis – O500
3949 Jtem Reportorio de Antonio de prato de tortis em pergaminho 
marqua gramde foi aualiado Em tresemtos reis – O300
3950 Jtem Margarida Baldi Com reportorio /fl. 409/984 de Niculau de 
Nilis de Tortis antiguo marqua grande Em purgaminho foi aualiado Em 
cemto E sesemta reis – O160
3951 Jtem Os tratados Em doze Volumes de marqua gramde pasta 
dos nouos que san desasete partes foram aualiados Em dez mil reis 
– 10O000
3952 Jtem Os Comselhos de Jason Em dous volumes de marqua gramde 
de pasta forão aualiados Em settecemtos reis – O700
3953 Jtem Tiraquelo na Lej Semmunca de donationibus Vai no 
adquerido Lamcou-se aqui por Erro
3954 Jtem Simgularia Luduuico Romano Com outras simgularis Em hum 
Liuro de Outauo de pasta foi aualiado Em cemto E uinte reis – O120
3955 Jtem O esforcado por tutis de quarto Em pasta foi aualiado Em 
tresemtos reis – O300
3956 Jtem Volumen de quarto de taboas foi aualiado Em dusemtos 
reis – O200
3957 Jtem Digesto Velho de quarto Em pasta foi aualiado Em tresemtos 
reis – O300
3958 Jtem Pimtuca Baldi de outauo Em pasta com outros quatro Liuros 

Em /fl. 409v./985 hum Volume de Outauo de pasta foi aualiado Em 
dusemtos E simcoenta reis – O250
3959 Jtem Digesto nouo sem grozas de Outauo em taboas foi aualiado 
Em cemto E simcoemta reis he de pasta – O150 reis
3960 Jtem Codego de quarto Em pasta foi aualiado Em tresemtos 
reis – O300
3961 Jtem Codego de quarto Em pasta foi aualiado Em tresemtos 
reis – O300
3962 Jtem Hum Volume pequeno Com sumarios de Outauo de pasta 
foi aualiado Em Cem reis – O100
3963 Jtem Outro Codego Sem grosas de Outauo Em pasta foi aualiado 
Em cemto E simcoemta reis – O150
3964 Jtem Prematica Sancio de quarto Em pasta foi aualiado Em cemto 
E uinte reis – O120
3965 Jtem Ofecina Cristiani Joanes Copi de quarto Em pasta.
3966 Jtem Regimento dos Juizes Escrito pello Lecemseado Aleixo 
Salgado de quarto Em pasta foi aualiado Em sesemta reis – O60 reis
3967 Jtem Liuro da Regra E estatutos da Ordem de Samtiaguo de folha 
Em taboas foi aualiado Em cem reis – O100 /fl. 410/
3968 Jtem Decisoens de rote de folha986 Em pasta foi aualiado Em 
dusentos E simcoemta reis – O250
3969 Jtem Seixto E clementina sem grossas de Outauo purgaminho de 
pasta foi aualiado Em outenta reis – O80 reis
3970 Jtem Regimento pera os comtadores das comarquas sobre 
as capelas E escrituras de folha em taboas foi aualiada Em cemto E 
Simcoenta reis – O150 reis
3971 Jtem foro real de Castela Antiguo de folha Em taboas foi aualiado 
Em tresemtos reis – O300
3972 Jtem Copilacam das Leis de Castela Em folha de pasta foi aua-
liado Em dusemtos E Sincoenta reis – O250
3973 Jtem Palacum Ruuio super adiutionem Regni de Nauara de fo lha 
Em pergaminho foi aualiado Em cemto E uinte reis – O120
3974 Jtem Regimento dos officiais das Villas E lugares deste Reino de 
folha Em pasta diguo Em taboas foi aualiado Em cemto E sincoenta 
reis – O150 reis
3975 Jtem Leis de La ermandade de folha Em pergarinho foi aualiado 
Em dusemtos E Sincoenta reis – O250 /fl. 410v./
3976  Jtem Constitucõens do Bispado de Lameguo feitas pello Bispo 

982 Ms.: corrigido da palavra “Lei [sic]”.

983 Ms.: palavras repetidas 
“Em quatro-”.

984 Ms.: palavras repetidas 
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Dom Fernando Com huns Artiguos de sisas no cabo de folha Em 
purgaminho foi aualiado Em ducemtos Reis – O200
3977 Jtem Comento Em Romançe Sobre o Capitolo inter uerbarum987 
decima questione terceira dona Varro de folha de pasta dourado foi 
aualiado Em quatrocemtos reis – O400
3978 Jtem As notas de hum Relator Em Castelhano de quarto Em 
purgaminho foi aualiado Em Cem reis – O100 reis
3979 Jtem Jnstituta de meio Outauo Sem grosa Em pasta foi aualiado 
Em trinta reis – O30
3980 Jtem Prigina de folha Em pasta de Letra de mão foi aualiado Em 
dusemtos reis por Ser muito uelho – O200
3981 Jtem Liuro de muitos Comsílios E bullas de diuersos Pontifeces 
de marqua diguo de quarto Em purganinho foi aualiado Em Outenta 
reis – O80 reis
3982 Jtem Comstitucoins de Bergonha de folha Em purganinho 
amtiguas foi aualiado Em tresemtos – O300 /fl. 411/
3983 Jtem As Ordenacõens do Rejno dobradas Em taboas de folha 
foram aualiadas Em dous mil reis diguo Em mil E dusemtos reis – 1O200

FILOSOFIA

3984 Aristoteles Em hum Volume de folha em pasta de taboas E he o 
segundo tombo foi aualiado em dusemtos E sincoenta reis – O250
3985 Jtem Aristoteles poblemata Alexander et Plautus de folha Em 
pasta foi aualiado Em dusemtos E sincoemta reis – O250
3986 Jtem Aristotilis Opera Em folha de pasta diguo fisiqua foi aualiado 
Em quinhemtos reis – O500
3987 Jtem Aristotilis Ethica et politica de folha de pasta foi aualiado 
Em tresemtos reis – O300
3988 Jtem Aristotilis Ethica de folha de pasta foi aualiado Em Cemto E 
Simcoemta reis – O150 reis
3989 Jtem Aristotilis Methafisica de folha de pasta foi aualiado Em 
quatrocemtos reis – O400
3990 Jtem Aristotilis Ethica de Outauo de pasta foi aualiado Em 
sincoemta reis – O50
3991 Jtem Plinius Em tres Volumes de outauo em pasta foi aualiado Em 
dusemtos /fl. 411v./988 reis – O200
3992 Jtem Plinio de Outauo Em pasta foi aualiado Em cem reis – O100

3993 Jtem De uita Et moribus filosoforum de folha em taboas de 
pergaminho foi aualiado Em outenta reis – O80 reis
3994 Jtem Alnais tome de triplici motu de folha Em pasta foi aualiado 
Em Cemto E sincoenta reis – O150
3995 Jtem Filosofia moral de Aristoteles Em Lingoagem de folha Em 
taboas foi aualiado Em cemto E sincoenta reis – O150
3996 Jtem Columela de Re rustica et palalsus de folha Em purgaminho 
foi aualiado Em dusemtos reis – O200
3997 Jtem Egidius de Regimine primoris de folha de pasta foi aualiado 
Em cemto E sincoenta reis – O150
3998 Jtem Conradi Historie animalium de marqua grande Em pasta foi 
aualiado nos Liuros de medecina.
3999 Jtem Joannes rueli De natura Estirpium de folha em taboas foi 
aualiado nos Liuros de medecina. /fl. 412/
4000 Jtem Methodorum Juone gener. et Amtiq. de outauo em pasta he 
defeso por isso se não aualiou diguo que se tornou aualiar por não ser 
defeso Em coremta reis – O40
4001 Jtem fisihonomia magistri Escoti de Outauo Em pasta he de
defeso por isso se não aualiou
4002 Jtem Maximi Tiri filosophio Platonis de folha sermones de Outauo 
Em pasta diguo de meio Outauo foi aualiado Em sesenta reis – O60
4003 Jtem Methudus inueniendi medium de outauo Em pasta he 
defeso por isso se nam aualiou.
4004 Jtem Apothema Aristipi et aliorum de Outauo Em pasta foi 
aualiado Em coremta reis – O40
4005 Jtem Artemidorus de Somnis de Outauo Em pasta foi aualiado Em 
sesemta reis – O60 reis
4006 Jtem Nicolae diesi de Republica de Outauo em pasta diguo de 
quarto foi aualiado Em outemta reis – O80
4007 Jtem De re metalica de Outauo Em pasta foi aualiado Em sincoenta 
reis – O50 /fl. 412v./
4008 Jtem Petri Costalij pegma de Outauo Em pasta foi aualiado Em 
cemto E quarenta reis – O140
4009 Jtem foxili de Regimine Regis quem institutione de Outauo Em 
pasta foi aualiado Em sesemta reis – O060 reis
4010 Jtem Aristotilis de secretis Secretorum de quarto Em pasta 
amtiguo foi aualiado Em Vinte reis – O20
4011 Jtem Alberti de secretis Mulieris de Outauo Em pasta he defeso 
por isso se nam aualiou

987 Ms.: palavra rasurada.

988 Ms.: palavras repetidas 
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4012 Jtem Opianus et alij de Piy. de Outauo Em pasta foi aualiado com 
os liuros de medecina – O00
4013 Jtem foxij Comentatio in decem Platonis Libros de Republica de 
folha Em pasta foi aualiado Em cemto E sesemta reis – O160
4014 Jtem Francisci Petrarcha opera Omnia de folha Em taboas das 
nouas foi aualiado Em settecemtos reis – O700
4015 Jtem Platonis opera Omnia de folha em taboas das amtiguas foi 
aualiado Em dusemtos reis – O200 /fl. 413/
4016 Jtem Geberi de Alquimia de folha Em pasta foi aualiado Em cemto 
E sincoenta reis – O150
4017 Jtem Fuzio de Historia Estirpium de marqua grande de folha Em 
pasta foi aualiado com os Liuros de medecina.
4018 Jtem Fyzionomia Aristotilis et aliorum de folha Em pasta he 
defeso por isso se não aualiou.
4019 Jtem Obras de Plauto das nouas de folha Em taboas foi aualia do 
Em quinhemtos E Sincoemta reis – O550
4020 Jtem Niculao Brezio de uniuersitat de quarto em pasta foi aualiado 
Em Outenta reis – O80
4021 Jtem Morales de Phetarcho em Latim dos nouos de folha em 
taboas foi aualiado Em quatrocemtos reis E sincoenta – O450
4022 Jtem Alberto Magno de animalibus de folha Em pergaminho foi 
aualiado Em cemto E simcoemta reis – O150
4023 Jtem Aristotilis de alimalibus Em outauo E pasta amtiguo foi 
aualiado Em sesemta reis – O60
4024 Jtem Poblemas de Aristotelis de Outauo Em pasta foi aualiado 
Em coremta reis – O40
4025 Jtem Dialetica de Titel magno de Outauo foi aualiado Em outenta 
reis – O80 /fl. 413v./
4026  Jtem fisiqua de Titel magno de Outauo de pasta foi aualiado Em 
outemta reis – O80
4027 Jtem Discricão da natura de quarto de Purgaminho foi aualiado 
Em outemta reis – O80
4028 Jtem Orationes Deonis Ligrostume Em folha de pasta foi aua liado 
Em dusemtos E Simcoenta reis – O250
4029 Jtem Sebastianus Fonsio de demostraciores Em Outauo de pasta 
foi aualiado Em sesemta reis – O60
4030 Jtem Agricula das mesuras E pessos de quarto dos amtiguos foi 
aualiado Em setemta reis – O70

4031 Jtem Pomtano de sermone Com outras obras em outauo foi 
aualiado Em cemto E Sincoenta reis – O150
4032 Jtem Dialetica Rodolfi Agriculae de quarto Em pasta foi aualiado 
Em outemta reis – O80
4033 Jtem Obras de Boecio das nouas de folha Em taboas foi aualiado 
Em quinhemtos reis – O500
4034 Jtem Obras de Seneca grandes de pasta foi aualiado Em tresemtos 
reis – O300
4035 Jtem Carlos Bobilus suas obras de filosofia /fl. 414/989 de folha 
Em pasta foi aualiado Em dusemtos reis – O200

Liuros de debuxos geometria & arquitetura

4036 Arquitetura de Jacobo Androueçio de folha em purgaminho 
grande foi aualiado em seiscentos reis – O600
4037 Jtem Libro que comthem as termas de Doclesiano E outros foi 
aualiado em seiscentos reis em purgaminho grande – O600
4038 Jtem A coroacão do Emperador Em Bolonha foi aualiado Em 
quatrocemtos reis – O400
4039 Jtem Liuros de debuxos de diuersos Templos foi aualiado Em 
quinhemtos reis – O500
4040 Jtem Antiguidades E casarias de Roma grande Em purgaminho foi 
aualiado Em tresemtos reis – O300
4041 Jtem Liuro de debuxos de mão pera Escreuer foi aualiado Em 
dusemtos reis – O200
4042 Jtem Arquitetura Extraordinaria de Bastiam Serlio foi aualiado Em 
seiscemtos reis – O600
4043 Jtem Hum Liuro grande de debuxos de personagens de cores Em 
taboas foi aualiado /fl. 414v./990 Em quatrocemtos reis – O400
4044 Jtem Hum liuro muito grande de muitos debuxos de bons mesttres 
foi aualiado Em tres mil E dusemtos reis – 3O200
4045 Jtem Hum Liuro meão de debuxos de medalhas e outras cousas 
de taboas foi aualiado Em mil reis – 1O00
4046 Jtem Hum Liuro que comthem as Terras da Jndia E de Portugal E 
Castela feitas Em Cartas Geograficas foi aualiado Em mil reis – 1O000
4047 Jtem Geometria de Albito de Mexico Em folha Em pasta E asim 
outro Liuro Seu que trata de fortificaccõins de fortalezas ambos Juntos 
forão aualiados Em tresemtos reis – O300

989 Ms.: palavras repetidas 
“obras de filosofia”.
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4048 Jtem Outro Liuro de Albito das fortificacõins sobre si Em 
pergaminho Em folha foi aualiado Em Outemta reis – O80
4049 Jtem Hum Liuro de debuxos de antigualhas de Roma foi aualiado 
Em Cemto E Sincoenta reis – O150
4050 Jtem Hum papel de debuxos de Cabos /fl. 415/991 de Espadas foi 
aualiado Em Sincoenta reis – O50
4051 Jtem Hum Liuro de Outauo de figuras de debuxos de Viçios E 
uirtudes E outras cousas foi aualiado Em Cem reis – O100
4052 Jtem Hum Liuro de debuxos de freios de Caualos foi aualiado Em 
coremta reis – O40

Mais liuros de fisica

4053 Historia das Eruas de Fusio de colores de marqua grande Em 
taboas foi aualiado Em quatro mil reis – 4O
4054 Jtem Rosero de natura Ester pior de folha Em taboas foi aualiado 
Em quinhemtos reis – O500
4055 Jtem Theophrastio da Historia Perlatorum Em pasta foi aualiado 
Em outemta reis – O80
4056 Jtem Comrado Gasnero das Aues Em dous Volumes Em pasta de 
marqua grande foi aualiado Em mil E dusemtos reis – 1O200

Mais Liuros de Theologia fora os atras lancados

/fl. 415v./
4057 Jtem Alia institutio spiritualis autore Ludouico blosio de Outauo 
de pasta foi aualiado Em Sincoemta reis – O70 [sic]
4058 Jtem Suma de La doctrina Cristiana de Outauo de pasta foi 
aualiado Em simcoemta reis – O50
4059 Jtem Judoci Clichtoij de uita Et moribus Sacerdotum de Ou tauo 
de pasta foi aualiado Em outemta reis – O80
4060 Jtem Rabani Mauri Archipiscopi Comentaria innumeros de Outauo 
de pasta foi aualiado Em cemto E uimte reis – O120 reis
4061 Jtem Libro llamado guia de pecadores Em Romançe Em dous 
Volumes por frei992 Luis de Granada foram aualiados Em outenta reis 
– O80
4062 Jtem Enarrationes in Epistolam Diui Pauli ad Romanos de pasta 
foi aualiado Em cem reis – O100

4063 Jtem Aureus libelus de ilibata verginitate Sancta Maria de Outauo 
Em pasta foi aualiado Em sesenta reis – O60
4064 Jtem Concordancia Bibliae de folha Em taboas muito amtigua foi 
aualiado Em cemto E sincoenta reis – O150
4065 Jtem Vicentij Lirenensis galli pro Ca- /fl. 416/993 tholica fidei 
Veritate de meio Outauo de pasta foi aualiado Em Vinte reis – O20 reis
4066 Jtem Orationis Domineae declarationes per Patrum massenum 
de meio outauo de pasta foi aualiado Em trinta reis – O30 reis
4067 Jtem Septem uerborum per frei Franciscum Lichenium de meio 
Outauo de pasta foi aualiado em trinta reis – O30 reis
4068 Jtem Gaspari Conturens Cardinalis de Sacramentis de Outauo de 
pasta foi aualiado em simcoenta reis – O50
4069 Jtem Albertus magnus de ad harendo Deo de meio Outauo de 
pasta foi aualiado em trinta reis – O30
4070 Jtem Beati Theodoreti Cirensis Episcopi in quator decim Pauli 
epistolas comentarius de folha de pasta foi aualiado Em Tresemtos 
reis – O300
4071 Jtem Jn sacrosanta quatuor Euangelia Comentarij P. P. Luterio 
de frater Johannis autore de folha em purgaminho foi aualiado em 
seiscemtos reis – O600
4072 Jtem Manual de diuersas oracõins Em pasta de Frei Luis de 
Granada994 de meio Outauo em pergaminho foi aualiado Em trinta reis 
– O30 /fl. 416v./
4073 Jtem Vita Christi de meio Outauo pequeno Em pergaminho de 
frei Luis foi aualiado Em Vinte E simquo reis – O25
4074 Jtem Memorial de Lo que deue hazer El Christiano por frei Luis de 
meio Outauo em purgaminho foi aualiado Em Vimte reis – O20 reis
4075 Jtem Vergel de nuestra Senhora Em Espanhol de Outauo em pur-
gaminho foi aualiado Em sesenta reis – O60
4076 Jtem Suma Doctrina Christiana de meio Outauo de pasta foi 
aualiado Em Sincoenta reis – O50
4077 Jtem Jnsino Christão aprouado pella Samta Jmquisisão de quarto 
de pasta foi aualiado Em Sincoemta reis – O50
4078 Jtem Salterium Cum Comuni Sanctorum de Outauo Em pasta digo 
Em taboas foi aualiado Em sincoemta reis – O50
4079 Jtem Horas de nossa Senhora em Romançe de Letra grossa de 
Outauo em pasta diguo Em Latim E os titolos em Latim [sic] Limgoagem 
foi aualiado Em cemto E Vinte reis – O120 reis

991 Ms.: palavras repetidas “de cabos”.

992 Ms.: corrigido da palavra “fri [sic]”.

993 Ms.: palavras repetidas “pro Ca-”.

994 Ms.: palavra repetida “Garnada”.
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4080 Jtem Abecedario Em sinco volumes de quarto Em pasta foi aua-
liado Em settecemtos reis – O700 /fl. 417/
4081 Jtem Meditacam da morte de nosso Senhor Jesus Christo em 
portugues de quarto Em pasta foi aualiado em outenta reis – O80
4082 Jtem Oratorio de religiosos em tres Volumes de Outauo de pasta 
sam tres Liuros d’oratoria de religiosos que se podem apartar foram 
aualiados em dusemtos E quarenta reis – O240
4083 Jtem Espeio de comsolacion em quatro volumes de Outauo de 
pasta sam defesos por isso se não aualiaram.
4084 Jtem Tratados de uida espiritual em purgaminho de Outauo foi 
aualiado em outenta reis – O80
4085 Jtem Libro de La oracion E meditacion de frei Luis de Outa uo de 
pasta Com fitas pretas foi aualiado Em cem reis – O100
4086 Jtem Summa de doutrina Christiana d’el doctor Constantino de 
Outauo Em pasta he defesso por isso se não aualiou.
4087 Jtem Outros tratados de uida Espiritual de Outauo Em pasta Com 
fitas azues foi aualiado Em cem reis – O100
4088 Jtem Epistolas familiares de Dom Antonio de Gueuara em dous 
Volumes de Outauo Em pasta Em Cento /fl. 417v./995 E sesenta reis – 
O160
4089 Jtem Pentateuchus moyse de Outauo de pasta foi aualiado Em 
sincoenta reis – O050
4090 Jtem Estimolo de amor de Boa Vimtura de quarto Em purgaminho 
foi aualiado Em simcoemta reis – O050
4091 Jtem Hum missal de letra de mão amtigua Eluminado Com fi-
guras Com brochas de prata E os tecidos com guarnicõens do mesmo 
de folha em taboas, diguo que he breuiario foi aualiado Em dous mil E 
quatrocemtos reis – 2O400
4092 Jtem Meditationes Sanctorum de outauo em pasta foi aualiado 
Em coremta reis – O40
4093 Jtem monumenta Ordinis minorum de quarto de pergaminho foi 
aualiado Em Cem reis por não ser imteiro – O100
4094 Jtem Hum deuoto tratado de hua Religiosa de quarto de letra de 
mão Em pergaminho foi aualiado em quarenta reis – O40
4095 Jtem Erasmi parafrases in Marcum Euangelistam de Outauo de 
pasta foi996

4096 Jtem Erasmi paraphrasis in Euangelium Joannis Et Luca de Outauo 
de /fl. 418/997 pasta
4097 Jtem Erasmi paraphrasis in Acta Apostolorum de Outauo de pasta.

4098 Jtem Erasmi parahrasis in omnes Epistolas Pauli de Outauo em 
pasta foram aualiados todos Estes quatro Volumes Em esta quatro 
adicõins acima Em dusemtos E simcoenta reis.
4099 Jtem Mamotrectus super Bibliam de Outauo e em taboas foi 
aualiado Em Outenta reis – O80
4100 Jtem Dom Vicentij de Outauo de pasta Em dous Volumes diguo 
Em tres Volumes foram aualiados Em dusemtos E simcoenta reis – 
O250 reis
4101 Jtem Comcordantiae Bibliae de quarto Em pasta foi aualiado em 
dusemtos E simcoenta reis – O250 reis
4102 Jtem Opus aureum de Outauo Em taboas foi aualiado Em cemto 
E uinte reis – O120 reis
4103 Jtem Georgicali de pacientia de quarto Em pasta foi aualiado Em 
outenta reis – O080
4104 Jtem Glosa Ordinaria Em simquo volumes de folha de pasta Vai 
atras aualiado E Lamcou-se aqui por Erro.
4105 Jtem Dom Augustini, Diguo repetitio /fl. 418v./998 Capitulum 
misas de comsecratione priorta prepetum de duend. missa de quarto 
em pasta foi aualiado Em Cemto E uinte reis – O120
4106 Jtem De comiugio Regis Angliae Aluari Gomes de quarto Em pas-
ta foi aualiado Em Outenta reis – O80
4107 Jtem Jmagines Veteris testamenti Lactina et Angliae de quarto 
Em purgaminho foi aualiado Em simcoenta reis – O50
4108 Jtem Hum missal Romano grande de Veneza de taboas foi aualia-
do Em quinhemtos reis – O500
4109 Jtem Opus Ario ornatum de Outauo de pasta foi aualiado Em 
outenta reis – O080
4110 Jtem Eusebios de preparatione Euangelica forão aualiados em 
Cemto E simcoemta reis de folha de pasta – O150 reis

GREGO

4111 Jtem Platonis Opera Cum Comentarijs de folha de taboas Vai 
aualiado amtre os Liuros de filosofiae por ser Em Latim Plutarchy 
Cheronei. de folha Em taboas uai aualiado com os de filosofia Em Latim 
/fl. 419/
4112 Jtem Jnstitutiones grecae de quarto Em pasta foi aualiado Em 
cemto E sincoenta reis – O150
4113 Jtem Budej Epistolae grecae et Latinae de folha em pasta foi 

995 Ms.: palavras repetidas 
“Em cemto”.

996 Ms.: à marhem esuqerda 
“asi Estaua”.

997 Ms.: palavras repetidas 
“de Outauo de”.

998 Ms.: palavra repetida “repetitio”.
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aualiado Em cemto E sesemta reis por ser amtigua – O160
4114 Jtem Lexicon grecum et Latinum de quarto Em pasta foi aualiado 
Em dusemtos reis – O200
4115 Jtem Aristhofanis Comidiae nouem de folha de pasta com co-
mentarios foi aualiado Em quatrocemtos reis – O400
4116 Jtem Noui testamenti Omnia em pasta dourada de Outauo foi 
aualiado Em cemto e sesemta reis – O160
4117 Jtem Polibeus graue et Latin de folha de pasta dourada de Outauo 
foi aualiado em cemto E sesemta reis – O260 [sic] digo Em dusemtos 
E Sincoenta reis.
4118 Jtem Nazianzenus de folha em taboas foi avaliado em tresemtos 
E sesenta reis – O360 reis
4119 Jtem Diui Chrisostomi in Pauli Epistolas em dous volumes de 
folha foram aualiados em dous mil e seiscemtos reis – 2O600
4120 Jtem Plutarchi Vitae de folha de pasta foi aualiado Em quinhemtos 
reis – O500
4121 Jtem Gramatica Greca de quarto Em pasta /fl. 419v./999 foi 
aualiado Em simcoemta reis – O50
4122 Jtem Sophocles tragedia de Outauo de pasta foi aualiado Em cem 
reis – O100
4123 Jtem Aesopus Cum alijs Autoribus de Outauo de pasta foi aualiado 
Em sincoenta reis – O50
4124 Jtem Apolonij et Basilij magni gramatica de Outauo de pasta foi 
aualiado Em sincoenta reis – O50
4125 Jtem Theoclitus et Hjodius de Outauo de pasta foi aualiado Em 
sesenta reis – O60
4126 Jtem Theodoreti Episcopi de prouidentia sermones de outauo de 
pasta foi aualiado Em cem reis – O100
4127 Jtem Obras de Homero em Outauo Em dous Volumes de pasta 
aualiados Em dusemtos E simcoemta reis – O250
4128 Jtem Diui Basilij magni Opera Omnia de folha de pasta foi aualiado 
Em quinhemtos reis – O500
4129 Jtem Sophocles omni comentarijs de Outauo de pasta foi aualiado 
Em cemto E uimte reis – O120
4130 Jtem Euripides de Outauo de pasta foi aualiado Em cemto E 
outemta reis – O180
4131 Jtem Luciano Em dous Volumes de /fl. 420/1000 Outauo de 
pasta foram aualiados Em dusemtos E sincoemta reis por ser dos 
Amtiguos – O250

4132 Jtem Theodoreti Episcopi Libri tres contra quasdam haereses de 
quarto Em pasta foi aualiado Em tresemtos reis – O300
4133 Jtem Opuscula Diui chrisostimi de quarto Em purgaminho foi 
aualiado Em quaremta reis – O40
4134 Jtem Obras de Platão grandes de taboas aualiados Em mil E 
quatrocemtos reis – 1O400

Hebraico

4135 Jtem Cantica hebreorum ritu de quarto de Letra de mão Em pasta 
foi aualiado Em tresemtos reis por ser Escrito Em purgaminho – O300
4136 Jtem Biblia em Hebraico de folha Em taboas de purgaminho 
escrito foi aualiado Em mil e dusemtos reis – 1O200
4137 Jtem Christiana Lingua prima Elementa Gasparo Craphto au tore 
de quarto Em pasta em arabigo foi aualiado Em tresentos reis – O300
4138 Jtem Tercins Liber anicenae de folha de pasta em Arabigo foi 
aualiado Em quinhemtos reis – O500 /fl. 420v./
4139  Jtem Canticos de mestre Diogo elcobo sobre toda cirugia de 
quarto Em pasta Em Arabigo foi aualiado Em dusemtos reis – O200
4140 Jtem Todo o Comtinente de Razis ao qual elle pos nome Almancor 
de quarto de letra de mão Em pasta escrito Em pergaminho foi aualiado 
Em tresemtos reis – O300
4141 Jtem Joam de Samto mando Com a galoquem de Galeno de quar-
to de pasta de Letra de mão foi aualiado Em dusemtos E Simcoenta reis 
diguo que he de folha – O250
4142 Jtem Aphorismata Hipocratis Et flores Galeni de quarto Em pasta 
de Letra de mão foi aualiado Em dusemtos reis – O200
4143 Jtem Liuro de medecina de folha Em taboas de Letra de mão foi 
aualiado Em dusemtos reis – O200
4144 Jtem Rudimenta Hebraica de folha Em purgaminho foi aualiado 
Em tresentos reis – O300
4145 Jtem Giraldo de Sollo super nono Rosis de folha de taboas de 
letra de mão foi aualiado Em dusemtos reis – O200
4146 Jtem Glosa prima Avicena edita a docto habreo Amdalo de quarto 
Em pasta de /fl. 421/1001 Letra de mão Em Arabigo foi aualiado Em 
cemto E simcoemta reis – O150
4147 Jtem Liber Jsach Jsraelita de febribus de folha em pasta de letra 
de mão foi aualiado Em tresemtos reis – O300
4148 Jtem Caeli et Mundi Aristotilis cum libro de animae et methauris 

999 Ms.: palavras repetidas “Em pasta”.

1000 Ms.: palavra repetida “de”.

1001 Ms.: palavra repetida “de”.
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de quarto Em pasta de letra de mão foi aualiado em cemto E sincoenta 
reis – O150
4149 Jtem Gentilis in quartum Auicenae de quarto Em pasta de letra de 
mão foi aualiado Em tresemtos reis – O300
4150 Jtem Logica et Philozofia naturalis metafisica da trasladacam de 
Joquir de quarto em pasta de letra de mão foi aualiado Em tresemtos 
reis Em pergaminho – O300
4151 Jtem Ars perfecta de comseruatione Salutis de folha em pas ta de 
letra de mão foi aualiado Em cem reis – O100
4152 Jtem Compendio que fala nos Elementos E cousas compostas da 
hes. de quarto Em pasta de letra de mão foi aualiado Em Sincoenta 
reis – O50
4153 Jtem compendio sobre toda a Philosofia de quarto em pasta de 
letra de mão foi aualiado Em tresemtos reis – O300 /fl. 421v./
4154 Jtem Metaphisica Aristotolis Cum comento abtralis de folha Em 
pasta de Letra de mão foi aualiado Em quatrocemtos reis – O400
4155 Jtem Athica Aristotolis Cum scholijs de quarto Em pasta de letra 
de mão foi aualiado Em ducemtos reis – O200
4156 Jtem A logica de habohamal Com philosophia natural E methafisica 
de quarto Em pasta de letra de mão foi aualiado Em dusemtos reis – 
O200
4157 Jtem Compendium Acucenrois de quarto Em pasta de Letra de 
mão foi aualiado Em tresemtos reis – O300
4158 Jtem Orarium hebraicum de Outauo de pasta foi aualiado Em 
dusemtos reis – O200
4159 Jtem Glosa logica et Methafisica Algazale appellata habua maz 
Cum breuibus Se holiis super primum Auicenae de quarto Em pasta de 
letra de mão foi aualiado em dusemtos E sincoenta reis – O250
4160 Jtem Tepicon Lingua Sancta de folha Em taboas foi aualiado Em 
mil E quatrocemtos reis – 1O400
4161 Jtem Sinonima ampli doctoris moderni quas aiunt Exoperibus 
Galeno Exercipse de folha de taboas de letra de mão foi avaliado Em 
dusemtos reis – O200 /fl. 422/

Oratoria E Gramatica

4162 Marco Tulio Ciceronis Em dous volumes de marqua grandes em 
taboas foram aualiados Em mil E dusemtos reis – 1O200

4163 Jtem Officia in Tulio Ciceronis Libri iii de meio outauo em pasta 
foi aualiado Em Sincoenta reis – O50
4164 Jtem Rethorica noua de folha de Marco Tulio de Letra de mão de 
letra escrita Em purgaminho foi aualiado Em dusemtos E simcoemta 
reis – O250
4165 Jtem Marco Tulio Ciceronis Libri Viii de folha de pasta foi aualiado 
Em simcoemta reis – O50
4166 Jtem Comentaria in Omnes Marci Tulio Ciceronis de arte Rethorica 
Libros de folha de pasta diguo Em taboas foi aualiado Em quatrocemtos 
E simcoemta reis – O450
4167 Jtem Marco Tulio de officiis de quarto de pasta foi aualiado Em 
dusemtos E simcoemta reis por ter comentarios – O250
4168 Jtem Obseruaciones in Marcum Tulio Ciceronis de folha em pasta 
foi aualiada Em tresemtos E sincoenta reis – O350
4169 Jtem Marco Tulio ad Aticum Epistole et ad G. fr. de /fl. 422v./1002 
Outauo de pasta foi aualiado Em Simcoenta reis – O50
4170 Jtem Orationes de Tulio amtigas de folha de taboas foi aua liado 
Em Outemta reis – O80
4171 Jtem Orationes de Tulio de quarto Escritas Em purgaminho Em 
taboas foi aualiado Em Outenta reis – O80
4172 Jtem Adaio Erasmo antiguo de folha Em purgaminho foi aualiado 
Em dusemtos reis – O200
4173 Jtem Sentenças de Tulio de meio Outauo de pasta foi aualiado 
Em simcoemta reis digo que Sam dous volumes de Sentenças forão 
aualiados Em cem reis – O100
4174 Jtem Epistolas familiares de Tulio de Outauo de pasta foi aualiado 
Em sesenta reis – O60
4175 Jtem Outras sentenças de Tulio Com huas Sentenças de Poetas 
antiguos tudo Em hum Volume foi aualiado Em Cem reis – O100
4176 Jtem Tulio de oficijs foi aualiado Em trinta reis de Outauo Em 
pasta – O30
4177 Jtem Verrinus de Marco Tulio de Outauo de pasta foi aualiado Em 
sessenta reis – O60 reis
4178 Jtem Orationes de Tulio Em tres Volumes de Outauo de pasta foi 
aualiado Em dusemtos reis – O200
4179 Jtem Tulio de natura deorum duas Vezes /fl. 423/1003 Em dous 
Volumes de Outauo de pasta foram aualiados Em cemto E Sesenta 
reis – O160

1002 Ms.: palavra repetida “de”.

1003 Ms.: palavras repetidas 
“duas Vezes”.



226

4180 Jtem Rethorica de Tulio muito pequenino de pasta foi aualiado 
Em Corenta reis – O40
4181 Jtem Oracõens de Tulio de Outauo Em hum Volume foi aualiado 
Em outenta reis – O80
4182 Jtem Epistolas de Erasmo Em quarto Em pasta foi aualiado Em 
outenta reis – O80
4183 Jtem Adajo Erasme Em Outauo Em pasta amtiguo foi aualiado Em 
Sincoenta reis – O50
4184 Jtem Parabula Erasme Com outro Liuro Em Outauo Em pasta foi 
aualiado Em sincoenta reis – O50
4185 Jtem Outros adaios de Erasmo Em Outauo Em pasta foi aualiado 
Em outemta reis – O80
4186 Jtem Epistolas Budei de quarto Em pasta foi aualiado Em outemta 
reis – O80
4187 Jtem Gramatica de desponterio de quarto Em taboas foi aualiado 
Em Cemto E vimte reis – O120
4188 Jtem Epistolas Erasme das nouas de folha Em taboas foi aualiado 
Em quinhemtos reis – O500
4189 Jtem Epistolas Erasme de folha Em pasta foi aualiado Em 
dusemtos reis – O200 /fl. 423v./
4190 Jtem Oficio de Tulio de quarto amtigas Com Cumento foi aualiado 
Em sesenta reis – O60
4191 Jtem Epistolas de Cataldo Em folha Em purgaminho foi aualiado 
Em sesemta reis – O60
4192 Jtem Oracoens do Agostinho data Em quarto foi aualiado Em 
Outemta reis – O80
4193 Jtem Francisco Patriçio de Jnstitutiones Regis de folha em pasta 
foi aualiado Em dusemtos E simcoenta reis – O250
4194 Jtem Jacobis folius de beneficençia de quarto Em pasta dourada 
foi aualiado Em dusemtos reis – O200
4195 Jtem Epistolas do Doutor João Fernandes a El Rej Dom Joam o 
triseiro em Outauo em pasta foi aualiado Em coremta reis – O40
4196 Jtem Retorica de Tulio Escrita de mão Em purgaminho Em quarto 
foi aualiado Em Simcoemta reis – O50
4197 Jtem As tusculanas de Tulio de comento Em folha de pasta foi 
aualiado Em Cem reis – O100
4198 Jtem Flores Semtemciarum de folha de pasta foi aualiado Em Tre- 
/fl. 424/1004 semtos reis – O300

4199 Jtem Ofecina Testoris de folha Em taboas foi aualiado Em 
dusemtos E Simcoemta reis – O250
4200 Jtem Quintiliano em Outauo amtiguo foi aualiado Em setemta 
reis – O70
4201 Jtem Oracam de Pero Mendes ao Duque de Bargança foi aualiado 
Em sincoemta reis foi aualiado na dita Comthia por Ser Letra de mão – O50
4202 Jtem Epistolas de Jeronimo Osaro a Raynha de Jnglatera em 
quarto em pergaminho e foi aualiado Em coremta reis – O40
4203 Jtem Josi Adriano Barlamdi de Outauo Em purgaminho foi aua-
liado em Vinte reis – O20
4204 Jtem Amti barbarum De1005 Erasmo em quarto em pasta foi 
aualiado Em sincoemta reis – O50
4205 Jtem Apotimas de Erasmo de quarto Em pasta foi aualiado Em 
outemta reis – O80
4206 Jtem Oracam de Antonio Luis a El Rej Dom João o treseiro em 
purgaminho foi aualiado Em trinta reis – O30
4207 Jtem Aparatus Lingua Latina de Outauo Em pasta foi aualiado Em 
Cemto /fl. 424v./1006 E uimte reis – O120
4208 Jtem Vocabularius de Antonio de Nebrixa em quarto Amtiguo foi 
aualiado Em Cemto E simcoemta reis – O150
4209 Jtem Vocabularius de tres Lingoas de folha Em pasta foi aua liado 
Em tresemtos reis – O300
4210 Jtem Callepino Em folha dos Amtiguos Em folha em pasta foi 
aualiado Em quatrocemtos reis – O400
4211 Jtem Vocabulario Em Latim E alemão de quarto Em taboas foi 
aualiado Em Cemto1007 E sesenta reis – O160
4212 Jtem Vocabulario de Afomso de Palemça de folha Em taboas foi 
aualiado Em quinhentos reis – O500
4213 Jtem Vocabularius de Guarinus foi aualiado Em Cem reis he de 
quarto Em pasta – O100
4214 Jtem Jusiamus Em folha em pasta foi aualiado em outemta reis 
– O80 reis
4215 Jtem Vocabulario de Letra Em framces de folha Em pasta foi 
aualiado Em ducemtos E simcoemta reis – O250
4216 Jtem Opusculos de Plutarco amtiguo de folha Em pergaminho foi 
aua- /fl. 425/1008 liado Em cemto e vimte reis – O120
4217 Jtem Quimtiliano Com comentarios de Antonio Pinheiro de pasta 
Em folha foi aualiado Em tresemtos reis – O300

1004 Ms.: palavras repetidas “Em tre-”.
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4218 Jtem Vidas de duoplenos de folha de pasta foi aualiado Em cemto 
E corenta reis – O140
4219 Jtem Epistolae Plinjs com comento de folha em pasta das antiguas 
foi aualiado Em Cemto E Simcoemta reis – O150
4220 Jtem Opera Angelo Policiano de folha Em pasta dos Antiguos foi 
aualiado Em cento e sesenta reis – O160
4221 Jtem Quintiliano de Outauo amtiguo de pasta foi aualiado em 
sesenta reis – O60
4222 Jtem As declaracõens de Luduuico Viues em quarto em pasta foi 
aualiado Em Outenta reis – O80
4223 Jtem Obras de Petrarcha antiguas de folha em pasta foi aua liado 
Em cemto E Simquoemta reis – O150
4224 Jtem Opera Perciani de folha Em pasta foi aualiado Em cemto E 
sesenta reis – O160
4225 Jtem Epistolas de Federico Nanira de folha em pasta foi aualiado 
Em dusentos /fl. 425v./1009 E sesemta reis – O260
4226 Jtem Valerio Maximo Com comento de folha em pasta foi aualiado 
Em dusemtos E Simcoemta reis – O250
4227 Jtem Maruanus Capela Em folha de pasta foi aualiado Em cemto 
E uimte reis – O120
4228 Jtem Martim de Figeiredo sobre o prolugo de Plinio de folha Em 
pergaminho foi aualiado Em quarenta reis – O40
4229 Jtem Budeus de ase Em folha de pasta foi aualiado Em Cemto E 
simcoemta reis – O150
4230 Jtem Gramatica prestana Em folha Em taboas foi aualiado Em 
quaremta reis – O40
4231 Jtem Celio Rudigino Em folha de pasta amtiguo foi aualiado Em 
tresemtos reis – O300
4232 Jtem Opusculos de Angelo Policiano E anotacõins de João 
Bautista Pio Em hum Volume em folha Em pasta foi aualiado Em cemto 
E sincoenta reis – O150
4233 Jtem Elegançias de Lourenço de Valla Em quarto em pasta foi 
aualiado Em Outenta reis – O80
4234 Jtem Terentianus mantus de silibis em quarto em pasta foi 
aualiado Em Outenta reis – O80 /fl. 426/
4235  Jtem Vttopia e epigramas de Tomas Mouro de quarto Em pas-
ta duas vezes foram aualiados Em cemto E simcoemta reis ambos – 
O150

4236 Jtem Vegecio de Re militari de quarto Em pasta foi aualiado Em 
simcoemta reis – O50
4237 Jtem Gramatica sem ter Autor em quarto de pasta foi aualiado Em 
coremta reis – O40
4238 Jtem Polidoro de inuentoribus rerum de quarto em purgaminho 
dos amtigos foi aualiado em quaremta reis – O40
4239 Jtem Petrus Crinitus de honesta diciplina de quarto Em pasta foi 
aualiado Em cemto E Sincoenta reis – O150
4240 Jtem Epistolas de Eneas Siluio em quarto Em pasta foi aualiado 
Em cem reis – O100
4241 Jtem Leo Bautista de Architetura Em Latim de quarto Em pasta foi 
aualiado Em Cem reis – O100
4242 Jtem Francisco de Masarinis sobre o nono de Plinio em quarto Em 
pasta foi aualiado em outemta reis – O80
4243 Jtem Jacobo Mileçio sobre o segundo de Plinio de folha Em pasta 
foi aualiado Em sesenta reis – O60
4244 Jtem Opusculos de Lucio Flamco sobre o quarto Em purgaminho 
foi aualiado Em Vimte reis – O20 /fl. 426v./
4245 Jtem Platina de honesta voluptate em quarto Em purgaminho foi 
aualiado Em coremta reis – O40
4246 Jtem Oracam de Graçia de Meneses que fez ao Papa Xisto quarto de 
quarto Em purgaminho feito de mão foi aualiado Em coremta reis – O40
4247 Jtem Gramatica de Fernam Soares duas vezes de quarto Em pasta 
foram aualiados ambos Em cemto E uimte reis – O120
4248 Jtem Boecio de Comsolacão com comento de quarto Em pasta foi 
aualiado Em cem reis – O100
4249 Jtem Asconio Pedrano sobre Fulio de quarto foi aualiado Em 
simcoemta reis Em pasta – O50
4250 Jtem Discricão de Lisboa em quarto de pergaminho foi aualiada 
Em Vimte reis – O20
4251 Jtem Emblemas de Alicato Em outauo de pasta foi aualiado Em 
outemta reis – O80
4252 Jtem Opuscula Luciani Em Outauo de pasta foi aualiado Em 
sesemta reis – O60
4253 Jtem Colectanea Jacobis piremsis de Outauo foi aualiado Em 
quaremta reis – O40 /fl. 427/
4254  Jtem Aulo gelio em outauo de pasta foi aualiado Em Outemta 
reis – O80

1009 Ms.: palavras repetidas 
“Em dusemtos”.
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4255 Jtem Matarino Cordeiro de Corinti Sermones enmendatione em 
Outauo em pasta foi aualiado Em sesemta reis – O60
4256 Jtem Eliades de Homero em prosa E a odisea em prosa em hum 
volume de Outauo Em pasta foi aualiado Em cem reis – O100
4257 Jtem Tomas de Regimen primcipis de Outauo em pasta foi 
aualiado Em coremta reis – O40
4258 Jtem Quinto Colabre sobre Omero de Outauo Em pasta foi 
aualiado Em coremta reis – O40
4259 Jtem Sebastião Forseo de imitatione de Outauo foi aualiado Em 
coremta reis – O40
4260 Jtem Liuro de letras de quarto em pasta dourado foi aualiado Em 
cemto E sincoenta reis – O150
4261 Jtem Outro Liuro de letras de quarto Em purgaminho Velho foi 
aualiado Em uinte reis – O20
4262 Jtem Flores de Seneca em Outauo Em purgaminho foi aualiado 
Em trinta reis – O30
4263 Jtem Plutarcus de suprestitione de Outauo Em purgaminho foi 
aualiado Em /fl. 427v./1010 Vimte reis – O20 
4264 Jtem Jacobus Zigleros em Secundum Plinio de folha em pasta foi 
aualiado Em dusemtos E simcoemta reis – O250
4265 Jtem Guilherme Filamdro Sobre Vitruuio de Outauo Em pasta foi 
aualiado Em sesemta reis – O60
4266 Jtem Heronimo Osorio de nobilitate de quarto Em purgaminho 
foi aualiado Em sesenta reis – O60

HISTORIADORES EM LATYM

4267 Tito Liuio de marqua gramde Em taboas foi aualiado em 
seiscemtos reis – O600
4268 Jtem Cosmografia de Moster de taboas foi aualiado Em mil E 
dusemtos reis – 1O200
4269 Jtem Vida de Plutarco em Latim de folha Em pasta de taboas foi 
aualiado Em tresemtos reis – O300
4270 Jtem Strabo de situ Orbis de pasta Em folha dos amtiguos foi 
aualiado Em dusemtos E coremta reis – O240
4271 Jtem Choronica de Eusebio de quarto Em pasta foi aualiado Em 
outemta reis – O80
4272 Jtem Salustio e Suetonio de Outauo Em pasta foi aualiado Em 
Outemta reis – O80

4273 Jtem Comentari Cesaris E uidas de Plutarcho amtiguos ambos em 
hum volume foi aua- /fl. 428/1011 liado Em tresemtos reis – O300 
4274 Jtem Choronica de Dinamarqua de folha em taboas foi aualiado 
Em quatrocemtos reis – O400
4275 Jtem Choronica de Polonia de Alberto Crameu de folha Em pasta 
foi aualiado Em tresemtos E simcoemta reis – O350
4276 Jtem Historia de Viana d’Austria de folha em pasta foi aualiado 
Em cemto E sesemta reis – O160
4277 Jtem Choronica Jmperatorum Romanorum et Grecorum de pena 
de folha Em taboas foi aualiado Em cem reis – O100
4278 Jtem Filostrato de uita Apolonio de folha Em pasta foi aualiado 
Em cemto E uimte reis – O120
4279 Jtem Eliodoro de Ethiopia Historia Em folha de pasta foi aualiado 
Em cemto E Sincoemta reis – O150
4280 Jtem Epithome das Choronicas do mundo de Lonardo em folha 
Em pasta foi aualiado em cemto E sesemta reis – O160
4281 Jtem Suetoneo Tramquilo dos nouos foi avaliado Em quatrocemtos 
E simcoemta reis – O450
4282 Jtem Jorpeo Castriolo da Vida do Turcos de /fl. 428v./1012 folha 
Em pasta foi aualiado em dusemtos E coremta reis – O240
4283 Jtem Suetonio dos amtiguos escrito Em pergaminho de folha Em 
taboas foi aualiado Em dusemtos reis – O200
4284 Jtem Quimto Cursio de folha Em pasta amtiguo foi aualiado Em 
cem reis – O100
4285 Jtem Coronica dos Reys de Framça de Anonco em folha em pasta 
foi aualiado Em dusemtos reis – O200
4286 Jtem Choronioa de Pisa escrita de mão Em pergaminho foi 
aualiado Em cem reis de folhas em taboas – O100
4287 Jtem Choronica de Antonio de Nebrixi em folha Em pergaminho 
foi aualiado Em quinhemtos reis – O500
4288 Jtem Choronica Abbatis puspergensis de folha Em pasta foi 
aualiado Em dusemtos E Coremta reis – O240
4289 Jtem Choronica de França por Paulo Emilio em folha Em pasta foi 
aualiado Em tresemtos E Simcoemta reis – O350
4290 Jtem Discricão de Greçia de Niculao Garteli em folha Em 
purgaminho foi aualiado Em outemta reis – O80 /fl. 429/
4291 Jtem Salustio Em quarto de comemto Amtiguo foi aualiado Em 
outemta reis – O80

1010 Ms.: palavra repetida “Em”.

1011 Ms.: palavras repetidas “foi aua-”.

1012 Ms.: palavras repetidas 
“Turcos de”.
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4292 Jtem Egezipos em folha de pergaminho Em taboas foi aualiado 
Em cem reis – O100
4293 Jtem Joannes Vocasius dos claros Varoens de folhas em taboas 
feito de mão Em purgaminho foi aualiado Em Cemto E Simcoemta 
reis – O150
4294 Jtem faciculus templum cum Falatina de uitis Pontificum de folha 
Em taboas amtigua foi aualiado Em cem reis – O100
4295 Jtem Gesta Jmpretorum escrita de mão Amtiguo foi aualiado em 
simcoemta reis – O50
4296 Jtem Platina de uitis Pontificum de folha em pasta com suas obras 
foi aualiado em cemto E sesemta reis – O160
4297 Jtem Choronica de Espanha de Joannes Vazeu de folha Em pasta 
foi aualiado Em Cemto E sesemta reis – O160
4298 Jtem Paulu Genius Joanes Vocacio de Genalogia deorum Anticus 
de pergaminho em folha foi aualiado Em cemto E simcoemta reis – O150
4299 Jtem Ruberto Valrrios de Re melitaria de folha Em pasta foi 
aualiado Em /fl. 429v./1013 ducemtos E coremta reis – O240
4300 Jtem Vegecio de remelitari de folha Em pasta foi aualiado em 
ducemtos E coremta reis – O240
4301 Jtem Suprimento Choronicorum Em folha Em taboas foi aualiado 
Em quinhemtos reis – O500
4302 Jtem Aruol de Ferroni de rebus gestis galorum foram aualiados 
Em cemto E sesemta reis – O160
4303 Jtem Guilhelmo paradino da Historia de Seu tempo de folha Em 
pasta foi aualiado Em dusemtos reis – O200
4304 Jtem Nouus Orbis de folha Em pasta foi aualiado Em tresemtos 
reis – O300
4305 Jtem Historie de Donie de Lacra gramatico amtiguo de folha Em 
pasta foi aualiado Em cemto E simcoemta reis – O150
4306 Jtem Blondo de Roma triumfamte Em folha Em pasta dos Amtiguos 
foi aualiado Em cemto E uimte reis – O120
4307 Jtem Polidoro da1014 Jstorias de Jmglaterra dos Amtiguos de folha 
Em pasta foi aualiado Em dusemtos reis – O200
4308 Jtem Historia E Jmagem dos Emperadores desde Julio Cesar 
athe Maximiliano de /fl. 430/1015 folha em pasta grande afigurado foi 
aualiado Em mil reis – 1O000
4309 Jtem Historia de Framcisco Rouneiro de folha em pasta foi 
aualiado Em dusemtos E Coremta reis – O240

4310 Jtem De claris mulieribus de diuersos Autores de folha Em pasta 
foram aualiados Em ducemtos e quaremta reis – O240
4311 Jtem Solino E Pomponio Mella de comento de folha em pasta dos 
amtiguos foi aualiado Em cemto E simcoemta reis – O150
4312 Jtem Totius orbis monumenta de folha Em pasta foi aualiado Em 
seiscemtos reis – O600
4313 Jtem Eliano de diuersas historias em grego E Latim de folha dos 
nouos foi aualiado Em quatrocentos E simcoemta reis – O450
4314 Jtem Jpiatria Lourenco Ruçio que trata dos freos de caualos e 
de alueitaria de folha de pasta foi aualiado Em dusemtos E coremta 
reis – O240
4315 Jtem Historias de Sabelico em dous Volumes amtiguos em folha 
de pasta foram aualiados Em quatrocemtos reis – O400
4316 Jtem Germaniae narratio de folha Em pasta foi aualiado Em 
dusemtos E coremta /fl. 430v./1016 reis – O240
4317 Jtem Plinio dos amtiguos de folha Em pasta foi aualiado Em 
tresemtos reis – O300
4318 Jtem Choronica Octores em folha de pasta foi aualiado Em 
ducemtos E simcoemta reis – O250
4319 Jtem Eutropios de Historia Romana de folha em purgaminho 
diguo Em pasta foi aualiado Em dusemtos reis – O200
4320 Jtem Hieroglifica de Joannes Piere de folha em pasta foi aualiado 
Em quinhemtos e simcoemta reis – O550
4321 Jtem Gesta Carolo quinti imperatoris Em pergaminho foi aualiado 
Em cemto E Sincoenta reis – O150
4322 Jtem Paradise Historial de folha Em purgaminho foi aualiado Em 
cemto E sesenta reis – O160
4323 Jtem Historia dos Dioses de Lilio Geraldo de folha Em pasta foi 
aualiado Em quatrocemtos E simcoenta reis – O450
4324 Jtem Olaus magnus da historia setentrional Com figuras de folha 
Em pasta /fl. 431/1017 foi aualiado Em seiscemtos reis – O600 
4325 Jtem Obras de Xenofon grandes de folha em pasta foram 
aualiados Em dusemtos e quaremta reis – O240
4326 Jtem Vuandalia Alberti Cranti de folha em pasta foi aualiado Em 
cento E sesemta reis – O160
4327 Jtem As Historias de Blondo de folha Em taboas foi aualiado Em 
quatrocemtos e simcoemta reis – O450
4328 Jtem Arrianus de rebus Alexandri magni de folha Em pasta foi 
aualiado Em cemto e sesemta reis – O160

1013 Ms.: palavra repetida “Em”.

1014 Ms.: corrigido da 
palavra “das [sic]”.

1015 Ms.: palavra repetida “de”.

1016 Ms.: palavras repetidas “foi 
aualiado Em coremta, diguo 
Em dusentos E corenta”.

1017 Ms.: palavras repetidas “Em pasta”.
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4329 Jtem Obras de Xenofon de folha Em pasta foi aualiado Em 
dusemtos E coremta reis – O240
4330 Jtem Joannes conspinsanus de uicte cerorum de folha Em pasta 
foi aualiado Em quatrocemtos E simcoemta reis – O450
4331 Jtem Elogia Paulo Iouis de folha em pasta foi aualiado Em cemto 
E sincoemta reis – O150
4332 Jtem Annalles de Flandes em folha Em pasta foi aualiado Em 
quatrocemtos /fl. 431v./1018 reis – O400 
4333 Jtem Historiae Pontificum et Jmperatorum escrita de mão de 
folha Em taboas foi aualiado Em cem reis – O100
4334 Jtem Bocacio de Genalogia dos Deuses de folha em pasta foi 
aualiado Em tresemtos reis – O300
4335 Jtem Paulo Jouio suas historias de marqua grande de pasta foi 
aualiado Em seiscemtos reis – O600
4336 Jtem Xenofonte de Vita de Ciro em quarto de Letra de mão foi 
aualiado Em quarenta reis – O40
4337 Jtem Josepho de marqua grande amtiguo de folha Em pasta foi 
aualiado Em cem reis – O100
4338 Jtem Historias de Bellosairo de folha em taboas foi aualiado Em 
quinhemtos reis – O500
4339 Jtem Martino Cromero de gestie Polonoram de folha Em pasta foi 
aualiado Em quatrocemtos reis – O400
4340 Jtem Promtuarium das medalhas de quarto Em pasta foi aualiado 
Em dusentos e Sincoemta reis – O250
4341 Jtem Chronica de Nauclero de folha em pasta em dous Volumes 
foi aualiado Em Seiscemtos reis – O600 /fl. 432/
4342  Jtem Fernam Cortes de Mariano de folha Em pergaminho foi 
aualiado Em cemto E Sincoemta reis – O150
4343 Jtem Titu Liuio E Justino em hum volume amtiguo em folha de 
pasta foi aualiado em dusemtos reis – O200
4344 Jtem Choronica Veneseana de Labelico de pasta gramde foi 
aualiado Em seiscemtos reis – O600
4345 Jtem Pedrus florentinus em a suas facesias de folha Em pasta foi 
aualiado Em Cemto E sincoemta reis – O150
4346 Jtem Cornelio Tacito de folha Em pasta dos amtiguos foi aualiado 
Em dusemtos E Simcoemta reis – O250
4347 Jtem Romae monumenta de folha Em pasta foi aualiado Em 
dusemtos E sincoemta reis – O250

4348 Jtem Dionisio Alicarnaseo de folha Em pasta foi aualiado Em 
dusemtos E coremta reis – O240
4349 Jtem Erodoto E Tusidides et Diodoro Siculo todos tres Em hum 
volume de folha Em pasta foi aualiado Em quatrocemtos reis – O400
4350 Jtem Cornelio Tacito Com notacõins de folha Em pasta foi aualiado 
Em dusemtos E Sincoenta reis – O250 /fl. 432v./
4351 Jtem Obras de Petrus Martir de folha Em pasta foi aualiado Em 
tresemtos reis – O300
4352 Jtem Justini de quarto de pasta foi aualiado em sesemta reis – 
O60
4353 Jtem Genelosia Ferdinandi de quarto Em pasta foi aualiado Em 
trimta reis – O30
4354 Jtem Dioguo de Teiue das cousas que aconteseram em Dio em 
quarto Em purgaminho foi aualiado Em trinta reis – O30
4355 Jtem Vigeçio de quarto de Re melitari foi aualiado Em simcoemta 
reis – O50
4356 Jtem Elegaciones de Presto Joam de quarto em purgaminho foi 
aualiado Em trimta reis – O30
4357 Jtem Guilhelme paradino de statu Brugundiae de quarto Em 
pasta foi aualiado Em sesemta reis – O60
4358 Jtem Choronica Figisberto de quarto Em pasta foi aualiado Em 
cem reis – O100
4359 Jtem Choronica de Vmgria de quarto Em pasta foi aualiado em 
cemto E uimte reis – O120
4360 Jtem Jmperatorum Vitae de quarto foi aualiado Em cem reis he 
de pasta – O100
4361 Jtem Carlo Cigonio sobre Titu Liuio de Outauo foi aualiado Em 
cemto he Vinte /fl. 433/1019 reis he de pasta – O120
4362 Jtem Anales Ruberti Guguini de Outauo de pasta foi aualiado Em 
Outemta reis – O080
4363 Jtem João Macoro dos suçessos dos framceses de Outauo de 
pasta foi aualiado Em corenta reis – O40
4364 Jtem Eutropio abriuiado de Outauo Em pasta foi aualiado Em 
sesemta reis – O60
4365 Jtem Genologia de Carlo Quimto Emperador de quarto em pasta 
foi aualiado Em Simcoemta reis – O50
4366 Jtem Annalis Ruberti Gugini de Outauo em pasta foi aualiado Em 
Outemta reis – O80

1018 Ms.: palavras repetidas 
“Em quatrocemtos”.

1019 Ms.: palavras repetidas 
“Em cemto E uimte”.
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4367 Jtem Tito Liuio em Outauo em tres Volumes de pasta foi aualiado 
Em tresemtos reis – O300
4368 Jtem Platina de Outauo em pasta foi aualiado em cemto E uimte 
reis – O120
4369 Jtem Conciones Titi Liuij de Outauo Em pasta foi aualiado Em 
cem reis – O100
4370 Jtem Opera Jozephus de Outauo Em pasta Em tres Volumes foram 
aualiados em ducemtos E Sincoemta reis – O250
4371 Jtem Quinto Cursio Em outauo foi aualiado Em sesemta reis – 
O60 /fl. 433v./
4372  Jtem Lucio Floro e Polibio de Outauo foi aualiado Em cem reis 
– O100
4373 Jtem Diogenes Laerçio de uita filozoforum em Outauo em pasta 
foi aualiado Em Sincoemta reis – O50
4374 Jtem Pomponio Mella em outauo foi aualiado Em sesemta 
reis – O60
4375 Jtem Bauptista Egnaçio de Vitis Ceserum de Outauo foi aualiado 
Em cemto E Vimte reis – O120
4376 Jtem Discrisão da Terra Sancta Em pergaminho em outauo foi 
aualiado em Vimte reis – O20
4377 Jtem Opuscula de Pontano Em proza de Outauo foi aualiado em 
cem reis – O100
4378 Jtem Frocardus de Outauo de pasta foi aualiado em coremta reis 
– O40
4379 Jtem Mores Omnium gentium de Outauo em pasta foi aualiado 
Em sincoemta reis – O50
4380 Jtem Opusculos de Niculao Mamerrano de Outauo Em pasta foi 
aualiado Em Cem reis – O100
4381 Jtem De bello Jtalico de Outauo Em pasta foi aualiado Em 
Sincoemta reis – O50 /fl. 434/
4382 Jtem Justinus Lucios Florus de outauo em pasta foi aualiado Em 
sesemta reis – O60
4383 Jtem Historia Alexandri magni de Arriano em outauo de pasta foi 
aualiado Em sesemta reis – O60
4384 Jtem Mores Omnium gentium da Outauo em pasta dos amtiguos 
foi aualiado Em trimta reis – O30
4385 Jtem De Regibus de Hispania e outros de outauo em pasta foi 
aualiado Em sesenta reis – O60

4386 Jtem Leo Jmperator de belico aparatu dous Liuros hum em purga-
minho E outro Em pasta foram aualiados ambos em Cemto E quaremta 
reis de meio outauo – O140
4387 Jtem Suetonio Tramquilo de meio Outauo dourado foi aualiado 
Em Outenta reis – O80
4388 Jtem Ameano Marcelino de meio Outauo dourado foi aualiado 
Em outemta reis – O80
4389 Jtem Justino de meio Outauo dourado em pasta foi aualiado Em 
sincoenta reis – O50
4390 Jtem Comosgrafia do Papa Pio de quarto /fl. 434v./ em 
purgaminho foi aualiado Em Cem reis – O100
4391 Jtem Strabo de Situ Orbis amtiguo Em folha Em pasta foi aualiado 
Em cemto E Vimte reis – O120
4392 Jtem Pomponeo Mella de comento Em folha em pasta foi aualiado 
Em dusemtos E sincoemta reis – O250
4393 Jtem Segundo Tomo das Historias de Sabilico das nouas de 
marqua grande Em pasta foi aualiado Em seiscemtos reis – O600
4394 Jtem Pomponio Mella e Dionisio de Situ Orbis E Grapaldo de Edibus 
em quarto Em pasta em hum Volume foi aualiado Em cem reis – O100
4395 Jtem Comosgrafiae Pij Papae de quarto Em pasta foi aualiado Em 
cemto E sesemta reis – O160
4396 Jtem Geografia de Tolomeo de marqua gramde Em taboas amtiguo 
foi aualiado Em quinhemtos reis – O500

Mais panos E pintura que estão na caza da 
liuraria afora os atras lamçados

/fl. 435/
4397 Hum pano da Torre de Babilonia foi aualiado em tresentos reis 
– O300
4398 Jtem Hum pano de Serquo de Sam Quintim foi aualiado Em 
seiscemtos reis – O600
4399 Jtem Hum pano diguo hum papel em pano de Amueres foi 
aualiado Em cem reis por ser roto – O100
4400 Jtem Hum pano da destruicão de Troia que tem hum buraco foi 
aualiado Em dusemtos reis – O200
4401 Jtem Hũa Carta de Europa de papel Em pano foi aualiado Em 
ducemtos reis – O200
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4402 Jtem Hum pano da prisão do Duque de Saxonia foi aualiado Em 
ducentos reis – O200
4403 Jtem Greçia em papel posta Em pano foi aualiado Em dusemtos 
reis – O200
4404 Jtem Jnglaterra de papel Em pano foi aualiado Em cem reis – 
O100
4405 Jtem O Serco de Viana de papel Em pano foi aualiado Em 
simcoenta reis – O50
4406 Jtem Alemanha pequena foi aualiada Em cem reis Em papel – 
O100 /fl. 435v./
4407 Jtem Franca Em papel E pano foi aualiado em cem reis – O100 
4408 Jtem Outro Serquo de Sam Quintim Com a destruicam dos 
France ses em dous panos Compridos foram aualiados ambos Em 
quatrocemtos reis – O400
4409 Jtem Espanha de papel em pano foi aualiado Em Outemta 
reis – O80
4410 Jtem Alemanha baixa de papel Em pano foi aualiado Em cemto 
Em Vimte reis – O120
4411 Jtem Picardia Em papel E pano foi aualiado Em cemto E sincoenta 
reis – O150

Poesia

4412 Opera Bauptista Mantuani de folha Em taboas foi aualiado Em 
quinhemtos reis – O500
4413 Jtem Virgilio de Comento Em folha de pasta foi aualiado Em 
tresemtos reis – O300
4414 Jtem Horatio Com comento de folha Em taboas foi aualiado Em 
cemto E Sincoemta reis – O150 /fl. 436/
4415  Jtem Valerio Flaco de folha Em pasta foi aualiado Em Outemta 
reis – O80
4416 Jtem Silio Jtalico Com comento Em folha Em pasta foi aualiado 
Em cemto E simcoemta reis – O150
4417 Jtem Epiteto Textoris Em folha Em pasta foi aualiado Em tresemtos 
reis – O300
4418 Jtem Eliades de Homero de folha Em pasta em prosa foi aualiado 
Em cemto E sesenta reis – O160
4419 Jtem Ouuidio de Faustis Em folha Com comemto de pasta foi aua-
liado Em cento E sesemta reis – O160

4420 Jtem Ouuidio Methamoforseos Com comento em folha Em pasta 
foi aualiado Em cemto E sesenta reis – O160
4421 Jtem Juuenal de comento em folha Em pasta amtiguo foi aualiado 
Em sesemta reis – O60
4422 Jtem Andrea Nangeri Poeta de folha em pasta foi aualiado Em 
Outemta reis – O80
4423 Jtem Arator Com comento de folha Em pasta foi aualiado Em 
cemto E Simcoemta reis – O150 /fl. 436v./ 
4424 Jtem Persio Em quarto decomento de pasta foi aualiado Em 
outemta reis – O80
4425 Jtem Margarita poetica em quarto Em pasta foi aualiado Em cem-
to E Simcoemta – O150
4426 Jtem Veridarium poetarum de Outauo Em pasta foi aualiado Em 
Sim coemta reis – O50
4427 Jtem Dous Plautos Em outauo Em pasta foram aualiados Em 
dusem tos reis – O200
4428 Jtem Obras de Homero de Outauo de pasta em Verso foi aualiado 
Em cemto E vimte reis – O120
4429 Jtem Estaçio Em Outauo de pasta foi aualiado Em sesemta 
reis – O60
4430 Jtem Comedia do filho prodigo o Autor chama-se Guilhelmo 
Nafeo Em outauo Em purgaminho diguo Em pasta aualiado Em Cem 
reis – Ol00
4431 Jtem Olandiano de Outauo de pasta foi aualiado em sesemta 
reis – O60
4432 Jtem Lucresio de outauo em pasta foi aualiado Eem quarenta 
reis – O40
4433 Jtem Silius Jtalicus Em outauo de pasta foi /fl. 437/1020 aualiado 
Em sesenta reis – O60
4434 Jtem Catulo Tibulo properçio em outauo de pasta foi aualiado Em 
Simcoenta reis – O50
4435 Jtem Jeronimo Vida Cristiadus em outauo Em pasta foi aualiado 
Em sesemta reis – O60
4436 Jtem Extrosio poeta de Outauo Em pasta foi aualiado Em Outemta 
reis – O80
4437 Jtem Marcial Em Outauo Em pasta foi aualiado Em coremta reis 
– O40
4438 Jtem Horatio Juuenalis e Perçio duas vezes hum Velho E ou tro 
nouo foi aualiado Em cem reis – O100

1020 Ms.: palavras repetidas “Em 
outauo de pasta foi”.
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4439 Jtem Duas Methamoforses de Ouuidio de Outauo Em pasta hum 
uelho E outro nouo foi aualiado Em cemto E simcoemta reis – O150
4440 Jtem Tragedias de Seneca de Outauo Em pasta foram aualiados1021 
Em sesemta reis – O60
4441 Jtem Porcelo poeta E outros foram aualiados em quaremta reis de 
outauo Em pasta – O40
4442 Jtem Catom de Outauo Em pasta foi aualiado Em Vimte reis – 
O20
4443 Jtem Pieta poessis de Outauo Em purgaminho foi aualiado Em 
quaremta reis – O40
4444 Jtem Pomtan Em Versos de Outauo Em pasta foi aualiado Em 
outemta reis – O80 /fl. 437v./
4445  Jtem Epigramas Gregas E Latinas de Outauo foi aualiado Em 
Outocemtos reis – 800
4446 Jtem Boetio E Lucano Em Outauo Em pasta tudo Em hum Volume 
foi aualiado Em sesemta reis – O60
4447 Jtem Claudianus de meio Outauo Em pasta foi aualiado Em 
Simcoemta reis – O50
4448 Jtem Catulus Tibelins de meio Outauo Em pasta foi aualiado Em 
simcoemta reis – O50
4449 Jtem Macarronea de Merlim de meio Outauo foi aualiado Em 
sesemta reis – O60
4450 Jtem Sedulio E inuerno de meio Outauo de pasta foi aualiado por 
corenta reis – O40
4451 Jtem Epistolas de Ouuidio de Outauo de pasta foi aualiado Em 
cesemta reis – O60
4452 Jtem Disticus de Verino Com outros de quarto em purgaminho 
uelho foi aualiado Em trinta reis – O30
4453 Jtem Jorge Coelho sobre a paixão de Christo de quarto em 
purgaminho foi aualiado Em dez reis – O10
4454 Jtem Teremçio em Outauo em pasta amtigo foi aualiado Em 
coremta reis – O40
4455 Jtem Dialogo de Simão de Castro em Outauo em pergaminho foi 
aualiado Em Uinte /fl. 438/1022 reis – O20 
4456 Jtem Caluto de raptu Ellene de Outauo em pasta foi aualiado em 
trimta reis – O30
4457 Jtem Morbodeo poeta das pedras preciosas de Outauo em perga-
minho foi aualiado Em corenta reis – O40

4458 Jtem Versos de Hieronimo Briton de quarto em purgaminho foi 
aualiado Em trimta reis – O30
4459 Jtem Elegias de Aluaro Gomes em Outauo em pergaminho foi 
aualiado Em Vinte reis – O20

Astrologia & Matematica

4460 Euclides em folha em pasta antiguo foi aualiado Em dusemtos 
reis – O200
4461 Jtem Oromcius de rebus Mathematicis em folha em pasta foi 
aualiado Em dusemtos E Simcoemta reis – O250
4462 Jtem Prespetiue Vitelionis Em pasta foi aualiado Em quatrocemtos 
reis – O400
4463 Jtem Almagestu tolomeu em quarto partita de folha ambos iun-
tos em pasta dos amtiguos foi aualiado em dusemtos E Simquoemta 
reis – O250
4464 Jtem Prespectiua de frei Lucas Pasiolo em folha /fl. 438v./1023 em 
pasta foi aualiado Em dusentos E Simcoemta reis – O250
4465 Jtem Verona de folha Em pasta foi aualiado Em Cem E vimte 
reis – O120
4466 Jtem Calamdario Desto florino de folha Em taboas foi aualiado 
Em Cemto E simcoemta reis – O150
4467 Jtem Almagestum Tholomej em folha Em pasta foi aualiado Em 
dusemtos E quinhemtos reis – O250
4468 Jtem Julio Firmiquo E Marco Manilio E arato grego E latino Em 
folha em pasta foi aualiado Em quatrocemtos reis – O400
4469 Jtem Francisco Sarcoso sobre aequator dos planetas de folha Em 
pergaminho foi aualiado Em cemto E coremta reis – O140
4470 Jtem Epolome Joanes de Monte Regio Em folha Em pasta foi 
aualiado Em dusemtos reis – O200
4471 Jtem Esphera de Sacrobosco de comento em folha Em pasta aua-
liado Em Cento E vimte reis – O120
4472 Jtem Obras de Oronçio de folha de marqua gramde foi aualiado 
Em quinhemtos reis em pasta – O500
4473 Jtem Tratados da Esphera Em limgoagem /fl. 439/1024 de Pero 
Nunes E o mesmo1025 das terras de Oroncio ambos iuntos foi aualiado 
Em cemto E Simcoemta reis – O150
4474 Jtem Niculao Coperico das reuolucõens de folha em pasta foi 
aualiado Em tresemtos reis – O300

1021 Ms.: corrigido da palavra 
“aualiado [sic]”.

1022 Ms.: palavras repetidas “foi 
aualiado Em Vimte”.

1023 Ms.: palavras repetidas “em folha”.

1024 Ms.: palavras repetidas 
“Em Limgoagem”.
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4475 Jtem Joanes de Monte Regio de Triangulis E o mesmo de 
quadratura circuli ambos de dous iuntos foram aualiados Em dusemtos 
reis – O200
4476 Jtem Summa Astrologia de folha Em pasta foi aualiado Em 
dusemtos E sincoemta reis – O200 [sic]
4477 Jtem Albebutar e albohazem Em hum uolume em folha em pasta 
foi aualiado em dusemtos reis – O200
4478 Jtem Tabule berthensis de folha em pasta foi aualiado em 
dusemtos E coremta reis – O240
4479 Jtem Esqueperos Contra astrologia em folha em pasta foi aua-
liado Em cemto E uimte reis – O120
4480 Jtem Astrologia Christiana de Pero Ciruelo de quarto em perga-
minho foi aualiado Em Cem reis – O100
4481 Jtem Tabulae Joannis de Monte Regio em dous Volumes de quarto 
Em pasta foram aualiados ambos Em dusemtos E corenta reis – O240 
/fl. 439v./
4482 Jtem Theoricus dos Planetas de quarto Em pasta foi aualiado Em 
quaremta reis – O40
4483 Jtem Tabule prutenese de quarto Em pasta foi aualiado Em 
dusemtos reis – O200
4484 Jtem Sette Liuros de Almanaques Em quarto E hum Em outauo 
diguo todos em quarto seis de pasta E hum de purgaminho foram 
todos aualiados Em Outocemtos reis – O800
4485 Jtem Alcabicius em quarto de pasta foi aualiado Em cemto E 
simcoemta reis com abreuiacão auenaris E abiues a medicorum – O150
4486 Jtem Repertorio de Chaues de quarto Em purgaminho Em 
Castelhano foi aualiado Em cemto E Simcoemta reis – O150
4487 Jtem Alquimdo Com outros E o Mar das Natiuidades de quarto Em 
pasta foi aualiado Em cemto E uimte reis – O120
4488 Jtem Joan de Rojas sobre o panisferico de quarto em pasta foi 
aualiado Em cemto e sincoenta reis – O150
4489 Jtem Opera de Sacrobosco de quarto Em pasta foi aualiado Em 
sincoenta reis – O50 /fl. 440/
4490 Jtem Comosgrafia de Pedro Apiano em quarto em Latim foi 
aualiado Em outemta reis – O80
4491 Jtem A mesma Em Limgoagem foi aualiado em Cem reis – O100
4492 Jtem Rudimentos da Comosgrafia em quarto em pergaminho foi 
aualiado Em Vinte reis – O20

4493 Jtem Calemdario de João de Monte Regio em quarto Em 
pergaminho foi aualiado Em Vimte reis – O20
4494 Jtem Pontames das Estrellas de Outauo Em pasta foi aualiado Em 
Outemta reis – O80
4495 Jtem Hum Liuro dos Juizes astronomicos Em quarto em 
pergaminho foi aualiado Em Outenta reis – O80
4496 Jtem Albumazar planu de quarto em pasta diguo E outros de 
Astro-nomia de quarto Em pasta foi aualiado Em cemto E uimte reis 
– O120
4497 Jtem Astrolabium planum de quarto Em pasta foi aualiado Em 
cemto E uimte reis – O120
4498 Jtem Comosgrafia de Pedro Apiano em taboas da Raynha Jsabel e 
outros em quarto Em pasta foi aualiado Em cemto E uimte reis – O120
4499 Jtem Tablas d’el Rej Dom Afomso de quarto em pasta foi aualiado 
Em dusemtos E Sincoenta /fl. 440v./
4500 Jtem Tabulas Joanes blamquine de quarto Em pasta foi aualiado 
Em tresemtos reis – O300
4501 Jtem Tabulas de João de Monte Regio das amtiguas de quarto foi 
aualiado Em Cem reis – O100
4502 Jtem Canones Petri Pitoti de quarto Em pasta foi aualiado Em 
outemta reis – O80
4503 Jtem Arismetica de Joanes Martini em quarto em pasta foi 
aualiado Em Outemta reis – O80
4504 Jtem Lucas Gauricus com hum liuro em jtaliano de letras de 
quarto Em pasta foi aualiado Em cemto E uinte reis – O120
4505 Jtem Composicio orologiorum de quarto Em pasta foi aualiado 
Em Outemta reis – O80
4506 Jtem Petrus Numus de cepus uelis em quarto em pergaminho foi 
aualiado Em sesenta reis – O60
4507 Jtem Jginius de Stelis de quarto em pergaminho foi aualiado Em 
simcoenta reis – O50
4508 Jtem Opusculus de Joanes esconero de quarto Em pergaminho 
foi aualiado em quaremta reis – O40
4509 Jtem De nauigatione de Dioguo de Sa em Outauo em pergaminho 
foi aualiado Em coremta reis – O40 /fl. 441/
4510 Jtem Tolomeu de marqua gramde duas vezes hum de taboas E 
outro de pasta foram aualiados Em mil E dusemtos reis – 1O200
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Liuros Jtalianos de Diuersas Materias

4511 Tito Liuio de marqua grande em pasta foi aualiado Em outocemtos 
reis – O800
4512 Jtem Dante com comento escrito Em pergaminho de taboas de 
folha grande foi aualiado Em outocemtos reis – O800
4513 Jtem Hũa parte de Titu Liuio de Letra de mão em Outauo de folha 
Em pasta foi aualiado Em tresemtos reis – O300
4514 Jtem Discricão de Toda Jtalia de folha Em pasta foi aualiado em 
setecemtos reis – O700
4515 Jtem Triumfos de Petrarcha de comento em folha em pasta 
amtiguo foi aualiado Em dusemtos reis – O200
4516 Jtem Historia di Genoua em pasta de folha foi aualiado Em 
quatrocemtos reis – O400
4517 Jtem Epistolas de Santa Catherina de Sena de folha Em per-
gaminho foi aualiado em quenhimtos reis – O500 /fl. 441v./
4518 Jtem Descricão d’Africa de João Lione em pasta em folha foi 
aualiado Em quatrocemtos reis – O400
4519 Jtem Choronica de Marcio Grazo em folha em pergaminho foi 
aua liado em quatrocemtos reis – O400
4520 Jtem Historia d’Africa E das Jndias de Portugal E de Castela de 
João Leoni em dous Volumes em pergaminho dos nouos de folha 
foram aualiados em mil E seiscemtos reis – 1O600
4521 Jtem Diciplina militaris de folha em pasta foi aualiado Em cemto 
E sesemta reis – O160
4522 Jtem Arquitetura de Pero Caetanho em folha em pasta foi aualia-
do em tresemtos reis – O300
4523 Jtem Hum Liuro de freos escrito E de debuxo de folha gramde Em 
pasta foi aualiado em cemto E simquoenta reis – O150
4524 Jtem Estatutos E ordem de Caualeiros de folha em pergaminho 
foi aualiado Em Cem reis – O100
4525 Jtem Plinio em quarto de pasta foi aualiado Em dusemtos E Sim-
coemta reis – O250
4526 Jtem Dion da Guerra dos Romaos de quarto Em pasta foi aualia do 
em dusemtos reis – O200 /fl. 442/
4527 Jtem Republica de Veneza do quarto Em pasta foi aualiado Em 
outauo, diguo Em outenta
4528 Jtem Note da fisqua de quarto em pasta foi aualiado em cem 
reis – O100

4529 Jtem Tulio de officiis de quarto Em pasta foi aualiado em cem 
Reis – O100
4530 Jtem Discricam de toda Jtalia em quarto em pergaminho foi 
aualiado Em dusemtos reis – O200
4531 Jtem Tirano formação de Lodouico doce em quarto Em pergami-
nho foi aualiado em cemto E sesemta reis – O160
4532 Jtem Sermoins do coietor de Bergamo de quarto em pergaminho 
foi aualiado Em Cem reis – O100
4533 Jtem Dialogi de Jacomo de Lamteri de quarto em purgaminho foi 
aualiado em corenta reis – O40
4534 Jtem Liuro de natura dos Caualos de quarto em pergaminho foi 
aualiado Em corenta reis – O40
4535 Jtem Liuro E profesias de Merlim em quarto em pergaminho foi 
aualiado Em cem reis – O100
4536 Jtem Francesco priscianese de la lengua Romana de quarto Em 
pasta foi aualiado Em dusentos E sincoemta reis – O250
4537 Jtem Historias d’el guaso das antiguas /fl. 442v./1026 de quarto 
Em pasta foi aualiado Em cemto E simcoemta reis – O150
4538 Jtem A Emtrada do Emperador Em Napoles E Roma em quarto em 
pergaminho foi aualiado Em dez Reis – O10
4539 Jtem Tulio de officiis em quarto Em pasta foi aualiado Em Cem 
reis – O100
4540 Jtem Hum Liuro de caca E de montaria Em quarto em pergaminho 
foi aualiado Em Cem Reis – O100
4541 Jtem Pirrotechina de quarto Em pasta foi aualiado Em cemto E 
simcoemta reis – O150
4542 Jtem Liuro da Republica de Veneza de Donato Janote em quarto 
em pasta foi aualiado em outemta reis – O80
4543 Jtem Luis Lepomano sobre o simbolo apostolico e Pater noster 
de quarto Em pergaminho foi aualiado Em Cem reis – O100
4544 Jtem Sermõens Sauaranolo de quarto em pasta foi aualiado Em 
cemto E uimte reis – O120
4545 Jtem Dante de comento de quarto Em pasta foi aualiado Em 
quatro cemtos reis – O400
4546 Jtem Petrarcha Com comento de Jesnaldo de quarto dourado Em 
pasta foi aua- /fl. 443/1027 liado Em quatrocemtos reis – O400
4547 Jtem Framcisco Estoica em suas historias de Outauo Em pasta foi 
aualiado em cemto E quaremta reis – O140

1025 Ms.: palavras repetidas 
“E o mesmo”.

1026 Ms.: palavras repetidas 
“das amtiguas”.

1027 Ms.: palavras repetidas “foi aua-”.
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4548 Jtem Historia de Napoles de Outauo em pasta foi aualiado Em 
Outemta reis – O80
4549 Jtem Dialogo de la beleza das Damas E outro chamado Portola 
E outro Gramatica E Tuliano todos tres iuntos foram aualiados Em 
outemta reis – O80
4550 Jtem Compemdio dos Errores dos Luteranos em o outauo Em 
pasta foi aualiado Em cem reis – O100
4551 Jtem Jnstituicion d’el Principe Christiano de Outauo Em pasta foi 
aualiado Em outemta reis – O80
4552 Jtem Flores Biblia em Outauo de pasta foi aualiado Em Outemta 
reis – O80
4553 Jtem Petracha de Outauo dourado de pasta foi aualiado Em cemto 
E uinte reis – O120
4554 Jtem Mote de Jgreci e Altri de Outauo em pasta foi aualiado Em 
cecenta reis – O60
4555 Jtem Prosa de Mise Petru Bembo em /fl. 443v./1028 pergaminho 
de Outauo foi auailado Em coremta reis – O40
4556 Jtem Ryme d’el Berni em Outauo em pasta foi aualiado Em 
sesemta reis – O60
4557 Jtem De la Origen do Turquo em Outauo em pasta foi aualiado 
Em simcoemta reis – O50
4558 Jtem Reytorica de Tulio em Outauo em pasta foy aualiado em 
sesemta reis – O60
4559 Jtem Gelosia d’el Soli em Outauo em pasta foi aualiado em 
sesenta reis – O60
4560 Jtem Opusculos de Sanauarola de Outauo em pasta foi aualia do 
Em Cemto E Simcoemta reis – O150
4561 Jtem Tragedia Lacrimoza de Sane de Outauo em pergaminho foi 
aualiado Em Vinte reis – O20
4562 Jtem Vida de Nossa Senhora com outros opusculos de noturno 
Neapolitano E Outros Liuros em Outauo em pergaminho foi aualia do 
Em cem reis – O100
4563 Jtem Rimas do Caualeiro Zani em Outauo em ueludo cramesi foi 
aualiado Em Outemta reis – O80
4564 Jtem Liuro que trata como se a-de comseruar huma fortaleza E 
campo de homes /fl. 444/1029 de armas de Outauo de pasta foi aualiado 
Em sesemta reis – O60
4565 Jtem Formulario para escrever Letras misiuas foi aualiado Em 
sesemta reis – O60

4566 Jtem Figuras do Testamento uelho de Outauo Em pergaminho foi 
aualiado Em sesemta reis – O60
4567 Jtem Figuras do Testamento nouo em outauo em pergaminho foi 
aualiado Em corenta reis – O40
4568 Jtem Capitolos de Pero Aritino de Outauo em pergaminho foi 
aualiado Em trinta reis – O30

LIVROS Em Françes

4569 Heliodoro de Ethiopia Historia em folha em pasta d’ouro E de 
colores foi aualiado em quinhemtos reis – O500
4570 Jtem Jnstituicão de hum Princepe dourado de folha de colores foi 
aualiado Em quinhentos reis – O500
4571 Jtem Jnstrucão de guerra de folha dourado de colores foi aualiado 
em quinhemtos reis – O500
4572 Jtem O mesmo Liuro emcadernado em pasta preto foi aualiado 
Em dusemtos reis – O200 /fl. 444v./
4573 Jtem Historia de mostralete em dous volumes em taboas foi 
aualiado Em quinhemtos reis – O500
4574 Jtem Choronica de Frocaldo em dous volumes de folha em taboas 
foi1030 aualiado Em setecemtos reis – O700
4575 Jtem Choronica que se diz Moardos historios em tres volumes em 
folha Em pasta foi aualiado Em outocemtos reis – O800
4576 Jtem Os triumfos do Emperador quando Emtrou em Lomdres 
figu rado de Colores foi aualiado Em quatrocemtos reis he de folha em 
pasta – O400
4577 Jtem Los jnos de Romear de quarto dourado E regrado foi aua liado 
Em quatrocemtos reis – O400
4578 Jtem Triumfo de Leona El Rej de Framca em quarto Em pergami nho 
foi aualiado Em simcoemta reis – O50
4579 Jtem Vocabulario Em framçes escrito de mão em pasta de quar to 
foi aualiado Em Vimte reis – O20
4580 Jtem Mididas d’el Romano em quarto Em pergaminho foi aualia do 
Em sincoenta reis – O50
4581 Jtem Dimitatione Episcopij em quarto Em taboas foi aualiado Em 
sincoemta reis – O50 /fl. 445/
4582 Jtem Comentarios de Julio Cezar em Outauo foi aualiado Em 
Outemta reis – O80

1028 Ms.: palavra repetida “Em”.

1029 Ms.: palavras repetidas 
“de homes”.

1030 Ms.: palavras repetidas “foi”.
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4583 Jtem Offiçio de Capitam de guerra em quarto de pasta dourado E 
de colores foi aualiado em dusemtos E simcoemta reis – O250
4584 Jtem Arte de falconaria E de cãens de caça de quarto Em per-
gaminho foi aualiado em Vimte reis – O20
4585 Jtem Margaridas da Raynha De Navara de outauo em Verso 
dourado foi aualiado Em tresemtos reis – O300
4586 Jtem Amores de Romearto e Paris de Outauo em pasta dourado 
Em dous volumes foram aualiados Em quinhemtos reis ambos – O500
4587 Jtem Leboegche de Romearte dourado en Outauo foi aualiado 
em dusemtos reis – O200
4588 Jtem As odas de Romearte de Outauo em pasta dourado foi 
aualiado Em dusemtos reis – O200
4589 Jtem D’el beneficio de Christo de meio Outauo dourado foi 
aualiado Em Outemta reis – O80
4590 Jtem Clemente Marote de meio Outauo dourado foi aualiado em 
dusemtos E Sincoenta reis – O250
4591 Jtem Almanaque de mejo outauo foi aualiado. /fl. 445v./

Liuros Em Alemão

4592 Jtem Prespetiua de Gualtero Ruif em quarto diguo Em folha foi 
aualiado Em quatrocemtos reis – O400
4593 Jtem Reliquias de uite Embergua Com figuras de quarto em pas ta 
foi aualiado Em setemta reis – O70

Liuros DE Musica

4594 Musica de Glariano Em folha em pasta em Latim foi aualiado em 
quatrocemtos E Simcoemta reis – O450
4595 Jtem Musica Franquina de folha Em pergaminho foi aualiado Em 
cemto E sesemta reis – O160
4596 Jtem Madrigales de Archetelthe Em quarto diguo Em quatro Liuros 
a quatro uozes em pergaminho de quarto foi aualiado em Outocemtos 
reis – O800
4597 Jtem Madrigales de Vicencio Rufo E outros com elle a quatro E 
a simco uozes emcadernado Em pasta E Simquo Volumes de quarto 
foram aualiados Em /fl. 446/1031 mil e seiscemtos reis – 1O600 
4598 Jtem Motetes de quatro uozes de diuersos autores empresos Em 

Amuers desdi o Liuro quarto athe o desimo Em quatro volumes em 
pergaminho foram aualiados Em setecemtos reis – O700
4599 Jtem Motetes de Simco seis Vozes Em Latim desde o Liuro Outa uo 
athe os onze com outros no cabo em Simquo Volumes foram aua liados 
Em mil reis – 1O
4600 Jtem Madrigales de Martim Mengo de quatro Vozes em quarto 
di guo Em quatro volumes em quarto em purgaminho foram aualiados 
em quatrocemtos E outemta reis – 480
4601 Jtem Madrigales a simquo vozes de Pisene em pergaminho em 
Simco uolumes de quarto foram aualiados Em dusentos reis – O200
4602 Jtem Madrigales de Vicencio Roffo a simco vozes Liuro primei ro 
Em simco uolumes em pergaminho foram aualiados Em dusemtos reis 
– O200
4603 Jtem Musica de Jusquim empreso Em Alemanha de Simquo E 
seis Vozes em seis /fl. 446v./1032 Volumes em quarto de pasta forão 
aualiados Em seiscemtos reis – O600
4604 Jtem Motetes de quatro uozes empressos Em Paris em quatro 
uolumes em quarto Em pasta foram aualiados em quatrocemtos reis 
– O400
4605 Jtem Musica de Jusquim empreso Em Alemanha de Simco E 
seis uozes em seis volumes de quarto Em pasta foram aualiados Em 
quatrocemtos reis – O400
4606 Jtem Coroa das amtiguas a tres Vozes emcadernado Em tres 
Vo lumes em pasta foi aualiado em cemto E Simcoemta reis – O150
4607 Jtem Salmos em musica a quatro voses em quatro Volumes 
em pasta Empresos Em Alemanha forão aualiados Em tresemtos r
eis – O300
4608 Jtem Madrigales de Verdelot de meio quarto Em pergaminho 
Liuro primeiro duas Vesess que sam Em todos dez Volumes a Simquo 
Vozes foram aualiados a tresentos reis – O300
4609 Jtem Madrigales de Verdelot de meio quarto a simco uozes Li uro 
segundo Em sinco Volumes foram aualiados Em cemto E Simcoemta 
reis – O150 /fl. 447/
4610  Jtem Madrigales de Uerdelot a quatro Vozes de meio quarto em 
pasta em quatro Volumes foram aualiados em tresemtos reis – O300. E 
he o Liuro primeiro E segundo.
4611 Jtem Vinte E quatro camtigas francesas a quatro uozes de Cle-
mente Joanequim em pasta em quatro1033 Volumes foram aualiados Em 
tresemtos reis – O300

1031 Ms.: palavra repetida “Em”.

1032 Ms.: palavras repetidas “Em seis”.

1033 Ms.: palavra corrigida 
de “quarto [sic]”.
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4612 Jtem Missas diuersas E outros a quatro uozes em quatro Volu mes 
foram aualiados Em tresemtos reis de meio quarto – O300
4613 Jtem Frol de camtigas framcesas a quatro vozes empresas Em 
Anuers desde o Livro primeiro the o seisto emcadernado Em per gaminho
em quatro Volumes foram aualiados em quinhemtos reis – O500
4614 Jtem Magnifica a tres Vozes em pergaminho de quarto foi aua liado 
em sesenta reis – O60
4615 Jtem Magnifica a quatro vozes de Morales de quatro Volumes em 
pergaminho foram aualiados Em cemto E uinte reis – O120
4616 Jtem Motetes Escritos de mão de diuersos a quatro Vozes em 
quatro1034 Volumes de outauo Em pasta foram aualiados /fl. 447v./1035 
em quatrocemtos reis – O400
4617 Jtem Cantigas Castelhanas escritas de mão a quatro Voses em 
dous volumes de quarto foram aualiados Em cem reis – O100
4618 Jtem Treseiro Liuro dos motetes a quatro voses empresos em Paris 
em pasta foi aualiado em dusemtos reis Sam Em quatro Volumes – O200
4619 Jtem Armonia poetica a quatro vozes em quatro Volumes em 
pergaminho em outauo foi aualiado em sincoemta reis – O50
4620 Jtem Madrigales de Costanero feito a tres uozes Em tres volu mes 
em purgaminho de meo quarto foram aualiados em sesenta reis – O60
4621 Jtem Primeiro Liuro dos Cromaticos de Agustin Lucino E pri meiro 
Liuro dos madrigaes de João Paen a duas Vozes em dous Vo lumes 
aualiados em cemto E sesemta reis – O160
4622 Jtem Liuro quinto da musica pera Violas de Letra de quarto em 
pergaminho foi aualiado em sesemta reis – O60
4623 Jtem Ortus Musarum pera Violas de letra de folhas em perga minhos 
foi aualiado Em cento E uinte reis – O120
4624 Jtem Ninsurgia ou arte de musiqua de quarto em pergaminho foi 
aualiado em corenta reis – 40 /fl. 448/
4625 Jtem Camcionario de Oilamertes Castelhano de folha de le tra de 
mão a quatro vozes foi aualiado Em seiscemtos reis – O600
4626 Jtem Outro Liuro de musica de folha preto de mão a quatro vo zes 
que comthem diuersas cousas de pasta de letra de mão foi aualiado 
em seiscemtos reis – O600
4627 Jtem Tratado de musica Castelhano chamado Lusbella em quarto 
em pergaminho foi aualiado em Vinte reis – O20 reis
4628 Jtem Missas familiares de Chamto cham de Outauo em pergami nho 
foi aualiado em trinta reis – O30

Liurinhos que estam em tres caixõins pequeninos dourados

4629 Absalone de Bembo de uinte E quatro dourado em pasta foi 
aua liado Em Sesemta reis – O60
4630 Jtem Compendio das Oracõins dos Sanctos padres dourados Em 
Jta liano foi aualiado em sincoemta reis – O50
4631 Jtem pratica de uita Christiam Em Jtaliano dourado foi aualiado 
Em trinta reis – O30 /fl. 448v./
4632 Jtem Estimulo de amor deuino Em Jtaliano dourado foi aualiado 
Em sesenta reis – O60
4633 Jtem Tratado da uida Christam em Jtaliano dourado foi aualiado 
em trimta reis – O30
4634 Jtem Declaração sobre o Epocalipse Em Jtaliano dourado foi 
aualiado em sesemta reis – O60
4635 Jtem Cornezana da arte militar foi aualiado em sesemta reis – O60
4636 Jtem Labirinto de amor de Bocaçio foi aualiado em trinta reis – O30
4637 Jtem Regra de uida Espiritual escrita theologica com hum trata do 
da humildade dourado foi aualiado em Outemta reis – O80
4638 Jtem Summario da Sagrada Escriptura dourado foi aualiado Em 
quaremta reis – O40
4639 Jtem Tratado da desposisão que se requere pera se receber a 
graça do Espiritu Santo foi aualiado Em simcoemta reis – O50
4640 Jtem Compemdio das Oracõins dos Samtos padres com outro 
Liurinho foi aualiado em simcoemta reis – O50
4641 Jtem Tratado do que deue Saber o Cristão foi aualiado em trimta 
reis – O30
4642 Jtem Horodiano Em grego foi aualiado Em /fl. 449/1036 Outemta 
reis – 80 
4643 Jtem Tratado da Oração mental foi aualiado Em quarenta reis – O40
4644 Jtem Regras das Oracõens mentaes foi aualiado em Vimte reis – O20
4645 Jtem Hum dante foi aualiado Em Outemta reis – O80
4646 Jtem Petrarca foi aualiado Em Outenta reis – O80
4647 Jtem Rimas de Jacobo Sana foi aualiado em trinta reis – O30
4648 Jtem Serua bianca foi aualiado Em trinta reis – O30
4649 Jtem Arcadio de Sanazaro foi aualiado Em coremta reis – O40
4650 Jtem Pomponio Mella foi aualiado em sincoenta reis com 
soleno – O50
4651 Jtem Furtuna foi aualiado em trinta reis – O30

1034 Ms.: palavra corrigida 
de “quarto [sic]”.

1035 Ms.: palavra repetida “aualiados”.

1036 Ms.: palavras repetidas “Em 
grego foi aualiado Em”.
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4652 Jtem Tratado da Justificação do homem foi aualiado em simcoem ta 
reis – O50
4653 Jtem Espelho da Crus foi aualiado Em sesemta reis – O60
4654 Jtem Da sancta Comunhão foi aualiado Em trinta reis – O30
4655 Jtem Dialogo da honra Espiritual de Deos com a alma foi aua liado 
Em simcoemta reis – O50
4656 Jtem Dialogo da boa Criança das damas foi aualiado Em outem ta 
reis com outro Liuro que dis Cortezana – O8 /fl. 449v./
4657 Jtem Apiano Alexandrino em Outauo dourado, foi aualiado em 
outemta reis – O80
4658 Jtem Jozepho de Bellos Judaico em jtaliano foi aualiado Em 
Cemto E quaremta reis – O140
4659 Jtem Niculao Machaueli de arte da guerra foi aualiado Em sesemta 
reis – O60
4660 Jtem Cortezano Dourado foi aualiado Em cem reis – O100
4661 Jtem Ardelia foi aualiado Em sincoemta reis – O50
4662 Jtem Frol de uertudes foi aualiado Em quaremta reis – O40
4663 Jtem O amoroso de Dante foi aualiado Em outenta reis – O80
4664 Jtem Documentos de frei Chucubin foi aualiado em trinta 
reis – O30
4665 Jtem Apiano Alexandrino Em Jtaliano foi aualiado Em Outemta 
reis – O80
4666 Jtem Justino foi aualiado Em sesemta reis – O60
4667 Jtem Obras d’el Bernia foi aualiado Em sesenta reis – O60
4668 Jtem Erodoto foi aualiado Em cemto E uinte reis – O120
4669 Jtem Juuenal foi aualiado Em simcoemta reis – O50
4670 Jtem Fiamete de Bocacio foi aualiado em sincoenta reis – O50
4671 Jtem Comentario das cousas dos Turcos foi aualiado em sincoemta 
reis – O50
4672 Jtem Discursos de Machauelo foi aualiado Em Cem reis – O100 
/fl. 450/
4673 Jtem Letras de Aretino foi aualiado em Cem reis – O100 
4674 Jtem Espelho Jnterior foi aualiado Em sesemta reis – O60
4675 Jtem Felicopo de João Vozario foi aualiado Em cemto e sim coemta 
reis – O150
4676 Jtem Humanidade de Christo foi aualiado Em sesenta reis – O60
4677 Jtem Erasmo da preparação da morte foi aualiado em sesemta 
reis – O60

4678 Jtem Vida de Nossa Senhora foi aualiado Em sesemta reis – O60
4679 Jtem Herodiano foi aualiado em sincoemta reis – O50
4680 Jtem Frei Antonio d’Alciato foi aualiado Em Sincoenta reis – O50
4681 Jtem Ypoleo do Asno d’ouro foi aualiado em outenta reis – O80
4682 Jtem O ginesi de Pero Aretino foi aualiado Em Sincoemta reis – 
O50
4683 Jtem Rezonamentos do Arestino foi aualiado em quaremta 
reis – O40
4684 Jtem filosofia de Thalion dous volumes foram aualiados Em cem 
reis – O100
4685 Jtem Tratado da comuersão do peccador foi aualiado Em trinta 
reis – O30 /fl. 450v./
4686   Jtem Jnstituto foi aualiado Em Sincoemta reis – O50
4687 Jtem Oraçio foi aualiado Em quaremta reis – O40
4688 Jtem Aforismos de Hipocras foi aualiado Em Sesemta reis – O60
4689 Jtem Opusculos de Virgilio foi aualiado Em trimta reis – O30
4690 Jtem Petrarcha dos Remedios da Fortuna foi aualiado Em se semta 
reis – O60
4691 Jtem Teremçio foi aualiado Em coremta reis – O40
4692 Jtem As rubricas das Leis foi aualiado Em quaremta reis – O40
4693 Jtem Pomponio Mella foi aualiado Em Sesemta reis – O60 
4694 Jtem Marcial foi aualiado Em sesemta reis – O60
4695 Jtem Tulio de officiys foi aualiado Em quaremta reis – O40
4696 Jtem Opusculos de Parafino de forma foi aualiado Em coremta 
reis – O40
4697 Jtem Valerio Maximo foi aualiado Em Sesemta reis – O60
4698 Jtem A Comstançia dos Princepes antigos de Alemanha foi 
aua liado Em trinta reis – O30

Mais liuros de Theologia

/fl. 451/
4699 Sermões quadragesimais de Ranley em quarto de pergaminho 
foi aualiado Em dusemtos reis – O200
4700 Jtem Sermones Leonis Papae de folha de pasta foi aualiado Em 
cemto E Simcoemta reis – O150
4701 Jtem Huas horas de nossa Senhora de Colineu de quarto doura das 
E regladas foi aualiadas Em seiscemtos reis – O600
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4702 Jtem Vita Chrisostimi de folha de pasta foi aualiada Em cem to E 
sesemta reis – O160
4703 Jtem Sermones Antonij de Padua Em outauo de pasta foi aualia do 
Em Outemta reis – O80
4704 Jtem Secunda Secundae Sancti. Thomae de pasta de folha foi 
aualiado Em outemta reis – O80
4705 Jtem Testamento nouo Grego E latim grande em pasta foi aua liado 
Em cemto E Sesemta reis – O160
4706 Jtem Hũa Biblia em Seis Volumes de Colineu diguo Em sete 
Vo lumes toda dourada que Esta demtro Em hum caixãosinho E he to da 
dourada E regrada foi aualiada Em mil E seiscemtos reis – 1O600
4707 Jtem Summa Angelica altina de Outauo foi aualiado Em cem 
reis – O100
4708 Jtem Opusculos de Sam Bernardo de ou- /fl. 451v./ 1037 tauo foi 
aualiado Em cemto E uimte reis he de pasta – O120
4709 Jtem Similia Sacra scriptura em outauo foi aualiado Em outem ta 
reis – O80
4710 Jtem Ranli in aduentum em outauo Em pasta foi aualiado Em Ou-
temta reis – O80
4711 Jtem Semtemtias Theologaes de Caruaial de Outauo foi aualiado 
Em Outemta reis – O80
4712 Jtem Dicto Salutis foi aualiado Em quarenta reis – O40
4713 Jtem Speculum mortali de Outauo foi aualiado Em Outemta 
reis – O80
4714 Jtem Sermõens de Sam Boauemtura em Outauo foi aualiado Em 
cem reis – O100
4715 Jtem Gentaculum noui Testamenti foi aualiado em quaremta 
reis – O40
4716 Jtem Vita Christi Carthusiano em outauo foi aualiado Em 
Sincoemta reis – O50
4717 Jtem Perionim1038 de uitis Patriarcharum Em Outauo foi aualia do 
Em sesemta reis – O60
4718 Jtem Meditacõins de Samto Agostinho de Outauo em pasta foi 
aualiado Em Simcoemta reis – O50
4719 Jtem Jncitamentum amoris in Deo de Outauo foi aualiado Em 
sesemta reis – O60 /fl. 452/
4720 Jtem Salterius de Reyneiro de Outauo de pasta foi aualiado em 
sesemta reis – O60

4721 Jtem Gregorio sobre Exechiel de Outauo de pasta foi aualiado Em 
sesemta reis – O60
4722 Jtem Epistolas de Sam Paulo com Scholius de Gunem de Outauo 
de pasta foi aualiado Em simcoemta reis – O50
4723 Jtem Historias da Biblia em pergaminho de Outauo foi aua liado 
em cem reis – O100
4724 Jtem Offiçio de Santa Jsabel Raynha de Portugal em pergami nho 
foi aualiado Em dez reis – O10
4725 Jtem Hum liurinho de Jndulgençias feito de mão em pasta com 
huma caixinha de prata foi aualiado em cem reis – O100
4726 Jtem Precationes de Joanes Fero de passta de Outauo foi aua-
liado Em sincoenta reis – O50
4727 Jtem Psicagogia de Luduuico Blosio foi aualiado Em sincoemta 
reis – O50
4728 Jtem Estimulo do Amor deuino de Sam Boauentura foi aualiado 
Em simcoenta reis he pequeno – O50
4729 Jtem Comtemplationes a jdiotae em Latim foi aualiado Em 
sincoem ta reis – O50 /fl. 452v./
4730 Jtem Jmquiridio. Joannes E que pequeno de pasta foi aualiado 
em sesemta reis – O60
4731 Jtem Laceuerum comsientiae pequeno foi aualiado Em sesemta 
reis – O60
4732 Jtem Dialogos de Sam Gregorio Papa pequeno foi aualiado Em 
quaremta reis – O40
4733 Jtem Catesismo pequeno em Latim foi aualiado em sesenta reis 
– O60
4734 Jtem Regra de Samto Agostinho pequena foi aualiado Em cem 
reis – O100
4735 Jtem Pareta diuini Amoris foi aualiado Em Sincoenta reis – O50
4736 Jtem Comfesio Theologica foi aualiado Em Sincoemta reis he 
pequeno – O50
4737 Jtem Manodia de Francisco Bonado pequeno foi aualiado em 
Outenta reis – O80
4738 Jtem Licetaciones anime indro foi aualiado em sesemta reis he 
pequeno – O60
4739 Jtem Salterio de Reinedeo pequeno foi aualiado em outemta reis 
– O80
4740 Jtem Flaminio sobre os Salmos foi aualiado em outemta reis – O801037 Ms.: palavra repetida “Ou-”.
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4741 Jtem Doctrina moriendi foi aualiado Em sincoenta reis – O50 
/fl. 453/
4742 Jtem Meditacõins de Sam Bernardo E o Estimulo d’amor deuino 
ambos iuntos Em hum Liuro pequenino foi aualiado Em cem reis – 
O100
4743 Jtem De precipius Ecclesia tribulationibus pequeno foi aua liado 
em cem reis – O50
4744 Jtem Titelmagno de Missa pequeno foi aualiado Em sincoemta 
reis – O50
4745 Jtem Joannes Taulero de pasione Christi foi avaliado Em cesemta 
reis – O60
4746 Jtem Meditationes Santo Agostinho pequeno foi aualiado Em 
sincoemta reis – O50
4747 Jtem Salterium Campensi foi aualiado Em Sincoenta reis – O50
4748 Jtem Euangelhos E epistolas dominicarum foi aualiado em 
Outenta reis – O80
4749 Jtem Summa mesteriorum do Titelmagno foi aualiado Em cem 
reis – O100
4750 Jtem Manopando de Dionisio foi aualiado em outemta reis – 
O80
4751 Jtem Os Cristeados da Vida em Latim foi aualiado Em sesenta 
reis – O60
4752 Jtem Decretorio de Herpio em pergaminho foi aualiado em 
sincoenta reis – O50
4753 Jtem Homilias de Roierdi de marqua grande /fl. 453v./ de taboas 
foi aua liado em seiscemtos reis – O600
4754 Jtem Obras de Cipriano de marqua grande de pasta foi aualiado 
em dusemtos E simcoenta reis – O250
4755 Jtem Historia Ecclesiastica em outauo de pasta foi aualiado Em 
Outemta reis – O80
4756 Jtem Paixam de Christo de Hemrique Helmesio em Latim em 
Outa uo foi aualiado em setemta reis – O70
4757 Jtem As Epistolas de Sam Paulo Em Latim muito pequeninas fo-
ram aualiadas Em sesemta reis – O60
4758 Jtem Hortulus animae em Outauo dourado foi aualiado em Ou-
temta reis – O80
4759 Jtem Rozairo em Latim de purgaminho de Outauo foi aualiado em 
Outemta reis – O80

4760 Jtem Samto Tomas sobre as Ladainhas em Latim de pergaminho 
foi aualiado Em quaremta reis – O40
4761 Jtem Titelmagno sobre os Salmos de marqua de folha Em pasta 
aualiado Em tresemtos reis – O300
4762 Jtem Homilias de Solotario de marqua grande de pasta em La tim 
foi aualiado Em tresentos E setemta reis – O370
4763 Jtem Niculao Zegnero sobre o Testamento nouo foi aualiado Em 
cemto E sesenta reis – O160
4764 Jtem Frej João Soares Bispo de Coimbra Sobre /fl. 454/1039 
Sam Mateus em folha Em pergaminho foi aualiado em tresemtos E 
simcoemta reis – O350
4765 Jtem Latancio de Outauo de pasta foi aualiado em outenta reis 
– O080
4766 Jtem Vita Christi de Sam Boauintura em Latim de Outauo de pasta 
foi aualiado Em trenta reis – O30
4767 Jtem gesta Romanorum em pergaminho de Outauo uelho foi 
aualiado Em trinta reis – O30
4768 Jtem Hum Missal Romano de rajz de Veneza em quarto Em couro 
uerde foi aualiado Em Tresemtos reis – O300
4769 Jtem Sermõens de Jndo coqultoueo de folha Em pasta foi aua liado 
em tresemtos reis – O300
4770 Jtem Comrrado Colin Contra Lutero de Outauo em pasta foi 
aualiado em Outemta reis – O80

Titolo dos Livros de Linguaiem de 
Theologia & Comtemplacão

4771 Jtem Dialogo de Frei João da Crus sobre a nesesidade de Oracam 
em quarto em purgaminho foy aualiado Em Cem reis – O100
4772 Jtem Meditacão da paixão em purgaminho de Outauo foi aualiado 
Em sesemta reis – O60
4773 Jtem Doutrina Christã de frei Luis de quarto /fl. 454v./ de pasta 
foi aualiado Em dusemtos reis – O200
4774 Jtem Doutrina Christam, digo Tratado da uida Espiritual de Ou tauo 
em pergaminho foi aualiado Em outemta reis, chama-se insti tuican de 
tauleiro – O80
4775 Jtem Hum purificador de Comercia de Outauo em purgaminho foi 
aualiado Em simcoemta reis – O50

1038 Ms.: palavra rasurada.

1039 Ms.: palavra repetida “Sobre”.
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4776 Jtem Vida de Santa Jsabel Rainha de Portugal foi aualiado Em 
trinta reis – O30
4777 Jtem Emsino Christão de quarto em purgaminho foi aualiado Em 
dez reis – O10
4778 Jtem Juramento de Menises de Outauo Em pergaminho foi 
aualiado Em Vinte reis – O20
4779 Jtem Vida do Arcebispo de Granada de Outauo Em pergaminho 
foi aualiado Em trimta reis – O30
4780 Jtem primeira E segunda das obras do Duque de Gandia em dous 
Volumes de Outauo Em pergaminho foram aualiados Em Cem reis – O100
4781 Jtem Como se alcamsa La graçia diuina de Outauo Em pergaminho 
foi aualiado Em quaremta reis – O40
4782 Jtem Hum Rozario de nossa Senhora de pirgaminho de Outauo 
foi aualiado Em dez reis – O10
4783 Jtem Emtruducõins a sabedoria de Luis /fl. 455/1040 Viuerem em 
pergaminho em outauo foi aua liado Em Vimte reis – O20
4784 Jtem Estimolo de Amor devino em Outauo em pergaminho foi 
aua liado Em trimta reis – O30
4785 Jtem Meditacão da paixão de pergaminho Em Outauo foi aualiado 
Em dez reis – O10
4786 Jtem Tratado da Comfição de Dom Samcho de Noronha em quarto 
em pasta foi aualiado em simcoemta reis – O50
4787 Jtem Manual de doutrina Christã de frei Dioguo Ximenes de Ou-
tauo de pasta foi aualiado Em simcoemta reis – O50
4788 Jtem Historia Ecclesiastica Em folha Em pasta foi aualiado Em 
dusemtos reis – O200
4789 Jtem Comuersasão perfeita dos monges em folha em pergaminho 
foi aualiado Em cento E sincoemta reis – O150
4790 Jtem Dialogo da uera Filosophia de folha Em pasta foi aua liado 
Em dusemtos e simcoemta reis com outro Liuro nelle que trata das 
Jndias – O250
4791 Jtem Espelho de perfeicão de quarto Em pasta foi aualiado Em 
cemto E uinte reis – O120
4792 Jtem Epistolas de Sam Jeronimo de folha em pasta foi aualiado 
Em dusemtos E quaremta reis – O240
4793 Jtem Vita Christi Carteiano em quatro1041 Volumes em castelhano 
de folha Em pasta foram /fl. 455v./ aualiados Em mil E seiscemtos 
reis – 1O600

4794 Jtem Epistolas de Ortis em folha de pergaminho foram aualiados 
Em cemto E sincoenta reis – O150
4795 Jtem Espelho de Comciemçia em folha em pasta foi aualiado Em 
dusemtos reis – O200
4796 Jtem Questõens d’el Tostado de folha Em pergaminho foi aualiado 
Em Cemto E sesenta reis – O160
4797 Jtem Monte Caluario primeira E segumda parte grande Em pasta 
Em hum Volume foi aualiado Em tresemtos E simcoemta reis – O350
4798 Jtem Epistolas em Vlhos de marqua grande em pergaminho em 
castelhano foi aualiado em dusemtos E sincoemta reis – O250
4799 Jtem Bosque deleitoso de folha em taboas foi aualiado Em cemto 
E sincoenta reis – O150
4800 Jtem Tullio de officijs em limgoagem de folha em taboas, com 
os prouerbios de Jnigo Lopes de Mendonça, tudo Em hum volume de 
taboas em folha aualiado Em Outemta reis – O80
4801 Jtem Catasismo Christão de Dom Dioguo Ortins Bispo de Ceita de 
taboas em folha foi aualiado em cem reis – O100
4802 Jtem Espelho de Cristina Em lingoagem em pergaminho de folha 
foi aualiado Em /fl. 456/1042 Outemta reis – O80
4803 Jtem Alabança de pobreza de pergaminho de quarto foi aualiado 
Em Outemta reis – O80
4804 Jtem Crus de Christo de Outauo em pergaminho foi aualiado Em 
Simcoemta reis – O50
4805 Jtem Epistolas de dous Rabis, sermõins de Sam Vicemte, ordem 
sobre a Esmola E Liuro da Caualaria Christam tudo Em hum uolume de 
quarto Em pergaminho foi aualiado Em cemto E simcoemta reis – O150
4806 Jtem Retraymento d’el alma em folha em pergaminho foi aualia-
do Em sesemta reis – O60
4807 Jtem A uida de Nossa Senhora em folha em pergaminho foi aua-
liado Em sesenta reis – O60
4808 Jtem Tratado de Louuores E perigos E dos Estados seculares 
aualiado Em Outemta reis – O80
4809 Jtem Segunda parte de guia de pecadores de frej Luis em outa uo 
de pasta foi aualiado em outemta reis – O80
4810 Jtem Arte pera Seruir a Deos de Outauo em pergaminho foi aua-
liado Em trimta reis – O30
4811 Jtem Epistolas E euamgelhos de Outauo em pergaminho foi aua-
liado em sesemta reis – O60 /fl. 456v./

1040 Ms.: palavras repetidas “Luis”.

1041 Ms.: corrigido da palavra 
“quarto [sic]”.

1042 Ms.: palavra repetida “em”.
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4812 Jtem Detos de huma freira da treseira Regra em outauo de 
pergaminho foi aualiado em Vinte reis – O20
4813 Jtem Espelho de perfeição de Hemrique Herpe em outauo de 
per gaminho foi aualiado Em quarenta reis – O40
4814 Jtem João d’el bene foi aualiado Em sesenta reis de Outauo Em 
pergaminho – O60
4815 Jtem Tratados da uida Espiritual que foi empresso por mandado 
do Cardeal em pasta de Outauo foi aualiado Em cemto E uimte 
reis – O120
4816 Jtem Regra de rezar Romano de Outauo Em pasta foi aualiado em 
quaremta reis – O40
4817 Jtem Preparacão Ao Santo Sacramento de Outauo Em pergaminho 
foi aualiado Em simcoemta reis – O50
4818 Jtem Escala Espiritual de Sam João Climaco de Outauo Em 
pergaminho foi aualiado Em sesemta reis – O60
4819 Jtem Tratado da pobreza de Sam Framcisco foi aualiado Em dez 
reis – O10
4820 Jtem São Boauentura do Banho Real foi aualiado Em dez reis
4821 Jtem Crus de Christo de marqua pequena /fl. 457/1043 em 
pergaminho foi aualiado em quaremta reis – O40
4822 Jtem Compemdio espiritual do Arcebispo de Goa de Outauo Em 
pasta foi aualiado em Cem reis – O100
4823 Jtem Exercicio Espiritual do Duque de Gandia muito pequenino 
foi aualiado Em Vimte reis – O20
4824 Jtem Comficionario de hum frade Francisco muito pequenino foi 
aualiado Em Vinte reis he em pasta – O20
4825 Jtem Declaração dos misterios da Missa muito pequenino em 
pasta foi aualiado Em vinte reis – O20
4826 Jtem Meditacõins da Crus foi aualiado em Vinte reis he de 
pasta – O20
4827 Jtem Rozairo de nossa Senhora muyto pequenino de purgaminho 
imcadernado Em pasta foi aualiado Em quaremta reis – O40
4828 Jtem A uida da Raynha Santa Jsabel de Coimbra foi aualiado Em 
uimte reis em pergaminho – 20 /fl. 457v./
4829 Jtem Espelho de Christina em taboas de folha foi aualiado Em 
cem reis – O100
4830 Jtem Euamgeliorum de folha Em pergaminho foi aualiado Em 
dusemtos reis – O200

4831 Jtem Coloquios Matrimoniais em outauo Em pergaminho foi aua-
liado em sincoemta reis – O50
4832 Jtem Exposisão sobre os primeiros tres capitolos do apoca lipse 
em limgoagem foi aualiado em tresemtos reis – O300
4833 Jtem Oratorio de religiosos em folha Em pergaminho foi aua liado 
Em cemto E Simcoemta reis – O150
4834 Jtem Flos Santorum Com Vita Christi de Saragosa grande de 
marqua maior foi aualiado Em settecemtos reis – O700
4835 Jtem Comtemplaciones del cerucho foi aualiado em sesemta reis 
he de folha Em pergaminho foi aualiado em sesemta reis – O60
4836 Jtem Carro de Donas de folha Em pergaminho foi aualiado Em 
quinhemtos reis – O500
4837 Jtem Valerio das Escolas scholasticas da Sagrada Jstoria de folha 
Em pergaminho foi aualiado em outemta reis – O80
4838 Jtem Choronica dos menistros geraes dos frades /fl. 458/1044 
menores da Le tra de mão de folha Em pergaminho foi aualiado Em 
quatrocemtos reis – O400
4839 Jtem Chronica de Sam Framcisco em dous uolumes de folha em 
pergaminho foram avaliados Em seiscemtos reis – O600
4840 Jtem Choronica de Samto Agostinho em folha em pergaminho foi 
aualiado Em cemto E simcoenta reis – O150

Liuros Profanos Em Romance

4841 Obras de Boscam de quarto em pergaminho foi aualiado Em 
Outemta reis – O80
4842 Jtem Cabeça de Vaqua das cousas da Jndia Em pergaminho de 
quarto foi aualiado em sesenta reis – O60
4843 Jtem Carta de Fernam Cortes das cousas do Peru foi aualiado Em 
simcoemta reis – O50
4844 Jtem Pohemas de Villa Lobos em folha Em pergaminho foi 
aualiado Em quaremta reis – O40
4845 Jtem Camciqueiro Castelhano de folha Em pasta foi aualiado em 
dusemtos reis – O200
4846 Jtem As tresemtas de Joam de Mena foi aualiado Em Cem reis he 
de folha Em pergaminho Velho – O100
4847 Jtem Os prouerbios de dom Jnigo Lopes /fl. 458v./1045 de Men-
donça de folha Em pergaminho foi aualiado Em quaremta reis – O40

1043 Ms.: palavra repetida “pequena”.

1044 Ms.: palavras repetidas 
“dos frades”.

1045 Ms.: palavra repetida “Lopes”.
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4848 Jtem Gramdezas de Espanha em pasta de folha foi aualiado Em 
dusemtos reis – O200
4849 Jtem Camcioneiro de João de Lemzira Em folha em pasta foi 
aualiado Em tresemtos reis – O300
4850 Jtem Epistolas de Seneca de marqua grande em pergaminho foi 
aualiado Em cemto E Vimte reis – O120
4851 Jtem Damte Em castelhano Com comento foi aualiado Em 
settecemtos reis – O700
4852 Jtem Obras de Gil Vicemte Em folha Em pergaminho foi aualia do 
Em dusemtos E Sincoemta reis – O250
4853 Jtem As Eneidas de Vergilio Em limgoagem foi aualiado Em cem 
reis – O100
4854 Jtem Historia d’Eliodoro foi aualiada Em Outemta reis de pasta 
– O80
4855 Jtem Historia de Aurelio E Jsabella de Outauo de pasta em quatro 
Limgoas foi aualiado em cesemta reis – O60
4856 Jtem Jnquiridor dos tempos Em pergaminho em Outauo foi aua-
liado Em Simcoemta reis – O50
4857 Jtem Cartas misiuas de Teixeda Liuro primeiro em quarto de 
perga minho foi aualiado Em cem reis – O100 /fl. 459/
4858 Jtem Riso E plamto de democleto foi aualiado em quaremta reis 
– O40
4859 Jtem Medida d’el Romano em quarto Em purgaminho foi aualiado 
Em quarenta reis – O40
4860 Jtem Verdadeira Emformação do trasumto em quarto Em purgami-
nho foi aualiado em sincoemta reis – O50
4861 Jtem Arte de nauegar de Pero de Medina Em quarto em pergami-
nho foi aualiado Em cem reis – O100
4862 Jtem Obras de Monte Maior de quarto Em pergaminho foram 
aualiados Em Cem reis Em hum Volume – O100
4863 Jtem Arte de gerra do maar foi aualiado Em Sincoemta reis – 
O50
4864 Jtem Liuro da Origem dos turcos em quarto em purgaminho foi 
aualiado Em quaremta reis – O40
4865 Jtem Comcelho E comcelheiros do Princepe foi aualiado Em Sim-
coemta reis – O50
4866 Jtem Repertorio de caminhos de meio Outauo em pergaminho 
foi aualiado Em corenta reis – O40

4867 Jtem Dialogos de Luciano de Outauo em pasta foi aualiado Em 
sesemta reis – O60
4868 Jtem Polidorio Virgilio dos emuemtores das cousas de Outauo de 
pasta que tem a /fl. 459v./1046 licemsa foi aualiado Em cem reis – O100
4869 Jtem Vision deleitable foi aualiado Em sesenta reis de Ou tauo de 
pasta – O60
4870 Jtem As queixas E prantos de Pompeio em pasta foi aualiado em 
Simcoenta reis he de Outauo – O50
4871 Jtem Emblemas de Alciato de Outauo em pergaminho foi aualiado 
Em Outemta reis – O80
4872 Jtem Jnstrução de hum Rej Christão de Outauo de pasta foi 
aualiado Em Sincoemta reis – O50
4873 Jtem Caderno de arte militar foi aualiado em Vimte reis – O20
4874 Jtem Liuro de Sacrario escrito de mão de quarto em pergami nho 
foi aualiado Em dusemtos reis – O200
4875 Jtem Milagres do Condestable Dom Nuno Alueres Pereira Escrito 
de mão foi aualiado Em dusemtos reis – O200
4876 Jtem Regimento de Princepes de folha Em pasta foi aualiado Em 
quatrocemtos reis – O400
4877 Jtem Liuro de claros Varõens escrito de mão foi aualiado em 
Outocemtos reis – O800
4878 Jtem Triumfos de Petrarcha em Limgoagem de folha Em perga-
minho foi aualiado Em dusemtos reis – O200
4879 Jtem Regras das Ordens de Sam João E Auis /fl. 460/1047 E 
Samtiago foi aua liado Em tresentos reis he de folha Em pergaminho 
– O300
4880 Jtem primeira E segunda parte das Epistolas de Gueuara em folha 
E pasta Em hum Volumen foi aualiado Em tresemtos reis – O300
4881 Jtem Marco Aurelio com relogio de Princepes em folha Em pas ta 
foi aualiado Em dusemtos E simcoemta reis – O250
4882 Jtem Vision deleitable em folha Em pasta hi muito antigua foi 
aualiado Em Outenta reis – O80
4883 Jtem Velocino dourado de quarto em pergaminho foi aualiado 
em outemta reis – O80
4884 Jtem Corobromografia de Gaspar de Bairos em quarto em perga-
minho foi aualiado em cem reis – O100
4885 Jtem A primeira parte das Semtenças de Andre Rodriguez d’Evora 
de quarto Em pergaminho foi aualiado Em Outemta reis – O80

1046 Ms.: palavras repetidas 
“que Tem a”.

1047 Ms.: palavras repetidas “E Auis”.
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4886 Jtem Prouerbios de Seneca em quarto em pasta foi aualiado Em 
cem reis – O100
4887 Jtem Dialogo de Democletes uelho em quarto foi aualiado Em 
Vimte reis – O20
4888 Jtem Aruore de batalhas escrito de mão de folha em pasta foi 
aualiado em seiscemtos reis – O600
4889 Jtem Liuro de muitas cousas escrito de mão emcadernado Em 
cou ro de folha foi aualiado em quinhemtos reis – O500 /fl. 460v./
4890 Jtem Quatro Liuros de historias de Franco de Oranio escritos de 
mão foram aualiados em mil e seiscemtos reis todos – 1O600
4891 Jtem Arte de falconaria E montaria Escrito de mão foi aualiado 
Em quinhemtos reis he de folha Em pergaminho – O600
4892 Jtem Choronica de Dom Francisco de Sunsiga de letra de mão em 
quarto em purgaminho foi aualiado Em dusemtos reis – O200
4893 Jtem Dialogos da Petrarcha de folha Em taboas foi aualiado Em 
tresemtos reis – O300
4894 Jtem Segunda parte das quatrocemtas preguntas d’el almeirante 
de folha Em pergaminho foi aualiado Em tresemtos reis – O300
4895 Jtem Miselania de Gracia de Resende de folha Em pergaminho foi 
aualiado Em Sincoemta reis he de folha Em pergaminho – O50
4896 Jtem Liuro de Secretaria de mão de quarto em pergaminho foi 
aualiado Em cem reis – O100
4897 Jtem Caualeiro detreminado dos milhores de quarto dourado foi 
aualiado Em quatrocemtos reis – O400
4898 Jtem Liuro de Secretaria em folha de letra de mão em pasta foi 
aualiado Em outocemtos reis – O800
4899 Jtem Outro Liuro de Jacome d’Oranio de letra de /fl. 461/1048 mão 
grande em pergaminho foi aualiado Em seiscentos reis – O600
4900 Jtem Liuro de diuersas cousas de folha em pergaminho de Letra 
de mão foi aualiado Em Outocentos1049 reis – O800
4901 Jtem Liuro primeiro dos Exemplos de Sabrico escrito Em letra 
de mão da folha Em pergaminho foi aualiado Em quatrocemtos reis – 
O400
4902 Jtem Tratado de Renienitorio de folha Em pergaminho foi aua-
liado Em sesemta reis – O600 [sic]
4903 Jtem Historia do Emperador Carlo Magno E dos dez pares de 
França em folha Em pergaminho foi aualiado Em quarenta reis – O40
4904 Jtem Historia das Jndias de Castella de folha escrita pello Capitão 

Gomsalo Gomes diguo Fernandes do Viedo que trata do Porto de Santo 
Domingo em folha Em pergaminho foi aualiado Em sesenta reis – O60
4905 Jtem Espelho do Princepe Christão feito pello Doutor Moncon 
em folha Em pergaminho foi aualiado Em dusemtos reis – O200
4906 Jtem Antigualhas de Portugal de Letra /fl. 461v./1050 de mão em 
folha Em pas ta meio escrito foi aualiado Em quatrocemtos reis – O400

Estoriadores Em Lingoagem

4907 As Vidas de Plutarcho Em dous Volumes gramdes Em taboas 
foram aualiados Em dous mil reis – 2O00
4908 Jtem Tostados sobre a Choronica de Eusebio Simquo Volumes 
em taboas foram aualiados Em tresemtos reis – O300
4909 Jtem A Choronica de Aragão foi aualiado em Cemto E Simcoemta 
reis – O150
4910 Jtem Apiano Alexandrino triunfos Em folha em pergaminho foi 
aualiado Em dusemtos reis – O200
4911 Jtem Peregrinacam de Jerusalem Em folha Em pergaminho foi 
aua liado em cemto E simcoemta reis – O150
4912 Jtem Obras de Xenofonte de folha Em pergaminho foi aualiado 
Em dusentos reis – O200
4913 Jtem Vallerio Maximo em folha Em pergaminho foi aualiado Em 
tresemtos /fl. 462/1051 reis – O300 
4914 Jtem Apiano Alexandrino de folha Em pergaminho foi aualiado 
Em dusentos reis – O200
4915 Jtem Titu Liuio afigurado de folha Em taboas foi aualiado Em 
outocemtos reis – O800
4916 Jtem Marco pollo Veneseano Em folha em pergaminho foi aua-
liado Em outenta reis – O80
4917 Jtem Choronica do Grande Capitão Gomcalo Fernandes foi aua-
liado Em Outemta reis – O80
4918 Jtem Os quatro Liuros da Choronica de Espanha de Floriam do 
Campo em folha de taboas dos amtiguos foi aualiado Em tresentos 
reis – O300
4919 Jtem Outra Choronica de Florião do Campo d’Espanha os quatro 
Li uros em purgaminho de folha foi aualiado Em quinhemtos reis – 
O500
4920 Jtem Os Sinco Liuros da Choronica de Espanha de Floriam do 

1048 Ms.: palavras repetidas “Outro Liro 
de Jacome Oranio de Letra de”.

1049 Ms.: corrigido da palavra 
“Outcentos [sic]”.

1050 Ms.: palavras repetidas “de Letra”.

1051 Ms.: palavras repetidas 
“Em tresemtos”.
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Campo das nouas em pergaminho de folha foi aualiado em seiscemtos 
reis – O600
4921 Jtem A choronica d’el Rej Dom Alomso Om- /fl. 462v./1052 zeno de 
Castela em pergaminho de folha foi aualiado Em dusemtos E corenta 
reis – O240 
4922 Jtem A Choronica d’el Rej Dom Afomso o Sabio E d’el Rej Dom 
Samcho o brabo Em pergaminho foi aualiado Em Outemta reis – O80
4923 Jtem Choronica do Santo Rey Dom Fernando em folha Em perga-
minho foi aualiado em outemta reis – O80
4924 Jtem Choronica de Espanha Sem nome de Autor de folha em pas-
ta amtigua foi aualiado em cemto E sesemta reis – O160
4925 Jtem A Comquista de Rodes com hum tratado de Remelitai Em 
hum Volume em pasta de folha foi aualiado Em dusemtos reis – O200
4926 Jtem Choronica do Cide Rui Dias E emperador de folha em ta boas 
foi aualiado Em cemto e simcoemta reis – O150
4927 Jtem Choronica d’el Rej Dom João o zegundo de Castella em 
folha Em taboas foi aualiado Em quinhemtos reis – O500
4928 Jtem Segunda parte de Plinio escrito de mão de folha Em pas ta 
foi aualiado Em Outocemtos reis – O800 /fl. 463/
4929 Jtem Liuro de bons Custumes escrito Em pergaminho em taboas 
de folha foi aualiado em tresemtos reis – O300
4930 Jtem Quinto Cursio de folha Em taboas foi aualiado Em cemto E 
sincoemta reis – O150
4931 Jtem Josepho de Bello Judaico de folha Em pergaminho foi aua-
liado Em cemto E Sincoenta reis – O150
4932 Jtem Segunda parte da Choronica de Espanha do Doutor Pero 
Antão de folha Em pergaminho foi aualiado Em dusemtos reis – O200
4933 Jtem Historia E descricão da Cidade de Toledo foi aualiado Em 
cemto E uimte reis – O120
4934 Jtem Historia do marques de Pescara Em folha em pergaminho 
foi aualiado Em dusentos e simcoemta reis – O250
4935 Jtem Choronica dos Reys de Castela A saber Dom Afomso decimo 
E Dom Samcho o quarto E Dom Fernando o quarto de Letra de mão de 
marqua grande em pergaminho foi aualiado Em Outocemtos reis – O800
4936 Jtem Choronica de Ceita de Letra de mão de folha em pasta foi 
aualiado Em quatrocemtos reis – O400
4937 Jtem Historia de Alemanha foi aualiada Em /fl. 463v./1053 
dusemtos reis de folha Em pergaminho – O200        

4938 Jtem Liuro de diuersas historias escrita de mão de marqua 
gran de Em pasta foi aualiado em settecemtos reis – O700
4939 Jtem Liuro das Linhages de Portugal de Letra de mão de mar qua 
gramde de pasta foi aualiado em mil Rejs – 1O000
4940 Jtem Liuro de diuersas cousas do Tempo do Duque Dom Theodosio 
em diante E do anno de quinhemtos E trinta E dous de marqua gran de 
Em pasta foi aualiado Em dous mil Reis – O2000
4941 Jtem Josepho das Antiguidades Judaicas em Limgoagem de Letra 
de mão de marqua grande não se aualiou por Estar no Rol dos Liuros 
defesos – O000
4942 Jtem Choronica de Espanha amtigua feita de mão em pergaminho 
grande Em taboas foi aualiado Em dous mil reis – O2000
4943 Jtem A quarta parte das partilhas Em lingoagem portuges em 
pergaminho de letra de mão em taboas foi aualiado Em quinhemtos 
reis – O500
4944 Jtem Obras d’el Rej Dom Denis feitas /fl. 464/ de mão de perga-
minho de marqua grande em taboas foi aualiado Em outenta reis – O80
4945 Jtem Os Comentarios de Cezar em folha de pasta foi aualiado Em 
dusemtos reis – O200
4946 Jtem Tomada de Constantinopla pello grande Turquo de 
purgaminho Em folha em pao foi aualiado Em quatrocemtos reis – 
O400
4947 Jtem Choronica de Jnglaterra de pergaminho de folha Em taboas 
foi aualiado Em quinhemtos reis – O500
4948 Jtem Choronica de Portugal Escrita de mão de folha Em taboas foi 
aualiado em seiscemtos reis – O600
4949 Jtem Choronica de Vltramar de folha Em pasta falta foi auailiada 
Em dusemtos reis – O200
4950 Jtem Choronica d’el Rej Dom Sancho Segundo Rej de Portugal 
E de Outros Rejs de Letra de mão de marqua grande Em taboas foi 
aualiado Em quinhemtos reis – O500
4951 Jtem Choronica d’el Rej Dom Pedro O Outauo Rej de Portugal 
composto por Gomes Pena de Letra de mão, diguo por Gomes Eanes 
de Letra de pena Em folha foi aualiado Em dusemtos reis – 200 
/fl. 464v./
4952 Jtem Segunda parte da Choronica d’el Rej Dom Fernando E da 
Rajnha dona Jsabel de Castella de folha Em pergaminho de Letra de 
mão foi avaliada em tresemtos reis – O3001052 Ms.: palavra repetida “Om-”.
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4953 Jtem Choronica d’el Rej Dom João de Castella de folha Em 
per gaminho de letra de mão foi aualiado Em seiscemtos reis – O600
4954 Jtem Summa de Jlustres Varois em folha em pergaminho foi 
aualia do Em quinhemtos reis – O500
4955 Jtem Historia do gram capitão Em Outaua Rima de folha em 
per gaminho foi aualiado Em dusemtos reis – O200
4956 Jtem Summa Oriental Escrita de mão em pergaminho grande nam 
he acabado foi aualiado Em quatrocentos reis – O400
4957 Jtem Choronica d’el Rej Dom Rodriguo de Castella de folha Em 
pasta foi aualiado Em dusemtos E simcoemta reis – O250
4958 Jtem Choronica d’el Rej Dom João o primeiro /fl. 465/1054 de Letra 
de mão de marqua grande em taboas foi aualiado Em settecemtos 
reis – O700
4959 Jtem Duas choronicas d’el Rej dom Pedro o Cruel de Castella E 
dous liuros hum de pasta e outro de taboas de folha foram aualiados 
em quinhemtos reis ambos – O500
4960 Jtem Os noue da fama de folha Em taboas foi aualiado Em 
tresem tos reis – O300
4961 Jtem Segumda parte da Carolea composta por Jeronimo Sempera 
Em outauo Em pergaminho foi aualiado Em quaremta reis – O40
4962 Jtem Paulo Jouio em dous Volumes de marca gramde em 
pergaminho foram aualiados em mil E dusemtos reis – O1200
4963 Jtem Os outo Liuros da Jstoria da Jndia de Castanheda em dous 
Volumes de pasta dourados foram aualiados Em mil e seiscemtos 
reis – 1O600
4964 Jtem Os mesmos Liuros da mesma Historia de Castanheda 
emcadernados Em purgaminho de folha foram aualiados em mil 
reis – 1O000 /fl. 465v./
4965 Jtem Primeira E segunda parte da Asia de João de Bairros das 
cousas da Jndia de marqua gramde em pergaminho foram aualiados 
Em mil reis são dous volumes – 1O000
4966 Jtem Orlando namorado de quarto Em pasta foi aualiado Em 
simcoenta reis – O50
4967 Jtem Distincão d’Africa de Outauo Em pergaminho foi aualiado 
Em uinte reis – O20
4968 Jtem Julio Fromtino dos comselhos E auisos da guerra de quarto 
Em pergaminho foi aualiado Em uimte reis – O20
4969 Jtem Vida do Arcebispo de Granada de Outauo Em pergaminho 
foi aualiado em quarenta reis – O40

4970 Jtem Discricão do Mosteiro de Samta Crus de Coimbra de quarto 
Em pergaminho foi aualiado Em uinte reis – O20
4971 Jtem Marco Tulio o Seu Catão maior o da Velhise em outauo de 
pergaminho foi aualiado Em trimta reis – O30
4972 Jtem Comedia de Plauto Chamada Soldado Glorioso de meio 
Outauo de pasta foi aualiado Em quaremta reis – O40
4973 Jtem Pranto sobre Espanha por Samto /fl. 466/1055 Jsidro 
Arcebispo de Seuilha em folha em pergaminho foi aualiado Em cem 
reis – O100
4974 Jtem Gramatica de Limgoa portuguesa em quarto em pergaminho 
foi aualiada Em quaremta reis – O40
4975 Jtem Cansioneiro de Romançes uelhos de Outauo pequeno Em 
pas ta foi aualiado Em Sesemta reis – O60
4976 Jtem Decadas de Des Cezares de Gueuara a Viso de priuados 
menos preçio de Corte em folha em pasta foi aualiado Em dusemtos 
reis – O200
4977 Jtem Hum Liuro em portuges de letra de pena de Dom João de 
Cas tro Viso rei que foi da Jndia com algũas fortalezas debuxados de 
colores de folha grande em pasta foi aualiado Em mil E seiscemtos 
reis – 1O600
4978 Jtem Marco Polo das Historias das Jndias em portugues em folha 
Em pasta foi avaliado Em outemta reis – O80
4979 Jtem Hum uocabulario de seis Lingoas em outauo Em pergaminho 
foi aualiado em quaremta reis – O40
4980 Jtem Arte de Arismetica de conta Castelhana em outauo Em 
pergaminho foi aualiado em Vimte reis – O20 /fl. 466v./

Mais Liuros de Musica

4981 Motetes de quatro Vozes desde o primeiro Liuro the o quarto 
Em missas de Simquo E de quatro vozes do primeiro E triseiro Li uro 
foi aualiado Em nouecemtos reis tem simquo volumes E são de quarto 
gramde – O900
4982 Jtem Motetes de Simquo E seis Vozes do primeiro Liuro athe 
o setimo de quarto em simquo volumes foram aualiados em mil E 
dusemtos reis – 1O200
4983 Jtem Motetes de Framcisco Gereiro de Sinco Vozes em purga-
minho Em quarto em Simquo Volumes foram aualiados Em dusemtos 
reis – O200

1053 Ms.: palavra repetida “Em”.

1054 Ms.: palavras repetidas 
“o primeiro”.

1055 Ms.: palavra repetida “Santo”.
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4984 Jtem Madrigaes de Constantino festa de tres uozes em tres Volumes 
em pergaminho foram aualiados Em cemto E Simcoemta reis – O150
4985 Jtem Motetes de missas de diuersos Autores os motetes desde o 
primeiro Liuro athe o quarto E as missas desde o primeiro li uro the o 
triseiro de quarto grande Em sinco Volumes Em pergaminho a /fl. 467/1056 
simquo E a seis Vozes foram aualiados em settecemtos reis – O700
4986 Jtem Motettes E Madrigales de Pero Graces a quatro E a simquo 
Vozes em quatro Volumes de pergaminho forão aualiados em tresemtos 
reis – O300
4987 Jtem Motetes de diuersos Autores de quarto a quatro vozes Liuro 
primeiro E segundo de Leão em quatro volumes foram aualiados em 
tresemtos reis – O300
Que por esta maneira atras ouue o dito Aluaro Bahia per feito E 
acabado este Jmuemtario da Liuraria que nam he adquerida em tem po 
da Senhora Duqueza Donna Britis com protestação que a todo o tempo 
que lhe a Lembrar o declarar E toda a liuraria ficou em seu poder E a 
seu Carguo como dantes a tinha E se obrigou dar della Conta cada 
uez que lhe for mandado e asinou aqui com o dito Dezembarguador 
Sebastiam Alueres que o Escreui // Jeronimo Pereira de Saa // Aluaro 
Bahia Chaues /fl. 467v./

Termo que fes Aluoro Baya

Aos Vimte E seis dias do mes de Nouembro de mil E quinhemtos 
sesenta E sette annos em Villa Vicosa no Apossemto da Senhora 
Duqueza donna Britis pareceo hi Aluaro Bahia que tem cargo da Liuraria 
Comtheuda em Este Jmuemtario que Esta escrito Em nouemta E seis 
meas folhas afora Esta E eu Escriuam lhe fis pregumta se tinha a liuraria 
E cousas comtheudas em este Jmuemtario em seu poder asim como o 
fez e esta Escrito nelle E asim a Liura ria E cousas que Estam escritas 
no imuemtario da Liuraria adquerida Em tempo da Senhora Duqueza 
Donna Britis de que Outrosim fez imuemtario que Esta Escrito Em dez 
meas folhas afora a folha de termo de iuramento E por Elle dito Aluaro 
Bahia foi dito peramte mim /fl. 468/1057 escriuam E testemunhas abaixo 
asinadas que toda a Liuraria E fazenda Lamcada nos ditos Jmuemtarios 
que estão asinados por elle no cabo que he Este e o dos adqueridos 
tudo tem a seu carguo e se obrigou a dar comta com emtregua della 
cada uez que lhe for pedida sob obrigação de seus bens E fazemda que 
pera is so obrigou E eu Escriuam aceitei esta obrigação e elle asinou aqui 

testemunhas que Estauam presemtes Amtonio Mouro, E João Go mes 
Vieira E Amtonio de Abreu Criados do Duque E eu Sebastiam Aluares 
que o Escreui a qual comta se obrigou dar ao senhor Duque ou a quem 
elle mandar, ou ao Juiz das partilhas testemunhas os sobreditos E eu 
Sebastiam Alueres que o Escreui Amtonio de Abreu // Amtonio Mouro 
// Aluaro Bahia Chaues E João Gomes Vieira

Jmuemtario que fez /fl. 468v./1058 Aluaro Bahia dos liuros 
qve se comprarão despois de casado o Duque com a 
senhora Du quesa Dona Britis que sam adqueridos

4988 Nicolai Tartaglia de quarto em pergaminho foi aualiado Em 
du semtos reis – O200
4989 Jtem Choronica Daniae Vai avaliado Com as Historias
4990 Jtem Epistola Ptholomei em Jtaliano foi aualiado Em cemto E 
coremta reis – O140
4991 Jtem Diciplina militar Vai nos liuros jtalianos aualiada.
4992 Jtem Letras d’el Taso Em jtaliano Sam de Outauo Em pergaminho 
foi aualiado em cemto E quarenta reis – O140
4993 Jtem Orontij Mathematica Vai aualiado emtre os liuros de 
as tronomia E Mathematica. /fl. 469/
4994 Jtem Theodoretus in Pauli Epistolas de outauo de pasta foi 
aua liado Em cemto e simcoemta reis – O150
4995 Jtem Homiliaris Montani ia Vai aualiado nos Liuros de Theologia.
4996 Jtem Horologium Sapientiae de meio Outauo de pasta foi aualia-
do Em simcoenta reis – O50
4997 Jtem Eliodorus de meio Outauo foi aualiado em sesemta reis – O60
4998 Jtem Nauarro Manual de Outauo de pasta portugues foi aualiado 
Em cem reis – O100
4999 Jtem Homiliaris E miseno dos nouos portugueses foi aualiado Em 
outemta reis – O80
5000 Jtem Camcioneiro geral foi aualiado Em quatrocemtos reis – 
O400
5001 Jtem Rosairo Jtaliano de Outauo Em pergaminho foi aualiado Em 
dusemtos reis – O200
5002 Jtem Liuro de Re melitari atras fiqua na quarta adicam deste 
Emuemtairo dos Liuros E Lamcou-se por Erro.
5003 Jtem Blosio de Samto Agostinho foi aualiado Em simcoemta reis 
– O50 /fl. 469v./

1056 Ms.: palavra repetida “A”.

1057 Ms.: palavra repetida “mim”.

1058 Ms.: palavras repetidas 
“Jnuemtario que fez”.
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5004  Jtem Scopus Biblicus foi aualiado Em Sesemta reis – O60 reis
5005 Jtem Liuro Diana de Montemor foi aualiado Em sesemta reis – O60
5006 Jtem Homilioris Doctor dos nouos de pasta de folha foi aualiado 
Em tresemtos E sincoenta reis – O350
5007 Jtem Historia de Ethiopia Vai adiamte Com os liuros de 
limgoagem.
5008 Jtem Ferus Super Matheum de Outauo Em purgaminho foi 
aualiado Em cemto E coremta reis – O140
5009 Jtem Comsolatio pusilanimium de meio Outauo foi aualiado Em 
uimte reis – O20
5010 Jtem Segumda Viagem da Jndia Em jtaliano Vai emtre os liuros 
Jtalianos.
5011 Jtem Liuro de Guarnicoins de Espadas adiante uai aualiado. 
5012 Jtem Hum liuro bramco de caixa Estreito emcadernado Em 
Vermelho foi aualiado Em quinhemtos reis – O500 reis
5013 Jtem Outro Liuro bramco maior que o de Sima foi aualiado Em 
seiscemtos reis – O600

Teologia

5014 Mariale Busti Em tres Volumes de quarto Em pasta foram aualiados 
Em quinhemtos Reis – O500 
5015 Jtem Gesta Thomanorum de Outauo /fl. 470 /1059 em pergaminho 
foi aualiado Em quaremta reis – O40
5016 Jtem Martinus de Frias de Sacramentis de quarto em pasta foi 
aualiado Em outemta reis – O80 
5017 Jtem Jn Sacro Sanctum Jesum Christum Euangelium padre Joane 
Fero auctore de Outauo Em pergaminho diguo Em pasta sobre Sam 
João foi aualiado Em dusemtos E quaremta reis – O240
5018 Jtem Comfecio prolego menon aduersus soto de Outauo de pasta 
foi aualiado Em Outemta reis – O80
5019 Jtem Sentile Comunes Loci exomni fene sacra scriptura de serpt. 
de meio Outauo de pasta foi aualiado Em quarenta reis – O40

Canones

5020 Pragmatica Sanciciones deretis de quarto Em pergaminho diguo 
de Pasta foi aualiado Em cemto E uimte reis – O120

5021 Jtem Comcilia Sepuli de quarto Em pergaminho foi aualiado Em 
sesemta reis – O60
5022 Jtem Ppraticarum quaestionis Didaco Couas Ruuias auctoris de 
Outa uo Em pergaminho foi aualiado Em Cem reis – O100 /fl. 470v./
5023 Jtem Canonis Comcilij Prouimcialis Coloniensis de Outauo Em 
pasta foi aualiado Em cemto E uimte reis – O120
5024 Jtem Jnterpretationum Et responsorum Joannes Francisci de 
samto Nasario de folha Em pergaminho foi aualiado Em dusentos E 
coremta reis – O240
5025 Jtem Didacus Couas Ruuias de testamentis de folha Em 
pergaminho foi aualiado Em dusemtos reis – O200
5026 Jtem Comsilia Gidonis Papae de quarto de pergaminho foi 
aualia do Em cento E cimcoemta reis – O150 reis
5027 Jtem Comentaria Reuerendi Patris Loduuici Gomes Episcopus in 
regulis Concelaria iudicialis de folha Em pergaminho foi aua liado Em 
dusentos E quarenta reis – O240
5028 Jtem Elaegationes Lapae Em folha Em pergaminho diguo de 
quarto foi aualiado Em sesemta reis – O60
5029 Jtem Luduuicus Groceuus sobre o seixto das decretaes de quarto 
Em pergaminho foi aualiado Em cemto E sesemta reis – O160
5030 Jtem Repetitio Guilhelme Benedicti de quarto gramde em 
perga minho foi aua- /fl. 471/1060 liado Em dusemtos reis – O200 
5031 Jtem Repeticão de Direito Canonico de diuersos Autores de 
quar to Em pergaminho adiante Vam aualiados
5032 Jtem Tractatus da gracijs Expectatiuis de quarto em pergami nho 
foi aualiado Em cemto E Simcoemta reis – O150
5033 Jtem formolarium instromentorum de quarto Em pergaminho foi 
aualiado em cem reis – O100
5034 Jtem Couas Ruuias Variarum regolucionum de Outauo em 
pergami nho foi aualiado em dusemtos reis – O200
5035 Jtem Decisapeli Tolosi decisiones de Outauo em pergaminho foi 
aualiado Em Cem reis – O100
5036 Jtem De potestate Papae Comsili Secumdi et decem de quarto 
em purgaminho foi aualiado Em outemta reis – O80
5037 Jtem Pratica Cancelariae de Outauo em pasta foi aualiado Em 
ou tauo diguo foi aualiado em outemta reis – O80
5038 Jtem Joannes Bernardi Dias de luce decretorum Doctoris Hispa nae 
pratica criminalis Canonica de Outauo Em pergaminho foi aualiado Em 
sesemta reis – O60

1059 Ms.: palavras repetidas 
“de Outauo”.

1060 Ms.: palavra repetida “aua-”.
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5039 Jtem Repertorium de Nicolaae deniles /fl. 471v./1061 de Outauo 
Em pasta foi aualiado Em sesemta reis – O60
5040 Jtem Relutio Capitulo ita Curumdam de Outauo de pergaminho 
foi aualiado Em Cem reis – O100
5041 Jtem Flosculus Sacramentorum de Outauo Em pergaminho foi 
aua liado Em uimte reis – O20
5042 Jtem Jmolas sobre os decretaes Em tres Volumes de folha Em 
per gaminho diguo de marqua grande foi aualiado Em mil reis – 1O00
5043 Jtem Jmolas sobre as clementinas de marqua gramde em pergami-
nho foi aualiado Em Cemto E sesemta reis – O160
5044 Jtem Mihi diacono de marqua grande Em dous Volumes Em 
pergami nho digo hum Volume sobre o decreto foi aualiado Em 
quatrocemtos E sincoemta reis – O450
5045 Jtem Nouele Joannes Andre sobre o Seixto dos decretaes de 
marqua grande Em pergaminho foi aualiado Em tresemtos reis – O300
5046 Jtem Especulador Em tres Volumes marqua grande Em pergaminho 
/fl. 472/1062 foram aualiados em seiscemtos reis – O600
5047 Jtem Os Abhades em noue Volumes de marqua grande em 
pergaminho foram aualiados Em mil E outocemtos reis – 1O800
5048 Jtem Jnnocemcio de marqua grande Em pasta foi aualiado Em 
tresemtos E Simcoemta reis – O350
5049 Jtem Comcilia Vicentij digo Stephani Beltram de marqua 
gramde Em tres Volumes Em pasta foram aualiados em settecemtos 
reis – O700
5050 Jtem Concilij Baldi em dous Volumes de pasta de marqua gramde 
foram aualiados Em mil reis – 1O00
5051 Jtem Joannes Monicus Et probus super Seixto Em pasta de folha 
foi aualiado Em quinhemtos reis – O500
5052 Jtem Filinus em quatro Volumes de marqua gramde em 
pergaminho foram aualiados Em outocemtos reis – O800
5053 Jtem Aritino super de Certales de marqa gramde em pergaminho 
foi aualiado em dusemtos reis – O200
5054 Jtem Amcarrano Sobre triseiro, quarto /fl. 472v./1063 E quimto 
decretalium de marqua gramde Em pergaminho maes Outro Volume 
sobre primeira E segunda parte dos doutores E outro sobre o seixto Com 
arcediacono sobre o Seixto avaliados Em mil E seiscemtos reis – 1O600
5055 Jtem Preposito Sobre o quarto das decretaes de marqua gramde 
de purgaminho foi aualiado Em dusemtos reis – O200

5056 Jtem Baldo Sobre os decretaes de marqua grande Em pergaminho 
foi aualiado Em tresemtos E simcoemta reis – O350 reis
5057 Jtem Summa de Azam de marqua grande em pergaminho foi 
aualiado Em tresemtos E Simcoemta reis – O350
5058 Jtem Marianu Sucino Sobre as decretaes em pergaminho de 
marqua grande foi aualiado Em quatrocemtos reis – O400
5059 Jtem Cardeal Alexandrino sobre o decreto de Marqua gramde em 
pergaminho foi aualiado Em tresentos reis – O300
5060 Jtem Felipo Decio sobre os decretaes de Marqua gramde em 
per gaminho foi aualiado Em dusemtos diguo Em tresemtos E Simcoemta 
reis por ser dos Amtiguos – O350 /fl. 473/

Leis

5061 Tiraquelo na Ley Summa de donationibus de folha em pergami-
nho foi aualiado em Cemto E Simcoemta reis por ser dos amtiguos
5062 Jtem Os Comcelhos de Alexandre em quatro Volumes de marqua 
gram de em pergaminho foram aualiados Em mil E Outocemtos 
reis – 1O800
5063 Jtem Albericos Em noue Volumes de marqua gramde em 
pergaminho forão aualiados Em tres mil E seiscentos reis1064 – 3O600
5064 Jtem Pinel dous Volumes de quarto grande em pergaminho 
de bonis maternis E de recidenda Venditione foram aualiados Em 
seiscemtos reis – O600
5065 Jtem Segura na repetição da Ley unum Ex familia de quarto gram-
de em pergaminho foi aualiado Em dusemtos reis – O200
5066 Jtem Palacio remo sobre o Reyno de Nauara em pergaminho de 
quar to grande foi avaliado Em cemto E simcoemta reis – 150
5067 Jtem Bartolos em Omze Volumes de marqua gramde de pasta 
Amtiguos foram aualiados Em dous /fl. 473v./1065 mil E quatrocemtos 
reis – O240  
5068 Jtem Baldos sobre o Codego dous Volumes Em taboas de marqua 
gramde foram aualiados em mil E quatrocemtos reis – 1O400
5069 Jtem Jason sobre as ancõens de marqua grande em pasta foram 
aua liados Em cemto E Sesemta reis – O160
5070 Jtem Comselhos de Lodouico Romão Em hum volume foi aualiado 
Em dusemtos E quaremta reis – O240
5071 Jtem Rodrigo Soares na Lei Coniam in prioribus dere iudicata em 

1061 Ms.: palavra repetida “deniles”.

1062 Ms.: palavras repetidas 
“Em pergaminho”.

1063 Ms.: palavra repetida “Quarto”.

1064 Ms.: corrigido da palavra “res [sic]”.

1065 Ms.: palavras repetidas “Em dous”.
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titolo das ganancias em pergaminho de marqua grande foi aualiado Em 
dusemtos E coremta reis
5072 Jtem As flameas de Bertolameu Socino e a sua Litera sobre o 
Digesto he uolume de marqua gramde em pergaminho foi aualiado em 
seiscemtos reis – O600
5073 Jtem Joannes de Platea sobre os tres Liuros do Codego de mar-
qua gramde em pergaminho E foi aualiado em dusemtos reis – O200
5074 Jtem Felipo Cornio sobre o Seixto do Codego /fl. 474/1066 de 
pergaminho de marqua gramde foi aualiado Em dusemtos reis – O200
5075 Jtem Baldo E Andre Vizerna sobre os foros Em hum Volume 
mar qua grande em pergaminho foi aualiado Em tresentos reis – O300
5076 Jtem Saliceto sobre o digesto Velho sobre a segunda parte em 
hum uolume marqua gramde em pergaminho foi aualiado Em dusentos 
reis – O200
5077 Jtem Alexander sobre Direito Ciuil En sinco Volumes em 
pergaminho de marqua grande foram aualiados em mil E dusemtos 
reis – 1O200
5078 Jtem Matenis de aflictis nas comstituicõins Neopoletinas hum 
uolume marqua grande em pergaminho foi aualiado Em seiscemtos 
reis – O600
5079 Jtem Angelo sobre a Jnstituta de marqua grande em pergaminho 
foi aualiado em quatrocemtos reis – O400 
5080 Jtem João Funo sobre a Jnstituta de marqua grande de pergaminho 
foi aualiado Em dusemtos reis – O200 /fl. 474v./
5081 Jtem Jasõens Em noue Volumes de pergaminho de marqua 
gramde foram aualiados em mil E seiscemtos reis – 1O600  Jtem por 
serem amtiguos.
5082 Jtem Comselhos de Deçio Em dous Volumes de pergaminho 
mar qua gramde forão aualiados em seiscemtos Reis – O600
5083 Jtem Comselhos de Paulos de Castro em dous Volumes de 
mar qua gramde emcadernados Em pergaminho foram aualiados em 
seiscem tos reis – O600
5084 Jtem Jmela em dous Volumes marqua gramde em pergaminho foi 
aualiado em outocemtos reis – O800
5085 Jtem Comcelhos de Bertolameu Casaneo marqua grande em 
per gaminho foi aualiado Em tresemtos reis – O300
5086 Jtem João Francisco Santo Nazario E tratado de peste de quar to 
Em pergaminho foi aualiado Em cem reis – O100

5087 Jtem Pratiqua amzola de quarto Em pergaminho diguo de Outauo 
foi aualiado Em outemta reis – O80
5088 Jtem Otauiano de more iudioiorum /fl. 475/1067 de Outauo Em 
pasta foi aualiado em outenta reis – O80
5089 Jtem Pratica ferrariensis de Outauo Em pergaminho foi aualiado 
em cem reis – O100
5090 Jtem Digro de regula Juris de Outauo em pasta foi aualiado em 
sesemta reis – O60
5091 Jtem Thomas gramaticus super dicisionibus Neopolitanis de 
Ou tauo Em pergaminho foi aualiado em cemto E quaremta reis he de 
pasta – O140
5092 Jtem Joannes montames de Regulis iuris de Outauo Em pasta foi 
aualiado Em Outenta reis – O80
5093 Jtem Remigio de Charitatiuo socidio em outauo de pasta foi 
aualiado em outenta reis – O80
5094 Jtem Gido Papa super Digesto nouo in fortiacto de quarto em 
pergaminho foi aualiado em dusemtos reis – O200
5095 Jtem Canones Concilij Prouincialis de Outauo em pasta Vai nos 
Liuros de Theologia
5096 Jtem Joannes de tera Rubia contra Rebelles suorum Regum de 
quarto Em pergaminho foi aualiado Em cemto E uinte reis – O120
5097 Jtem Decisiones Antoni Capici de folha Em pergaminho foi 
aua liado Em /fl. 475v./ 1068 tresemtos reis – O300 
5098 Jtem Confesio oze em Outauo de pasta foi aualiado em dusemtos 
E corenta reis – O240
5099 Jtem Opera Hipoliti de Marelis hum uolume Em outauo foi 
aua liado Em cemto E sesenta reis – O160
5100 Jtem Paris de puteo de sindicatu Em pergaminho de Outauo foi 
aualiado Em Cemto E Vimte reis – O120
5101 Jtem Digesto Velho em Outauo Sem glosa em hum volume de 
pasta foi aualiado em cemto E simcoemta reis – O150
5102 Jtem Digesto enforceado em outauo de pasta Sem glosa foi 
aua liado Em cemto E uinte reis – O120
5103 Jtem Comcerto Antre o Emperador E El Rej de França e o Papa de 
quarto em pergaminho foi aualiado Em simcoemta reis – O50
5104 Jtem Argumentum de diuersas Leys de folha em pergaminho foi 
aualiado Em simcoemta reis – O50
5105 Jtem Dino sobre o digesto nouo E esforçado de Outauo em pasta 
foi aualiado Em Outemta reis – O80

1066 Ms.: palavras repetidas 
“do Codego”.
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5106 Jtem Hum Liuro de Justica E Sem iustiça Em latim Autor Francisco 
Aires /fl. 476/1069 de quarto Em pasta foi aualiado em outemta reis – O80
5107 Jtem Joannes Copus de fructibus em quarto foi aualiado Em 
cem to E uinte reis – O120
5108 Jtem Manual de Comfesores de Nauarro dos nouos de quarto de 
pasta foi aualiado Em quatrocemtos reis – O400
5109 Jtem Repetision de João Mauriçio codice mulier de quarto Em 
pasta foi aualiado Em outemta reis – O80
5110 Jtem Summa Comciliorum em quarto de pergaminho foi aualiado 
Em dusentos reis – O200
5111 Jtem Constituicõins do Arcebispado de Lisboa em pergaminho 
de folha foi aualiado em cemto E quaremta reis – O140
5112 Jtem Couuas Ruuias sobre o quarto dos decretaes em quarto Em 
pergaminho foi aualiado Em dusemtos reis – O200
5113 Jtem Dicisoenes de Nicolaao Boerio de Marqua grande em taboas 
aualia do Em quinhentos reis – O500
5114 Jtem Os preuilegios do Genero femenil de quarto em pergami-
nho foi aualiado Em quarenta reis – O40
5115 Jtem Repertorio das Leis de Castela de quarto /fl. 476v./1070 de 
pergaminho foi aualiado Em quaremta reis – O40
5116 Jtem Capitolos de Cortes de folha Em pergaminho foi aualiado 
Em dusemtos reis – O200
5117 Jtem Liurinho de Manoel da Costa de quarto em pasta dourado 
foi aualiado Em cem reis – O100
5118 Jtem Couas Ruuias sobre as repeticõins Com outros Liuros Em 
hum volume de folha Em pasta foi aualiado Em quinhemtos reis – O500
5119 Jtem Ripiticõins de diuersos Antigos de quarto de pergaminho foi 
aualiado Em cemto E simcoenta reis – O150
5120 Jtem Remedio de julgadores de quarto de pergaminho foi 
aualiado Em sesemta reis – O60
5121 Jtem Consili Pisani Com outros Liurinhos de Outauo de pergami-
nho foi aualiado em trimta reis – O30
5122 Jtem Tiraquelos de nobilitate em pasta foi aualiado Em quinhem-
tos reis – O500
5123 Jtem Comsilio federici de Senis Com Calderino tudo Em hum vo-
lume em pergaminho foi aualiado Em cem reis – O100
5124 Jtem Jnstituta de quarto Com glosas foi a- /fl. 477/1071 ualiado 
Em cemto E Simcoemta reis – O150

5125 Jtem Regla de Chancelaria de mejo outauo foi aualiado Em 
sesem ta reis – O60
5126 Jtem Tiraquelo de retrato de folha Em pasta foi aualiado Em 
tresemtos reis – O300
5127 Jtem Cursiuus sobre os feitos de Niculao de Spinola sobre o 
Jnstituto ambos Em pergaminho foi aualiado Em Cemto E sesemta reis 
– O160
5128 Jtem Felipe Framco e preposito de appelationibus de folha iuntos 
em pergaminho foi aualiado em cemto E sesemta reis – O160
5129 Jtem Summa Ostiencis em folha em pergaminho foi aualiado em 
tre semtos reis – O300
5130 Jtem Comsili de Pero Amcarrane em pergaminho amtiguos foi 
aualia do Em cemto E uimte reis – O120
E por esta maneira atras Ouue o dito Aluaro Bahia por acaba do Este 
Jmuemtario da Liuraria adquerida em tempo da Senhora Duqueza 
Donna Britis com protestacam que a todo tempo que lhe Lembrar 
mais o declarar /fl. 477v./1072 E tornou a ficar a dita Liuraria em seu 
poder asim como d’amtes a tinha com protestaçam E obrigação de 
dar della Comta Cada uez que lhe for mandado E asinou aqui com 
o ditto Dezembargador Juiz desta partilhas, E Eu Sebastião Alueres 
que o Escreui / Jeronimo Pereira de Saa // Aluaro Bahia Chaues // No 
imuemtario da liuraria amtigua Esta a obrigação de Aluaro Bahia.

Jnuemtario que fez Francisco do Carualhal Estri beiro dos Arreios 
da gineta de tudo o que tinha a seu carguo pello Juramento que 

lhe foi dado que anda no auto dos juramentos, a qual fazenda he 
a que tinha o Duque amtes de cazar com a Duqueza Donna Britis

Prata

5131 Primeiramente humas Cabecadas Estreitas de Fez de prata 
Es maltada /fl. 478/1073 de azul com seus sustenentes de prata foram 
esmadas E pesadas em simquo Onsas E seis Outauas E foi aualiado 
o feitio Em mil reis sam dous mil settecemtos Vinte E simquo reis 
foram uemdidas a Fernam Rodrigues de Brito por dous mil e tresemtos 
reis – 2O725
5132 Jtem Hũas cabecadas de prata branca de risgola postas em 
couro morado Com suas biqueiras Em cada hua E sostente nestes 

1069 Ms.: palavras repetidas 
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tudo de prata foram esmadas Em Seis Onças E foi aualiado o feitio Em 
quinhemtos reis monta dous mil E quinhentos reis – 2O500
5133 Jtem Huas cabecadas cheas de prata douradas das marquadas 
tem quatro areatas e seis iumquilhos E suas biqueiras E cadea tudo de 
prata postos Em couro tamarado foram Esmados Em seis Omsas E meia 
E de feitio foram aualiadas em outocemtos reis monta Em tudo dous 
mil E setecemtos E Simquoenta reis – 2O750
5134 Jtem Hũas cabecadas de prata que fez Rui Fernandes Esmaltados 
de Verde /fl. 478v./ 1074 tem quatro Cofrinhos dous por banda E 
seis iumquilhos suas biqueiras na testeira Com dous Jumquilhos e 
sostenentes de prata postas Em couro tamarado foram Esmadas Em hum 
marco E meio E de feitio foram aualiados em seiscemtos reis monta Em 
tudo quatro mil E dusemtos reis foram uemdidas a Bertolameu Mendez 
por qua tro mil E dusemtos reis – 4O200
5135 Jtem Outras Cabecadas de prata que fez o ditto Rui Fernandes 
aniladas de pardo tem tamtas peças como as de Sima foram Esmadas 
Em hum marco E meio foram aualiadas1075 Em seiscemtos reis mon ta 
quatro mil E dusemtos reis – 4O200
5136 Jtem Outras cabecadas de prata aniladas que sam douradas 
de nouo o Ouro he adquerido Vai no Titolo dos adqueridos Deste 
Jmuemtario da gineta foram Esmada Em hum marco E tres Oncas E duas 
Outauas foi aualiado O feitio Em quinhemtos reis E o ouro /fl. 479/1076 
Vai Lamcado no titolo dos adqueridos diguo que sam esmaltados de 
uer de – 3O874 reis
5137 Jtem Hũas cabecadas que se fizeram por outras do Comendador-
mor aniladas de pardo tem quatro cofrinhos foram Esmadas Em hum 
marquo E quatro Onças E quatro outauas foram aualiadas o feitio 
del las em seiscemtos reis foram uemdidas a Dom Hemrique pella 
aualiacão – 3O750 reis
5138 Jtem Hũas cabeçadas de prata Largas douradas marcadas foram 
Es madas Em hum marquo quatro Onças E seis Outauas E o feitio foi 
aualiado Com o Ouro Em mil E seiscemtos reis – 1O600
5139 Jtem Hũas cabecadas de prata que fez1077 Rui Fernandes que 
tem dous sustenetes duas tacholas quatro biqueiras, hũa Cadea dez 
acicatas, quatorze iumquilhos bramquos foram Esmadas Em hum 
marco E simquo Onças foi aualiado Em feitio dellas em dous mil reis 
monta Em tudo Simquo mil E nouecemtos reis – 5O900 reis
5140 Jtem Hũas cabecadas de ferro emvernisadas postas em cordouão 

preto muito /fl. 479v./1078 Velhas foram aualiados Em seiscemtos reis 
foram Vemdidas a Rui Uaz Caminha por secemta1079 reis – O601080

5141 Jtem Outras cabeçadas de ferro Cheas douradas muito uelhas 
fo ram aualiadas em tremta reis – O30
5142 Jtem Hum freo de prata ginete que fez o ualenceano pessou tres 
marquos Simco Onças E seis outauas foi aualiado e feitio em mil reis 
soma tudo noue mil nouecemtos Vinte E simquo Reis – 9O925
5143 Jtem Simquo freos dourados1081 da geneta guarnecidos de prata 
fo ram Esmados E aualiados A saber a prata delles em tres marcos E 
seis Omças E os ferros em mil reis E o feitio Em outros mil reis somma 
tudo Omze mil reis Vemdeu-se hum a Bastião de Sousa por dous mil 
reis E outro a Jrauas Rende por mil E Outocemtos reis E outro por mil E 
seiscemtos reis a Bertolameu Mendes Sam noue mil reis – 0O
diguo Onze mil reis – 11O
5144 Jtem Dous freos que tem as guarnicois /fl. 480/1082 de prata que 
he adquerida vai no titolo dos adqueridos Vão Com os que uão no 
titolo adiante dos freos.
5145 Jtem Trinta E dous freos genetes de ferro foram aualiados a cem 
reis cada hum Sam tres mil e dusemtos reis foram uemdidos dezoito a 
partes comtheudas nas uemdas por mil E outocemtos reis – 1O800
5146 Jtem Trinta freos genetes de ferro algums sam quebrados dise 
que tem destes Vinte E tres Gomes Cide foram aualiados os que tem 
Gomes Cide A saber a dusemtos reis cada hum E os treze a cem reis E 
os sette quebrados todos Em quatrocemtos reis somma tudo seis mil E 
tresemtos reis – 6O300
5147 Jtem Quatro Caixas de peitoraes mouriscas muito usadas foram 
aualiadas em Seiscemtos reis todas Venderão-se tres a partes por 
tresemtos E sincoenta reis – O350
5148 Jtem Hũa Caixa prateada Com sua fiuella foi aualiada em cem 
reis foi uemdida Com as Estribeiras prateadas a Fernam Rodriguez de 
Brito – O100
5149 Jtem Duas caixas de peitoral pequenas /fl. 480v./1083 douradas 
foram aualiadas em dusemtos reis ambas foram uemdidas a partes por 
dusemtos reis – O200 reis
5150 Jtem Tres Caixas de peitoral Com suas fiuelas as duas mouriscas 
E a outra de monta de prata que fez o Valemceano pesarão Simquo 
marquos E huma Omca E quatro Outauas foi aualiado o feitio del las 
Em tres mil reis todas montam em tudo quimze mil E quatrocemtos E 
Simcoemta reis – 15O450

1074 Ms.: palavras repetidas 
“Esmaltados de uerde”.

1075 Ms.: palavra borrada.

1076 Ms.: palavras repetidas “E o ouro”.

1077 Ms.: furo de trespasse de 
tinta sobre a palavra.

1078 Ms.: palavra repetida “muito”.

1079 Ms.: corrigido pelo escrivão 
sobre a palavra “seiscemtos”.

1080 Ms.: corrigido pelo escrivão 
sobre o número “O600”.

1081 Ms.: palavra repetida “dourados”.

1082 Ms.: palavras repetidas 
“que tem guarnicoins”.

1083 Ms.: palavra repetida “pequenas”.
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5151 Jtem Quatro Caixas de peitoral Com suas fivellas emuirnisadas 
foram aualiadas a Outemta reis cada huma Sam tresemtos E uimte reis 
Vendeu-se huma a Rui Vaz Caminha por Outocemtos reis.
diguo por Outemta reis – O320 reis
5152 Jtem Hũas Estribeiras tonocis1084 douradas E asimzeladas foram 
aua liadas Em tres mil reis foram Vemdidas a Jorge Rodriguez por quatro 
mil E outocemtos reis – 4O800
5153 Jtem Hums Estribos redondos Com hums Lacos no meio Eram 
pimta dos E despois se dourarão muito pequeninas /fl. 481/1085 foram 
aualiados Em mil E dusemtos reis foram Vendidos a Jorge Rodrigues 
por Outocemtos reis – O800
5154 Jtem Hums Estribos redondos de prata pessaram Vimte E hum 
marcos E quatro Outauas foi aualiado o feitio Em seis mil reis monta 
Simcoemta E outo mil tresemtos E Simcoemta reis – 58O350
5155 Jtem Hums ferros de Cabresto de Caualgar de prata pessaram 
quatro marquos E duas Omsas segundo foram Estimados E o feitio 
foi aualiado Em mil E Seiscemtos reis monta Em tudo Onze mil E 
outocemtos reis – 11O800
5156 Jtem Hũas asteas de Esporas que fez Valenceano de prata
5157 Jtem Hũa guarnicão de Esporas de prata que fez Rui Fernamdes 
que tem Coremta E seis peças foram Esmadas Com as asteas asima Em 
Simquo marquos Simquo Oncas E Seis Outauas E foi aualiado o feitio 
Em dous mil E quatrocemtos reis monta tudo dezaseis mil Cemto E 
uimte E quatro Reis – 16O124
5158 Jtem Outros ferros de Cabresto1086 /fl. 481v./1087 de caualgar de 
prata pesou segundo foi Esmado em quatro marcos em huma Onsa E 
meia E o feitio foi aualiado em mil E seiscemtos reis monta Em tudo 
Omze mil seiscentos E Simcoemta reis – 11O650
5159 Jtem Duas Esporas de Gineta emvernizadas foram aualiadas Em 
Cem reis foram Vendidas a Bertolameu Mendes por Cem reis – O100
5160 Jtem Hũas Esporas de prata degreada foram pessadas E pessaram 
seis onças E foram aualiadas Em dusemtos reis de feitio monta Em tudo 
dous mil reis – 2O reis
5161 Jtem Dous pares de Estribeiras diguo de Estribos da bastarda 
dourados Com hums escudos no meio foram aualiados Em dusemtos 
reis – O200
5162 Jtem Hum Estribo Emuernisado da Senhora Duquesa foi aualiado 
Em Cem reis foi uemdido a Jorge Rodriguez por Cem reis – O100

5163 Jtem1088 Quatro Estribos emvernisados de molheres pequeninos 
foram aualiados a Outemta reis cada hum Sam tre- /fl. 482/1089 
semtos E Vimte reis foram Vemdidos a Jorge Rodrigues dourador par 
quartocemtos reis – O400
5164 Jtem Hums Estribos de mula dourados foram aualiados Em mil E 
dusentos reis foram Vemdidos A Jorge Rodrigues por mil E dusemtos 
reis – 1O200
5165 Jtem Dous pares de Estribos redomdos de montam prateados 
fo ram aualiados a quatro mil reis o par Sam Outo mil reis foram 
Vemdidos huns com huma caixa de peitoral a Framcisco Rodrigues 
de Brito por quatro mil reis E os outros a Gomes Mendes por Tres mil 
reis – 3O000
5166 Jtem Hums Estribos redomdos de canefas com humas Luas 
foram aualiados em mil reis foram Vemdidos a Rui Vaz Caminha por 
mil reis – 1O00
5167 Jtem Seis freos de Mulas dourados de cobre com seus Copos 
dou rados foram aualiados a Outocemtos reis cada hum Sam quatro mil 
reis E outocemtos reis foram Vemdidos hum a Gaspar /fl. 482v./ 1090 
de Sousa por Outocemtos reis E simquo a Jorge Rodrigues por mil e 
seiscemtos reis – 4O800
5168 Jtem Hum freo de mulla Com seus copos tudo de prata foi Esmado 
E pessado Em Tres marcos E quatro Omcas foi aualiado o feitio em dous 
mil reis monta Em tudo doze mil E quatrocemtos reis – 12O400
5169 Jtem Dous freos de mulla Com seus copos hum delles tem 
bojal de prata foram aualiados a Outocemtos reis cada hum sam mil E 
seiscemtos reis – 1O600
5170 Jtem Dous pares de copos de prata de canos hums dourados E 
outros bramquos foram Esmados E aualiados em hum marco E de feitio 
Em Seiscemtos reis monta Em tudo Em tres mil reis – 3O00
5171 Jtem Hums copos grandes dourados de cobre nouos1091 foram 
aualiados em quinhemtos reis foram vemdidos a Joam Rodrigues 
dourador por seiscemtos reis – O600 /fl. 483/
5172 Jtem Duas Cordas de nominas pretas de retros madre E filha 
Lauradas as perilhas de Gusanilho de Ouro muito Velhas forão 
aualiadas Em quatrocemtos reis digo huma Verde E outra Cramesi 
foram Vemdidas por quatrocemtos reis – O400
5173 Jtem Outras nominas Madre filha de retros azul huma, E de ama-
relo outra foram aualiadas Em tresemtos reis – O300

1084 Ms.: palavra borrada.

1085 Ms.: palavra repetida 
“pequeninas”.

1086 Ms.: corrigido da palavra 
“Cababreto [sic]”.

1087 Ms.: palavras repetidas 
“ferros de Cabresto”.

1088 Ms.: furo de trespasse 
sobre o sinal.

1089 Ms.: palavras repetidas 
“Cada hum Sam tre-”.

1090 Ms.: palavras repetidas “A Gaspar”.

1091 Ms.: palavra repetida “nouos”.
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5174 Jtem Outras nominas madre E filha de retros Verde perilhas 
Lauradas d’ouro Velhas foram aualiadas Em tresemtos reis – O300
5175 Jtem Sette Cordas de nominas todas Lauradas de Ouro Velhas 
Lauradas de cores diguo que sam Outo Cordas foram aualiadas em mil 
E quinhemtos reis – 1O500
5176 Jtem Hũa só corda de nominas Velhas digo duas foram aualiadas 
em Cem reis sam pretas foram Vemdidas a Andre Vaz por Cem 
reis – O100
5177 Jtem Hums cordõens de retros Carmesi e asul1092 escuro postos 
Em seu Coxi foram aualiados em dusemtos reis foram Vemdidos a Ruj 
Vaz Caminha /fl. 483v./1093 por dusemtos reis – O200
5178 Jtem Outros de retros Carmesi azul E amarello foram aualiados 
em dusemtos reis foram uemdidos a Rui Uaz Caminha por dusemtos 
reis – O200
5179 Jtem Quatro arreatas de tecidos Com suas fiuelas foram aualiadas 
em tresemtos reis foram uemdidas a Amdre Vaz por Tresemtos 
reis – O300
5180 Jtem Duas Çellas gineta da pessoa do Duque diguo tres foram 
aualiadas a dous mil reis cada huma Sam seis mil reis diguo Em quatro 
mil reis as Celas porque as cubertas Sam adqueridas E uão no adquerido 
foram Vemdidas duas com as cubertas por tres mil reis diguo por Tres 
mil E outocemtos reis, E outra por dous mil reis a João Rodrigues de 
Sousa – 3O800
5181 Jtem Simquo Cellas ginetas em que amdauão os pagens que diz 
que deu a Gomes Cide estas Vam lamcadas adiante nas sete que se 
derão a Gomes Cide Estribeiro do Senhor Duque. /fl. 484/
5182 Jtem Hũa Cella Gineta em que amdaua O Senhor Dom Joam 
foi aualiada em settecemtos reis foram uemdidas hũa das da adicam 
adiante das tres com esta ao Duque com suas Cubertas per dous mil E 
setecemtos reis – 2O700
5183 Jtem Dez Cellas de mulla que Emtregou a Gomes Cide diguo que 
Sam simquo duas Eram nouas que numqua seruião e as tres Vsadas 
com seus Estribos E guarnicõins foram aualiadas Em Sette mil E 
settecemtos reis – 7O700
5184 Jtem Hum Selegam que Entregou a Amtonio Homem Vai adiamte 
Lamcado na adicam dos Simquo.
5185 Jtem Hũa guarnicam de Amdilhas de prata que Era da Duqueza 
Donna Jsabel com sua guarnicão de prata postas Em ueludo preto 

com sua gualdrapa e hum teliz de brocadilho1094 da Jndia forado Com 
tafeta azul E as taboas disse que deu ao Duque em sua uida E elle as 
deu ao Senhor Duque Seu filho /fl. 484v./1095 foram esmadas A saber 
a prata Em simcoemta E seis marcos E tres Omças avaliado a dous mil 
E quatrocemtos reis o marquo de feitio a quatro mil reis o marquo 
Tiramdo as taboas que se nam aualiaram Somma Tudo Simcoemta E 
outo mil digo Simcoemta E sette mil Outocemtos E Simcoemta reis – 
57O850
5186 Jtem Humas Amdilhas de cobre douradas com sua fumda 
de Velludo preto E Sam de ueludo preto com toda a sua guarniçam 
foram aualiadas em quimze mil reis foram dadas a Balthezar Rodrigues 
pella aualiacam a comta de Sua semtemça como pareçe pellos 
autos – 15O00
5187 Jtem Hum Caparazão de Malines Velho roido dos ratos foi 
aualiado em quinhentos reis foi dado a Framcisco Varião a comta de 
sua semtemça pella aualiacam – O500
5188 Jtem Outro caparazão de Volta que teue perilhas1096 de gusanilho 
que se lhe tirarão pera outro foi aualiado Em sette- /fl. 485/1097 cemtos 
reis – O700
5189 Jtem Outro Caparazão preto de Vimte quatreno com borlas 
de retros muito uelho foi aualiado em tresemtos reis foi uemdido a 
Gomcalo Mendes per mil reis – 1O00
5190 Jtem Outro Caparazão de pano de Cor de pinha forrado de 
uaras salsadas Comesto da traça foi aualiado a dous mil reis foi dado 
a Francisco

 
Uarião pella aualiacão a comta de sua Semtemca – 1O00 

[sic]
5191 Jtem Hũa Cuberta de Cella de pano pardo que tem duas bamdas 
de pano uerde diguo com hũa banda de couro Verde foi aualiado Em 
outocemtos reis foi uemdido a Bertolameu Mendes por Outocemtos 
reis – O800
5192 Jtem Hũa cuberta de Sella de pano uerde forrada Com fustam 
pardo Velha foi aualiada Em outocemtos reis foi uemdida a Gaspar de 
Sousa por Outocemtos reis – O800
5193 Jtem Hũa cuberta de Sella de uelludo preto diguo de ueludo 
roxo Com sua frania de Ouro E azul foi aualiada Em /fl. 485v./1098 mil e 
seiscemtos reis – 1O600
5194 Jtem Hũa cuberta de Sella de Velludo preto Velha foi aualiado Em 
Seiscemtos reis – O600

1092 Ms.: palavra manchada 
sobre “asul”.

1093 Ms.: palavras repetidas 
“Rui Vaz Caminha”.

1094 Ms.: corrigido da palavra 
“bocardilho [sic]”.

1095 Ms.: palavras repetidas “Seu filho”.

1096 Ms.: borrão e furo de trespasse 
de tinta sobre a palavra.

1097 Ms.: palavras repetidas “foi 
aualiado Em sette-”.

1098 Ms.: palavra repetida “Em”.
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5195 Jtem Quatro gualdrapas muito Velhas de pano Vzado diguo 
de pano tosado que inda pode Seruir foram aualiados Em mil E 
quinhemtos reis, foram Vemdidas as partes Comtheudas nas Vemdas 
por mil Seiscemtos E uimte reis – 1O620
5196 Jtem Dous Telizes de couro forrados de pano preto das amdilhas 
da Senhora Duqueza foram aualiados Em mil E dusemtos reis diguo Em 
mil E seiscemtos reis – 1O600
5197 Jtem Hum Caldeirão de Cobre que tem Gomes Cide de aquemtar 
augoa foi aualiado Em Seiscemtos reis – O600
5198 Jtem Sette Bragas de ferro foram aualiadas em dous mil reis, 
tem Gomes Cid quatro E tres mais se lhe uemderam per nouecemtos 
reis – O900
5199 Jtem Quatro arcas emcouradas Velhas /fl. 486/1099 de cabello 
foram aualiadas em seiscemtos reis – O600
5200 Jtem Dous Tachos gramdes de cobre [em] que dam de Comer 
aos Caualos que tomou Gomes Cide foram aualiados em dous mil E 
quinhemtos reis – O 2500 [sic]
5201 Jtem Hum caldeirão de tirar augoa do poço que tem Gomes Cide 
foi aualiado em dusemtos E Simcoemta reis – O250
5202 Jtem Quatro Ou simco guarnicõins de Couro de mulla, E humas 
poucas de Correas Velhas as cabecadas foram aualiadas em tres mil 
reis E as correas Em tresemtos reis somma tres mil E tresemtos reis 
foi uemdida huma a Simão Velho por dusemtos reis por ser muito 
uelha – 3O300
5203 Jtem Sette Sellas ginetas comcertadas que deu a Gomes Cide 
quamdo o Duque foi pella senhora Donna Catherina hũa dellas1100 hera 
da peçoa do Duque forão aualiadas com suas Estribeiras E caixas de 
peitoral em noue mil E quinhemtos reis – 9O500
5204 Jtem Hums Estribos Tonocis prateados /fl. 486v./1101 com luas de 
prata foram aualiados Em mil E dusemtos reis foram uemdidos a Jorge 
Rodrigues per mil E dusemtos reis – 1O200
Jtem E por aqui disse o dito Framcisco do Carvalhal que auia Este 
Jmuemtario por acabado do que Estaua a seu carguo com protestacão 
se lhe mais lembrar o declarar E toda a fazemda contheuda em Este 
Jmuemtario tornou a ficar Em poder diguo tor nou a ficar em seu 
poder Como d’antes Estaua E asinou aqui com o dito Desembarguador 
Sebastiam Alueres que o Escreui // Jeronimo Pereira de Sáa // Framcisco 
do Carualhal.

Mais cousas que declarou Francisco do Carualhal 
que tem alem das Lamcadas atras

5205 Hũas cabecadas de prata de Caça tem hum cabo de retros 
Verde foram Esmadas em seis Omças de prata E feitio foi aualiado Em 
quatrocemtos /fl. 487/1102 reis monta Em tudo dous mil E dusemtos 
reis – 2O200
5206 Jtem Hum freo prateado guarnecido de prata foi esmado E 
pessado a prata Em seis omças E o feitio foi aualiado Em dusemtos reis 
monta Em tudo dous mil dusemtos reis foi uemdido pella aualiação a 
Dom Hemrique – 2O200
5207 Jtem Hums Estribos redomdos Estrangeiros de brida muito uelhos 
foram aualiados Em tresemtos reis foram uemdidos a Jorge Rodriguez 
por Tresemtos reis – O300
5208 Jtem Hums Estribos Tonocis dourados que foram de Gomcalo de 
Azeuedo foram aualiados em outocemtos reis foram uemdidos a Jorge 
Rodrigues por mil e dusemtos reis – 1O200
5209 Jtem Hum Telis de Borcadilho da Jndia das amdilhas de prata 
forrado Com tafetta azul foi aualiado em dezaseis mil reis – 16O00
5210 Jtem Quatro Cellas genetas tres da pesoa do Duque E huma dos 
pages as cubertas destas cellas Sam adqueridas E uam no titolo dos 
adqueridos sam /fl. 487v./ 1103 as sellas muito Velhas foram aualiadas 
Em seiscemtos reis diguo que sam tres sellas per que huma não presta 
Vai huma Vemdida Com huma que foi atras que foi do senhor Dom João 
E com duas cubertas – O600
5211 Jtem Hum telis de Velludo preto forrado com tafeta preto tem 
quatro borlas com hum framiam de prata foi aualiado Em Sette mil reis 
diguo Em dez mil reis – 10O00
5212 Jtem Tres guarnicõins de mula de ueludo preto com os ferros 
dourados foram aualiados a saber huma milhor em tres mil reis e as 
duas a dous mil reis cada huma Sam sette mil reis – 7O00
5213 Jtem Hũa Albardilha de pano Vermelho que serue Com as amdilhas 
de prata muito Velha foi aualiada em quatrocemtos reis – O400
5214 Jtem Sette freos de mulla muito uelhos foram aualiados Em 
dusemtos reis – O200 /fl. 488/
5215 Jtem Hũas nominas hũa borla verde e outra uermelha uelhas 
foram aualiadas em quatrocemtos reis foram uemdidas a Andre Vaz 
por quatrocemtos reis – O400

1099 Ms.: palavra repetida “Velhas”.

1100 Ms.: palavra manchada 
sobre “dellas”.

1101 Ms.: palavra repetida “prateados”.

1102 Ms.: palavras repetidas 
“Em quatrocemtos”.

1103 Ms.: palavras repetidas “Vam no 
titolo dos adqueridos Sam”.
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5216 Jtem Tres pares de Estribos tonocis os dous fez Paulus Amtam 
foram aualiados Em dous mil reis forão uemdidos dous pares de Palos 
Antão a Bertolameu Mendes E a Afomso Rodrigues de Sousa per mil 
E tresentos reis diguo por mil E tresemtos E Simcoemta reis E o outro 
se uemdeo por tresemtos reis a Jorge Rodri gues Somma tudo mil E 
seiscemtos E Simcoemta reis – 1O650
5217 Jtem Hũa guarnicam de mula de pano tosado os ferros dourados 
foi aualiado Em mil reis – 1O00
5218 Jtem Tres pares de redeas de retros preto de mulla foram aualiadas 
em mil E dusemtos reis – 1O200
5219 Jtem Simquo Silhõens com guarnicõins /fl. 488v./ 1104 que foram 
dados a Antonio Homem pera o Seruico da Senhora Dona Catherina 
foram aualiados Em Tres mil reis cada hum Sam quimze mil reis por 
terem gualdapras – 15O00
5220 Jtem Hum silhão framces foi aualiado em tresemtos reis he muito 
Velho foi uemdido Com as taboas a Bertolameu Mendes por tresemtos 
E simcoemta reis – O350
5221 Jtem Hũa cuberta de sella de pelle d’amta Com huma banda 
de Couro uerde cabecadas E peitoral do mesmo couro foi aualiado 
Tudo em seiscemtos reis foi uemdido a Gomcalo Mendes por mil 
reis – 1O000
5222 Jtem Quatro Cabrestos de couro de Caualgar hum tem os ferros 
que forão prateados Velhos foram aualiados em quatrocemtos reis a 
saber o milhor em tresemtos reis E os tres em dusemtos reis foram 
uemdidos dous a Rui Uaz Caminha por dusentos reis – O200
5223 Jtem Hums Estribos pequenos pra- /fl. 489/1105 teados riscados 
que Erão do senhor Duque sendo moço forão aualiados Em mil E 
seiscemtos reis – 1O600
5224 Jtem Huas Cabecadas postas ia uão atras.
E tornou asinar1106 aqui o dito Jeronimo de Caminha diguo Francisco 
de Carualhal E ficaram Estas peças Em seu poder como d’antes E eu 
Sebastião Alueres ho Esoreui // Framcisco do Carualhal.
5225 Jtem A guarnicam das amdilhas de prata a saber o Velludo E 
framião uelho tudo foi aualiado em simquo mil reis – 5O000
5226 Jtem O pano de uelludo destas amdilhas foi aualiado em sette 
mil reis diguo das outras amdilhas – 7O00
5227 Jtem Hũa almofada de ueludo preto com framia de prata das 
Amdilhas de prata foi aualiado Em dous mil reis – 2O

5228 Jtem Hũas redeas de retros preto E prata das Amdilhas de prata 
foram aualiadas Em mil E quinhemtos reis1107 – 1O500
5229 Jtem Outro pano de Velludo preto das andilhas /fl. 489v./1108 de 
cobre foi aualiado Em Tres mil reis foi dado a Saluador Amtunes por 
aualiacão a Comta de Sua Sentença como por ella pareçe – 3O00
5230 Jtem Hũa gualdapra de uelludo muito Velho E roto foi aualiado 
Em seiscentos reis foi uemdida a Manoel Alueres por Seiscemtos 
reis – O600
5231 Jtem Hũa almofada de ueludo preto com huma tramça de retros 
preto com quatro borlas de retros chea de lam foi aualiada em dous 
mil reis – 2O00
5232 Jtem Tres pares de Estribos de mulla dourados muito uelhos E 
muito amtiguos foram aualiados Em tresemtos reis foram uem didos a 
Jorge Rodrigues por mil E dusemtos reis – 1O200
5233 Jtem Quatro almofadas de uelludo muito Velhas de amdilhas 
em que Emtra huma de Silha foram aualiados em mil E dusemtos reis 
foram uemdidos a Amtonio Nunes por mil E tresemtos reis – 1O300
5234 Jtem Hũa Cuberta de Velludo preto da /fl. 490/1109 Sella framsesa 
Velha foi aualiado em mil reis foi uemdida a Bertolameu Mendes por 
mil reis – 1O
5235 Jtem Outra gualdrapra Velha E rota de Velludo preto que seruia 
no silhão foi aualiada em settecemtos reis – 700
5236 Jtem Outra Gualdapra de ueludo preto uelha tambem de silhão 
foi aualiado em seiscentos reis foram uemdidas as gualdrapas por mil 
E tresemtos reis – 1O300
5237 Jtem Hũa guarnicão de ueludo preto uelha e rota framiada foi 
aualiada em outocemtos reis – O800
5238 Jtem Outra Guarnição de ueludo preto com os ferros dourados 
foram aualiados diguo foi aualiada em mil E quinhemtos reis por ser 
uelha – 1O500
5239 Jtem Outra Guarnicam de ueludo preto de caualho muito uelha 
foi aualiada Em tresemtos reis– O300
5240 Jtem Hũa gualdapra de pano preto quasi noua foi aualiada 
Em mil E quinhemtos reis – 1O500. Foi uemdida a Pero Fernamdes 
/fl. 490v./1110 por mil E quinhentos reis – 1O500
5241 Jtem Outra Gualdrapa tosada boa foi aualiada em mil E dusemtos 
reis foi uemdida a Framcisco do Rio por mil e dusemtos reis – 1200
5242 Jtem Outra mais Vsada foi aualiada em mil reis foi uemdida a 

1104 Ms.: palavras repetidas 
“Com guarnicoins”.

1105 Ms.: palavras repetidas 
“pequenos pra-”.

1106 Ms.: corrigido da palavra 
“anisar [sic]”.

1107 Ms.: palavra manchada 
sobre “reis”.

1108 Ms.: palavras repetidas 
“preto das Amdilhas”.

1109 Ms.: palavras repetidas 
“Velludo preto da”.

1110 Ms.: palavras repetidas 
“Pero Fernandes ”.
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Rodrigo Fernamdes por Outocemtos reis diguo Outocemtos E sesemta 
reis – O860 
5243 Jtem Outra mais Velha foi aualiada em settecemtos reis diguo Em 
seiscemtos reis – O600
5244 Jtem Simco taboas dos pes guarnesidas de ueludo foram 
aualiadas em mil reis por serem Velhas Hũa foi uemdida Com o silhão 
atras – lO
5245 Jtem Hum mandil mourisco bramco e uermelho framiado de 
retros foi aualiado em tresemtos reis por ser usado foi dado a Francisco 
Varião a comta de sua semtemca pella aualiacam – O300
Jtem E per aqui disse o dito Framcisco do Carualhal que auia Este 
imuem- /fl. 491/1111 tario do que mais lembrou por acabado E que 
não era Lembrado de mais fazenda que Estiuese a seu carguo com 
protestação se lhe mais Lembrar o declarar E tornou tudo a ficar 
em poder do dito Framcisco do Carualhal como d’antes Estaua E se 
obrigou dar conta de tudo cada uez que lhe for mandado E asinou aqui 
Sebastiam Alueres que o Escreui Francisco do Carualhal.
5246 Jtem Hums cordõens de retros e hums coxin azul E emcarnado 
Velhos foram aualiados em settecemtos reis foram uemdidos a Fernam 
Rodrigues de Brito por Outocemtos reis – O800
5247 Jtem Quatro Emcostos de ueludo preto framiado de retros preto 
com as fiuellas douradas Vsadas foram aualiadas em mil E seiscemtos 
reis todas – 1O600
5248 Jtem Duas cabecadas de mulla de couro digo guarniçoiñs de 
mula de couro hũa são os ferros dourados E outros prateados foram 
aualiados a quatrocemtos reis cada hum foi uemdida a prateada a João 
/fl. 491v./1112 Rodrigues per quatrocemtos reis – O400
5249 Jtem Dous copos grandes de mula dourados chãos que foram 
aua liados Em Outemta reis por serem uelhos foram uemdidos a Jorge 
Fernandes por dusentos reis – O200
5250 Jtem Hũa gualdrapa de uelludo Velha E rota que foi de Silhão foi 
aualiada em settecemtos reis foi uemdida a Dioguo Fernandes  sirgeiro 
pella aualiacam – O700
5251 Jtem Hũa Cuberta de Cella de pano Verdosso muito Velha Com 
bandas de couro Verde muito Velha E com buraquos foi aualiado Em 
Cem reis foi uemdida a Pero Dias por Cem reis – O100
5252 Jtem Hũa cuberta de pano pardo Escuro como de Sela Gineta 
guarnesida de Couro uerde Com seu Coxim foi aualiado Em seiscemtos 
reis foi uemdido a Pero Alueres por seiscemtos reis – O600

TERMO Com Vicente Fernandes
/fl. 492/
Aos Vinte E dous dias do mes de Nouembro de mil E quinhemtos 
sesenta E sete annos em Villa Vicosa no aposemto da Senhora Duqueza 
Donna Britis Sendo hi prezentes Francisco do Carualhal Estribeiro da 
gineta que foi Duque que Deos aia E asim Vicente Fernandes que tem 
a carguo a guarda reposta do dito Duque logo peramte mim Escriuam E 
testemunhas abaixo asinadas o dito Framcisco do Carualhal emtregou 
ao dito Framcisco Fernandes digo ao dito Vicente Fernandes toda a 
fazenda que tinha Em seu poder Comtheuda em este Jmuemtario atras 
pellas propias adicõins asim como Estam Lamcadas nestas des meas 
folhas atras do dito Jmuemtario E asim a fazenda do imuemtario da 
fazenda adquerida em tempo da senhora Duqueza Donna Britis a qual 
fazenda lhe Emtregou /fl. 492v./1113 ao dito Vicente Fernandes tiramdo 
as peças comtheudas nos ditos Emuemtarios que logo as adicoins 
dellas disem que se uemderão E as outras que disem as uerbas nas 
contas que as tomou o Duque todas as outras peças de prata E moueis 
recebeo asim como Estam1114 Escritas nas ditas folhas E imuemtarios 
E se Obrigou Este Vicemte Fernamdes a Emtrega-llas ao dito Senhor 
Duque Ou a quem elle mandar Ou por mandado do juiz das partilhas 
cada Vez que o dito senhor lhe mandar pera que obrigou seus bens E 
fazenda a qual Obrigação Eu Escriuam aceitey Em nome das peçoas a 
que tocar ausentes a qual fazenda recebeo o dito Vicente Fernamdes 
por o dito Senhor mandar que a recebese por ser o dito Framcisco do 
Carualhal muito Velho /fl. 493/1115 E doemte E não ter desposisam pera 
guardar por o dito senhor o mandar Asim por elles e obrigar por Seus 
officiais dar rezam da fazenda que Elles tiuessem como pareçe pello 
auto que se fez asinado por sua Excellençia, somente faltou huma 
gualdrapa de pano preto que Estaua aualiada Em seiscemtos reis que 
disse o dito Framcisco do Carualhal que se perdera E asinou aqui o 
dito Vicemte Fernamdes testemunhas que Estauam prezemtes Antonio 
Mouro E Manoel Gomsalues Bolejto E Manoel Fernandes Criado da 
dita Senhora E Bras da Silua meu Criado E eu Sebastião Alueres que 
o Escreui E o imuemtario da fazenda adquerida Esta escrito Em duas 
meas folhas testemunhas as sobreditas Sebastiam Alueres que o 
Escreui // Antonio Mouro // Vicente Fernamdes Manoel Fernandes // 
Mar digo Manoel Gomsalues // Bras da Silua. /fl. 493v./
Pasei certidam a Francisco do Carualhal desta Emtrega.
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Jnuemtario que fez Francisco do Carualhal Estribeiro dos 
Arreos da gineta do que tinha a seu cargo que se adquerio 

Em tempo da Duqueza Donna Britis pello iuramento 
que lhe foi dado que anda no auto dos iuramentos

5253 No imuemtario da fazenda da gineta que nam he adquerido Vam 
lamcadas hũas cabecadas de prata aniladas douradas de nouo E o 
ouro somentte he adquerido E se lança aqui foi aualiado o Ouro Em 
quinhentos reis – O500
5254 Jtem A guarniçam de prata de dous freos que uam lamcados no 
imuentairo da fazenda que nam he adquerida em tempo da Senhora 
Duqueza Donna Britis pesou /fl. 494/1116 E foi esmado a prata delles 
Em hum marquo E quatro onças E foi aualiado O ouro Em mil E 
seiscemtos reis E de feitio Em seiscemtos reis que tudo monta Simquo 
mil E outocemtos reis foram vemdidos a Pero de Castro por seis mil 
reis – 6O00
5255 Jtem Hum Caparazão de couro Laremiado nouo sem borlas que 
numqua Seruio foi aualiado em mil reis foi uemdido a Joam Gomes 
Vieira por mil reis – 1O000
Jtem E por aqui disse o dito Framcisco do Carualhal que auia Este 
Jmuemtario da fazenda adquerida por acabado Com protestacam 
que se lhe mais Lembrar o declarar E a fazenda Comtheuda neste 
Jmuemtario tornou a ficar em seu poder delle Francisco do Carvalhal 
como d’amtes ficaua E estaua E asinou aqui com o dito Dezembargador 
Sebastiam Alueres que o Escreui Jeronimo Pereira de Sáa // Framcisco 
do Carualhal.

Mais cousas que declarou Framcisco do 
Carualhal /fl. 494v./1117 adquerido

5256 Hũas cabeçadas de prata Simgelas de casa postas Em couro 
verde forão Esmadas em sette Omças E seis outauas foi aualiado o 
feitio Em seiscemtos reis monta dous mil novecentos Vimte e quatro 
reis – 2O924
5257 Jtem Quatro cubertas de Cellas ginetas forão aualiadas em 
dous mil reis foram Vemdidas duas com as duas celas hũa a Rui Vaz 
Caminha E outra A Gaspar da Mota foi uemdida Outra com a sella a 
Joam Rodrigues de Sousa E outra ao Duque – 2O

5258 Jtem Hũas redeas de retros preto de mulla foram aualiadas Em 
quinhemtos reis – O500
5259 Jtem Seis Silhas de mulla nouas forão aualiadas Em nouecemtos 
reis foram uemdidas ao Duque pella aualiação E uai na adicam das 
Vemdas dos seis mil dusemtos E simcoemta reis – 6O250 /fl. 495/
5260 Jtem Tres peitorais nouos que heram pera os casadores foram 
aualiados Em dusemtos reis foi uemdido hum a Gaspar de Sousa por 
setemta reis – O70 reis
5261 Jtem Quatro pares de redeas nouas de Couro amarelo E quatro 
pares de Cabecadas da mesma Cor diguo de loros E nam cabeçadas 
pera os atabales forão aualiados em quatrocemtos reis as redeas se 
uenderão a Gomsalo Mendes por tresemtos reis – O400
5262 Jtem Doze cellas nouas com seus lategos de cobrir os caualos 
foram aualiados a simcoemta reis Cada hum Sam seiscemtos reis 
Vemderam-se ao Duque pella aualiação Emtra na adicam dos seis mil 
dusemtos E Sincoemta reis – 6O250
5263 Jtem Meia dusia de Silhas mouriscas de Gineta A saber quatro 
nouas E duas Velhas foram aualiadas Em Seiscemtos reis foram 
uemdidas a partes por settecemtos reis – O700
5264 Jtem Mais huma silha Geneta dos freos prateados foi aualiado 
Em /fl. 495v./1118 dusemtos reis – O200
5265 Jtem Hum cabresto do Visso Tamar digo hum Cabresto mourisco 
de caualgar foi aualiado Em mil reis foi uemdido a Lourenco Rodrigues 
por mil E dusemtos reis – 1O200
5266 Jtem Seis duzias de pacomas Com seus cabos foram aualiados 
a quinhemtos reis a duzia Sam tres mil reis E os cabos a dusemtos 
reis a duzia sam mil E dusemtos reis foram Vemdidos ao Du que pella 
aualiação sam quatro mil E dusemtos – 4O200
Jtem E tornou asinar aqui o dito Framsisquo do Carualhal E ficaram 
Estas peças Em seu poder como d’antes E eu Sebastiam Alueres o 
Escreui Framcisco do Carualhal.

Jnuemtario que fez Amtonio Leite Estribeiro da Brida do 
Duque que aia gloria da fazenda que tem a seu cargo pello 
iuramento que lhe foi dado que uai no auto dos iuramentos

/fl. 496/
5267 Primeiramente duas Arquas velhas que seruem de ter guarnicõins 
muito Velhas foram comcertadas forão Vemdidas E aualiadas Em 
quatrocemtos reis ambas – O400

1116 Ms.: palavra repetida “pessou”.

1117 Ms.: palavras repetidas 
“Francisco do Carualhal”.

1118 Ms.: palavras repetidas 
“foi aualiado”.
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5268 Jtem Dous Tachos Velhos em que dam de beber aos caualos hum 
tacho destes disse que tem Gomes Cide foram aualiados a mil reis 
cada hum sam dous mil reis – 2O000
5269 Jtem Hũa Cella de borinas Vsada Escodada com suas barras ao 
Redor de Couro de frol que dise que tem Gomes Cide foi aualiada em 
outocemtos reis – O800
5270 Jtem Hũa Cella de Velludo preto Com pasamane de prata E 
preto de borinas tem hum guarda-po de Couro o Vaso he amtiguo E 
a guarnicão he aquerida foi aualiado o uazo em quinhemtos reis E a 
guarnicam adquerida em dous mil E quinhentos reis somma tudo tres 
mil reis – 3O00
5271 Jtem Outra Cella de Borinas Com os arcõins pintados cuberta de 
pano Verde a guarnicão he adquerida somente o pano que se nam 
aualiou por estar todo Comesto E a sella foi avaliada em setecentos 
reis – O700 /fl. 496v./
5272 Jtem Outra Cella de Borenas Vsada Com passamanes de lam per 
as Borneiras disse que a tem Gomes Cide E foi aualiada Em seiscemtos 
reis diguo que a Cella he cuberta de pano – O600
5273 Jtem Hũa Cella de Velludo de Trepa pasamanada de passamanes 
pella borda Com os arcõins pintados pellas bordas1119 E o campo 
Emuernisado tem guarda-po de Couro a guarnicam adquerida foi 
aualiada Em seiscemtos reis a Guarnicam Em outocemtos reis somma 
Tudo mil E quatrocemtos reis – 1O400
5274 Jtem Hũa Cella de Borennas de Cordouão ja uzada disse que a 
tem Gomes Cide foi aualiada Em quinhemtos reis – O500
5275 Jtem Huma Cella com os arcois d’aço dourados guarnecida de 
Velludo preto Com framião E remdas de Ouro E he pequenina do 
menino foi aualiado Em dous mil reis – 2O00
5276 Jtem Huas chapas douradas pera a Cela que foram feitas em 
Frandes foram aualiadas Em mil E dusemtos reis – 1O200
5277 Jtem Outras Chapas prateadas pera /fl. 497/1120 arcois de outra 
Sella foram aualiadas Em myl reis – 1O
5278 Jtem Duas de malha framsesas Velhas não se aualiaram por 
Estarem podres E serem muito Velhas.
5279 Jtem Hum Vaso de huma Sella turquesqua sem Cordõens nem 
cousa alguma foi   aualiada Em dusemtos reis – O200
5280 Jtem Hũa sella d’armas grandes, diguo guarneçido de couro pardo 
muito uelha foi aualiada Em dusemtos reis – O200

5281 Jtem Simquo Bridas de freos douradas com seus copos dourados 
hũa tem dois mellõens serrada aualiada Em mil e quatrocemtos reis E 
duas com copos esmaltados a mil E dusemtos reis E huma pequena 
em mil reis E outra Velha Em seiscemtos reis somma tudo sinquo mil E 
quatrocemtos reis – 5O400
5282 Jtem Hums Estribos dourados de cobre foram aualiados em 
nouecentos reis – O900
5283 Jtem Hums Estribos dourados com humas molduras ao redor fo-
ram aualiados /fl. 497v./1121 em seiscemtos reis – O600
5284 Jtem Huns Estribos pequenos dourados foram aualiados em 
seiscemtos reis – O600
5285 Jtem Dous pares de Estribos hums nouos altos E outros muito 
pequenos prateados hums de molduras em seiscemtos reis E outros de 
molduras em quatrocemtos reis somma tudo mil E cem reis – 1O100
5286 Jtem Quatorse guarnicõins d’arejos E todas de Cordouão de cores 
nouas E usadas foram aualiadas em outo mil E dusemtos reis todas a 
saber doze a seiscemtos reis E duas a quinhemtos reis Sam Outo mil e 
dusemtos reis – 8O200
5287 Jtem Tres guarnicõins Ja uzadas de uaqueta feitas Em cordouão 
hũa tem hums asicates de latam Estreitos forão aualiados a seiscemtos 
reis cada hũ são mil E outocemtos – 1O800
5288 Jtem Vinte E huma Guarnicõens de uista pintadas E muitas Estão 
por acabar foram aualiadas a dusentos reis cada hũa Sam quatro mil E 
dusentos reis – 4O200 /fl. 498/
5289  Jtem Tres guarnicõins de uelludo uelhas as duas foram aualiadas 
a milhor Em mil reis E a outra com ella por ser muito velha, a outra tem 
Gomes Cide em quatrocentos reis sam mil E quatrocentos – 1O400
5290 Jtem Noue Guarnicõins emcarnadas Cornatas imteiras faltão-lhe 
os Louros foram1122 aualiados a tresemtos E quarenta reis diguo a 
tresemtos E simcoemta reis cada huma sam tres mil Cemto E Simcoemta 
reis – 3O150
5291 Jtem Hũa gualdrapa ia bem usada de Velludo preto framiado com 
hum pescoso de ueludo framiado E com huma taboa pera os pes que 
serue em huma sella francessa que diz que tem Gome Cide foi aualiada 
em mil E seiscemtos reis por ser muito uelha – 1600
5292 Jtem Setenta E simquo bridas muito Velhas E muitas que podem 
seruir E as trinta dellas disse que tem 1123Gomes Cide por mandado 
do Duque das de Gomes Cide deu o Duque Em sua uida /fl. 498v./1124 

1119 Ms.: corrigido da palavra 
“borda [sic]”.

1120 Ms.: palavras repetidas “Jtem 
Outras Chapas prateadas pera”.

1121 Ms.: palavras repetidas 
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1122 Ms.: corrigido de “foi”.
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1124 Ms.: palavras repetidas 
“Em sua uida”.
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Tres que foram Em tres Caualos E fiquam Vinte E sete as desasete forão 
aualiadas a dusemtos cada huma E as dez a Cem reis cada huma E as 
corenta a Cem reis que por serem muito uelhas Vemderão-se duas por 
dusemtos reis Sam noue mil E nouecemtos reis – 9O900
5293 Jtem Outo bridas quebradas E uelhas forão aualiadas Em 
tresemtos reis – O300
5294 Jtem Hum freo Truquesquo ginete Com cabesadas E redeas de 
couro foi aualiado Em outenta reis – O80
5295 Jtem Dous filetes com que tiram os caualos da Estrebaria foram 
aualiados em quarenta reis por serem muito uelhas – O40
5296 Jtem Tres pares de copos de ferro uelhos foram aualiados Em 
sesenta reis – O60
5297 Jtem Dous vasos de sellas pintados Sem chapas foram aualiados 
em tresemtos reis ambas foram Vemdidos a João Soleiro por tresentos 
reis – O300
5298 Jtem Tres vassos Sem chapas foram aualiados em tresemtos reis 
todos forão uemdidos a Joste por tresentos reis – O300 /fl. 499/
5299 Jtem Hum Vazo irmão destes posto Em chapas foi aualiado em 
cemto E Simcoemta reis foi uemdido a Joste por cemto E simcoemta 
reis – O150
5300 Jtem Hum silhão muito Velho de molher que tem o dianteiro de 
cobre foi aualiado Em dusemtos E simcoemta reis – O250
5301 Jtem Seis pares de Chapas que seruem nos vazos atras foram 
aualiados em tresemtos reis foram uemdidos a Joste por tresemtos 
reis – O300
5302 Jtem Quatorse sellas muito velhas da brida E rotas foram aualiadas 
em Settecemtos reis por serem muito uelhas e podres foram uemdidas 
a Joste seleiro por setecemtos reis – O700
5303 Jtem Hũa guarnição de pano muito uelha tem hums pasamanes 
de Lam de racorare tramquas foi aualiado Em cem reis – O100
5304 Jtem Simcoemta pares de Silhas nouas os trinta E dous pares tem 
Gomes Cide por mandado do Duque foram aualiadas a Simcoenta reis 
cada huma sam dous mil E quatrocemtos – 2O400 /fl. 499v./
5305 Jtem Nouemta E hum par de Estribos de mamorte os quaremta E 
outo tera Gomes Cide por mandado do Duque foram aualiados a Cem 
reis cada par por serem muito uelhos os quaremta E outo do Duque 
E dezasete de justa a dusemtos reis E os mais a cem reis cada par 
uenderão-se duas por dusemtos reis E hum de molher por cem reis 
Sam outo mil e setecentos reis – 8O700

5306 Jtem Tres Guarda-ponta de pes que sam hũas chapas que se 
poem nos Estribos em tempo de justas muito uelhas foram aualiados 
em trinta reis – O30
5307 Jtem Hum Caldeirão onde aquentam augoa pera farelos foi 
aualiado Em quinhemtos reis por ser uelho – O500
5308 Jtem Hũa guarnicam cornata de prata diguo que tem humas rozas 
por ella de prata E as cabeçadas tem fiuela de prata E asim as redeas 
foi esmadas a prata Em hum marco E huma Onça E tres outauas foi 
aualiado a dous mil E quatrocentos reis O marco E o feitio della Em 
seissentos reis soma tudo tres mil quatrocemtos E sincoenta reis – 
3O450 /fl. 500/
5309 Jtem Hum coxim de pasta nouo que numqua seruio de ueludo 
de tripa preto foi aualiado em quinhemtos reis foi uemdido a Fernão 
Rodrigues de Brito por quatrocemtos reis – O400
5310 Jtem Hum brasado de Correas Velhas em que ha todo Genero de 
guarnicõins quebradas E podres dellas foram aualiadas Em tresemtos 
reis foram Vemdidas a Justa por tresemtos reis – O300
5311 Jtem Duas dusias de cabos de linho de prisõins de caualos que dis 
que deu a Gomes Cide foram aualiados a Vimte reis Sam quatrocemtos 
E outemta reis – O480
5312 Jtem Tres dusias de ladrisos de Lam que deu a Gomes Cide fo ram 
aualiados a Sesenta reis a dusia Sam cemto E outenta reis – O180
5313 Jtem Desaseis pacamos que deu a Gomes Cide foram aualiados a 
Simquoemta reis cada hum Sam outocemtos reis – O800
E por esta maneira disse o dito Antonio Leite que auia Este Jmuemtario 
por acabado E que nam era lembrado de mais fazenda que a Seu 
carguo de Estribeiro Estaua /fl. 500v./1125 Com protestacam se lhe mais 
Lembrar o declarar E toda a fazenda Comtheuda em este imuemtario 
tornou a ficar em poder do dito Antonio Leite como de antes estaua 
E asinou aqui Com o dito Dezembarguador Juiz destas partilhas que 
mandou fazer Este termo E eu Sebastiam Alueres que ho Escreui // 
Jeronimo Pereira de Ssaa // Antonio Leite.
5314 Jtem Mais huma guarnicam de prata posta Em ueludo preto o 
ueludo he adquerido e a prata amtigua E he de hum Silhão fransesa que 
tem o arcam dianteiro de prata que uai no inuemtario do adquerido foi 
esmada a prata Em hum marco Seis onças E duas Outauas foi aualiada 
a dous mil E quatrocentos reis O marco E de feitio dous mil reis Soma 
Seis mil dusentos setemta E simquo reis E a guarnicam foi aualiada em 
mil E quinhemtos reis 1O5001125 Ms.: palavra repetida “Estaua”.
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5315 Jtem Hũa sella Com o arcam dianteiro alampreado com os 
arcõens de aço de /fl. 501/1126 releuo diguo que os arcõins sam de pao 
pintados framiada de retros carmesi e ouro foi aualiado em tres mil e 
quinhentos reis – 3O500
5316 Jtem Simquo pares de esporas de mamorte tres pares foram 
douradas foram todas aualiadas em quatrocemtos reis – O400
5317 Jtem Huas chapas com dianteiros E traseiros de sella d’aço que 
foram prateadas com humas pontas de diamantes foram aua liadas em 
setecemtos reis – O700
5318 Jtem Hũa sella raza que Era da peçoa do Duque que ia seruia que 
deu a Gomes Cide Estribeiro do Senhor Duque Dom João foi aualiada 
em mil reis – 1O00
5319 Jtem Noue sellas Velhas que Emtregou a Gomes Cide pera a 
uinda da senhora Dona Catherina foram aualiadas a quatro cemtos reis 
humas per outras Sam tres mil E seiscemtos reis – 3O600
5320 Jtem Hũa sella que seruia na gualdrapa de uelludo que tem Go-
mas Cide a qual sella outrosim emtregou a Gomes Cide foi aualiada em 
tresemtos reis – O300
/fl. 501v./ Estas pecas ficaram Em poder de Antonio Leite asim como 
as mais atras Sebastião Alueres que o Escreui.

TERMO com Antonio Leyte

Aos Vinte E outo dias do mes de Nouembro de mil E quinhentos sesenta 
E sette annos em Villa Vicosa no aposento da Senhora Duqueza donna 
Britis pareceo hi Antonio Leite Estribeiro que foi da brida do Duque 
que Deos aia ao qual Eu Escriuão li este imuentario atras que elle fez 
da fazenda que tinha em seu poder comtheuda neste jmuemtario atras 
E lhe fiz pergunta Se tinha em seu poder a fazenda comtheuda Em 
este imuemtario dise que ti rando a que se uendeo que Esta declarada 
por mim Escriuam nas adicoens delle, toda a outra mais fazenda elle a 
tinha E daria comta della com Emtrega cada ues que lhe fosse pedida 
pello Se nhor Duque, ou por quem Elle mandase E pera asim o Comprir 
obrigou /fl. 502/1127 Seus bens moueis E de Rais auidos E por auer E 
eu Escriuam aceitei esta obrigacam por parte das pecoas a que tocar 
ausentes o qual emuentario esta Escrito em sette meas folhas com 
esta, E asim lhe li o emuentario que elle outrosim fez da fazemda que 
tinha em seu poder adquerida em tempo da Senhora Duqueza donna 

Britis que Esta Escrito Em tres meas folhas E lhe fis pergunta se a 
tinha dise que sim tiramdo as peças que o Duque tomou a conta do 
preco que Esta as uerbas nas margens por mim Escriuão feitas E se 
obrigou as emtregar tudo cada uez que o senhor Duque mandar sob as 
obrigaçõins asima E asinou aqui testemunhas que Estauam prezentes 
João Gomes Vieira E Manoel Gomsalues Lobo Criado da dita Senhora 
Duquessa E outros E eu Sebastiam Alueres o Escreui // Antonio Leite 
Joam Gomes Vieira // Manoel Gonsalues. /fl. 502v./

Jnventario que fez Antonio Leite Estribeiro da Brida do Duque 
que aia gloria da fazenda adquerida que tem a seu carguo pello 

Juramento que lhe foi dado que uai no auto dos Juramentos

5321 Jtem Primeiramente hũa sella framsessa noua como arcam dian-
teiro de prata E a taboa tem duas correas Com suas fiuelas E biqueiras 
de prata guarnesida de framiam de prata E preto foi esmada a prata 
Em tres marquos E sette oncas aualiado a dous mil E quatrocemtos 
reis O marquo E de feitio quatro mil reis E o selhão E taboa Em mil E 
nouecemtos reis Soma tudo quinse mil E dusemtos reis – 15O200
5322 Jtem Hũa gualdrapa de ueludo preto Com seu framião de prata 
E preto tudo nouo da sella asima foi aualiada /fl. 503/1128 em sette mil 
reis – 7O00
5323 Jtem Hum freo de prata com seus copos de prata que seruem a 
casa diguo da sella framsesa que foi do senhor Dom James pessou a 
prata dous marquos sette Oncas e quatro Outauas E meia foi aualiado 
a dous mil E quatrocemtos reis O marco E de feitio em mil reis Soma 
Outo mil E setenta reis – 8O70
5324 Jtem Hũa sella de borinas com os arcõins pintados guarnesida 
de couro azul com crauação dourada noua tem guardapo de cou ro foi 
aualiada em mil e quatrocemtos reis – 1O400
5325 Jtem Hũa Cella da Borinas guarnesida com tripa com pasamenes 
de Lam e os arcõens pintados com crauacam dourada tem hum 
guardapo de Couro foi aualiado em mil e dusentos reis – 1O200
5326 Jtem Hũa cella Estardiota Com borinas posticas de cordouam 
preto noua com Seu Guarda-po disse que a tem Gomes Cide foi 
aualiada Em mil E tresentos reis – 1O300
5327 Jtem Hũa Cella de Cordouão noua rasa /fl. 503v./1129 dise que a 
tem Gomes Cide foi aualiada Em mil reis – 1O000

1126 Ms.: palavras repetidas 
“de aço de”.

1127 Ms.: palavras repetidas “obrigou”.

1128 Ms.: palavras repetidas 
“foi aualiada”.

1129 Ms.: palavra repetida “rasa”.
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5328 Jtem Vinte sellas razas que numqua Seruirão que dise que tem 
Gomes Cide foram aualiadas a nouecemtos reis cada huma sam dezoito 
mil reis – 18O
5329 Jtem Tres bridas douradas prateadas forão aualiadas a nouecemtos 
reis cada huma Sam dous mil E settecemtos reis – 2O700
5330 Jtem Dous pares d’esporas douradas de roda foram aualiadas 
humas melhores em quatrocemtos reis E outras mais somenos Em 
tresemtos reis são Settecemtos reis – O700
5331 Jtem Hũas Esporas prateadas de roda foram aualiadas Em 
dusemtos E Simcoemta reis – O250
5332 Jtem Hums Estribos altos dourados forão aualiados em mil E 
quatrocemtos reis – 1O400
5333 Jtem Hums Estribos prateados altos foram aualiados em 
outocemtos reis – O800
5334 Jtem Duas Guarnicõins de Millan com rozas douradas cornuutos 
hũa he azul que numqua seruio /fl. 504/1130 E outra preta foram 
aualiadas Em mil E outocemtos reis – 1O800
5335 Jtem Vinte Guarnicõins Cornatas de uaqueta simgelas nouas que 
dise que tem Gomes Cide foram aualiadas a dusemtos E sim coemta 
reis cada huma Sam Simquo mil reis – 5O
5336 Jtem Trinta pares de Loros Simgelos que disse que tem 
Gomes Cide foram aualiados a simcoemta reis cada hum sam tres mil 
reis – 3O
5337 Jtem Duas Gualdapras de ueludo de Caualo huma muito usada E 
outra inda esta boa com framiois pretos a boa foi aualiada Em seis mil 
reis E a uelha em dous mil reis Sam Outo mil reis – 8O
5338 Jtem Tres filetes das Eguas do carro foram aualiados Em cem reis 
todos – O100
E por esta maneira disse o dito Antonio Leite que auia Este Jmuemtario 
por acabado da fazenda que Estaua a seu carguo de Estribeiro a saber 
da fazenda adquerida Em tempo da Senhora Duqueza Dona Britis que 
se uio pello Liuro /fl. 504v./1131 dos adqueridos E que elle Antonio 
Leite declarou pello juramento que lhe foi dado E protestou a todo 
tempo que lhe mais lembrar O declarar E toda a fazenda comtheuda 
em Este Jmuentario ficou em poder do dito Amtonio Leite como de 
antes Estaua E asinou aqui Este termo com o dezembargador juiz 
destas partilhas Sebastiam Alueres que o Escreui // Jeronimo Pereira 
de Saa // Antonio Leite.

Jnuemtario que fez Bastião Fernandes teselam de sedas das sedas 
E cousas que tem a seu carguo por iuramento que lhe foi dado

5339 Corenta E outo Couados de tafeta preto dos quaes deu tres 
couados a senhora Duqueza, foi aualiado a cento E nouemta reis o 
couado soma noue mil E cemto E uinte reis – 9O120
5340 Jtem quatro Arrates E doze /fl. 505/1132 Onças de pello preto 
pera Veludo foi aualiado a nouecemtos reis o aratel soma quatro mil 
dusentos setenta E simquo reis – 4O275
5341 Jtem Quatro Liuras menos huma onca de tea de seda preta 
pera ueludo com Seus papeis Em que Esta Emburlhada foi aualiada a 
nouecemtos reis o aratel monta tres mil E quatrocemtos e outemta E 
outo reis – 3O488
5342 Jtem Sette Liuras E huma Onça de trama de seda pera Veludo 
E he preta foi aualiada a nouecemtos reis o aratel soma seis mil E 
quatrocemtos E doze – 6O412
5343 Jtem Quarenta E tres canudos de Trama preta que podem ser 
Outo onças pouquo mais ou menos que sera hum aratel foi aualia do 
em nouecemtos reis – O900
5344 Jtem Dous teares de ueludo hum Esta perfeito da madeira E 
no outro faltam peças foi aualiado o milhor Em tres mil reis E o outro 
Em mil E quinhentos reis sam quatro mil E quinhentos reis – 4O500 
/fl. 505v./
5345 Jtem Hum Tear pera tafeta Vsado foi aualiado em mil E quinhemtos 
reis – 1O500
5346 Jtem Dous teares de fitas Velhos foram aualiados Em mil E 
dusemtos reis ambos – 1O200
5347 Jtem Hũa roda Em que fazem as canelas uelha foi aualiada Em 
cemto E Simcoenta reis – O150
5348 Jtem Hũa Vrdidura1133 Velha foi aualiada em quinhemtos 
reis – O500
5349 Jtem Hum aparalhador de seda E hum escabelo uelho foi tudo 
aualiado Em Cem reis – O100
5350 Jtem Duas Caixas emcouradas muito velhas de couro de cabello 
foram aualiadas Em dusemtos reis – O200
5351 Jtem Hũa balança Com seu marco de seis marcos a que faltam 
peças foi aualiado tudo Em quinhemtos reis – O500
E por aqui disse o dito Bastiam Fernamdes que auia Este Jmuemtario 

1130 Ms.: palavras repetidas “Seruio”.

1131 Ms.: palavras repetidas “Liuro”.

1132 Ms.: palavras repetidas “E doze”.

1133 Ms.: palavra borrada.
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por acabado E que não era Lembrado de mais fazenda que tiuese a seu 
carguo que ficase /fl. 506/1134 do Duque com protestacão Se lhe mais 
lembrar o declarar E bem asim sendo prezente Bastiam Dias que tem cargo 
dos ditos teares que disse que outrosim auia tambem este imuemtario 
por seu E por acabado e que nam era Lem brado de mais cousas desta 
qualidade com protestação se mais lembrar o declarar E asinou aqui 
com o dito Bastiam Fernandes E tornou a ficar tudo Em seu poder como 
de antes Estaua E se obri garam dar de tudo conta e por Elle Bastiam 
Fernandes nam saber Escreuer asinou a seu roguo Domingos Fernandes 
meu criado E eu Sebastiam Alueres que o Escreui // Bastiam Dias // 
Bastiam Fernan des Dominguos Fernandes // Jeronimo Pereira de Saa.

Mais cousas que declarou Bastião Dias E Bastião Fernandes

5352 Jtem Noue tesouras dos teares pera /fl. 506v./ 1135 as sedas foram 
aualiadas a sincoemta reis cada huma Sam quatrocemtos E simcoemta 
reis – O450
5353 Jtem Tres pentes nouos foram aualiados em quatrocemtos reis 
todos – O400
5354 Jtem Outo Lamcadeiras foram aualiadas em dusemtos reis – 
O200
5355 Jtem Doze ferros pera tecer E dous ferros pera ueludo Vareado 
E dous ferros de felpa de paao foram todos aualiados em quinhem tos 
reis – O500
E os ditos Bastião Dias E Bastião Fernandes tornaram asinar aqui e as 
ditas cousas ficaram tambem Em Seu poder como d’an tes Estauam E 
eu Sebastiam Alueres o Escreui // Bastiam Dias // Bastiam Fernandes.

Aos Vinte E hum dias do mes de Nouembro de mil E quinhemtos sesenta 
E sete em Villa Vicosa no aposento da senhora Duqueza Dona Britis 
pareçeo Sebastiam Fernamdes que fez este imuentario /fl. 507/1136 
atras das sedas E cousas dos teares E por bem da obrigacam que fes 
o senhor Duque em que se obrigou responder pellos officiais que 
fiseram os imvemtarios obrigando-se elle a elle senhor responder com 
a fazenda Eu Escriuam ly ao dito Bastiam Fernam des este imuemtario 
atras que Elle fez escrito Em duas meas fo lhas E lhe fiz pergunta se tem 
Em seu poder a fazenda comtheuda no Jmuemtario E elle Sebastiam 
Fernamdes disse que sim E se obrigou  acodir com a dita fazenda ao 

senhor Duque, ou a quem elle mandar, ou ao Juiz das partilhas cada uez 
que lhe for pedi do comta com entregua della pera o que obrigou seus 
bens E asinou aqui E eu Escriuão aseitei esta obriguação Testemunhas 
que Estauam prezentes Manoel Fernandes comprador da dita Senhora 
Duqueza E eu Sebastiam Alueres que o Escreui, E asim foi mais 
testemunha Bras da Silua Criado de mim Escriuam E eu Sebastiam Alueres 
que o Escreui /fl. 507v./ Manoel Fernandes // Bras da Silva Bras Eanes

Jnuemtario que fez Lourenco Coelho que tem carguo 
das andas do que esta a seu carguo por juramento que 

lhe foi dado que anda no auto dos iuramentos

5356 Hum Leito de andas forrado de ueludo preto por fora forado de 
demtro Com Cetim carmesi Crauacam dourada tem charolas foradas 
de ueludo hum toldo de ueludo preto forrado com cetim carmesi 
com suas selas que tem cubertas de ueludo framiadas E de couro 
com suas guarnicõins de ueludo uelhas E tem hum arco de ferro com 
simco Vergas de ferro pera a charola E sua grade de pao E hum toldo 
de Canhamaco forado com bocaxim1137 por dentro por serem muito 
usadas E a guarnicam Velha foi tudo aualiado Em Vinte mil reis – 20O 
/fl. 508/
5357 Jtem Hũa guarnicam de andas de ueludo preto framiada com sua 
framia emuernisada foi aualiada Em doze mil reis diguo Em doze mil E 
quatrosentos reis por ser noua E se seruir o Duque della – 12O00
5358 Jtem A ferragem de huma guarnicam de amdas dourada que 
seruia nesta guarnicam de Sima foi aualiada Em tres mil reis – 3O00
5359 Jtem Hum Leito de andas de couro preto forrado de demtro com 
tafeta azul tem duas sellas E guarnicoens tudo Velho com sua grade 
nam se aualiou por ser muito Velho e não ualer nada.
5360 Jtem Hum leito de andas razo sem charola que dise que tem o 
senhor Dom Constantino que lhe Emprestou o senhor Duque Dom 
Joam.
5361 Jtem Outro Leito de andas razo sem charola nem guarnicam 
so mente tem grade foi aualiado em nada por ser muito Velho E o cou ro 
Em seiscemtos reis – O600
5362 Jtem Hum toldo de leito de andas /fl. 508v./1138 de ueludo 
cramesi forrado Com damasquo Emcarnado muito uelho foi aualiado 
Em outo mil E outocemtos reis com as cubertas abaixo – 8O800

1134 Ms.: palavras repetidas 
“Que ficase”.

1135 Ms.: palavra repetida “pera”.

1136 Ms.: palavra repetida “Jnuemtario”.

1137 Ms.: palavra borrada e furo de 
trespasse de tinta sobre a palavra.

1138 Ms.: palavras repetidas “de andas”.



265

5363 Jtem Duas cubertas de sella de ueludo Cramesi forradas com 
fustam preto uelhas uam aualiadas com adicam do toldo asima.
5364 Jtem Hum Leito de andas com suas charolas de cetim auelutado 
Cramesi forrado por demtro com tafeta Cramesi tudo muito bota do E 
roto sua Crauacam dourado E sua grade não se aualiou Em nada por 
não prestarem.
5365 Jtem Hum Leito de andas com sua charola toldo de uaqueta 
for rado E acolchoado com tafeta preto muito uelho o que nam serue 
não se aualiou por não Valer nada.
5366 Jtem Duas Cadeiras de Couro seruem nos leitos razos não se 
aualiaram per não Valerem nada.
5367 Jtem Huns Estribos redomdos de /fl. 509/1139 Brida Velhos foram 
aualiados Em dusentos reis – O200
5368 Jtem Hum Ourinol de Estanho foi aualiado em corenta reis – O40
5369 Jtem Duas celas antiguas Velhas E rotas E guarnicois uelhas E 
rotas não se aualiaram por não ualerem nada.
5370 Jtem Tres arcas emcouradas Velhas foram aualiadas Em 
outocemtos reis – O800
5371 Jtem Tres bridas que seruiram ia foram aualiadas em quatrocemtos 
reis – O400
5372 Jtem Duas bridas quebradas não se aualiarão per não valerem 
nada
5373 Jtem Hum camdieiro de latão de sala uelho foi aualiado Em 
sesemta reis – 60

Adquerido

5374 Dez pares de botas de uaqua que se fiseram pera os menistris 
que são adqueridas em tempo da senhora Duqueza dona Britis.
5375 Jtem Quatorse pelles de Carneiro que Sam adqueridas velhas 
foram aua- /fl. 509v./1140 liadas Em cento E outenta reis – O180
Jtem E por aqui dise o dito Lourenco Coelho que auia Este im uemtario 
por acabado E que não Era Lembrado de mais fazenda que ficase por 
falecimento do Duque que a seu cargo pertença com protestacam se 
lhe mais lembrar o declarar E asinou aqui com o dito Dezembargador 
que mandou fazer este termo que asinou com elle E por elle não saber 
escreuer asinou a seu rogo Bastiam Diaz E eu Sebastiam Alueres o 
Escreui Jeronimo Pereira de Saa // Bastiam Dias // de Lourenço Coelho.

Mais cousas que declarou 
Lourenço Coelho

5376 Huas andas de couro de uaqueta por fora foradas de cetim 
Cramesi por demtro acolchoado com suas Sellas E guarniçois e grade 
E sam as que uierão do dote da Senhora Duqueza Dona Britis com hũa 
cela de Velludo preto a qual cadeira Esta no Castello E la se aualiou 
foram aualiadas /fl. 510/ as andas em desaseis mil reis Sam as selas 
por serem gastadas ia foram Vem didas a senhora Dona Catherina por 
uinte mil reis – 20O
E tornou asinar aqui o dito Lourenco Coelho Como dezembargador E 
por elle não saber escreuer asinou a seu rogo Dominguos Fernandes 
meu criado Sebastião Alueres ho Escreui // Jeronimo Bereira de 
Lecensado diguo de Lourenco Coelho Domingos Fernandes.
5377 Jtem Hũa Guarnicam de andas feita de nouo de uaqueta foi 
aualiada Em Seis mil reis – 6O000
5378 Jtem Hums ferros de charola de ferro do Leito da duquesa Dona 
Jsabel foi aualiado Em dusemtos reis – O200

Termo com Lourenço Coelho

Aos Vinte E outo dias do mes de Nouembro de mil E quinhen tos 
sesenta E sete annos Em Villa Vicosa no aposento da se nhora 
Duqueza Dona Britis hi pareceo Lourenço Coelho comtheudo Em este 
inuemtario E lhe fez pregumta /fl. 510v./ Se tinha Em seu poder a 
fazemda Comtheuda Em este imuemtario que Esta Escrito em qua tro 
meas folhas com esta E lhe fez pergunta se tinha a dita fazenda em 
poder disse que sim tinha tiramdo as peças que se uenderão que 
loguo Estão declaradas nas adicõins atras E se obrigou a Emtreguar 
cada ues que lhe mandar o senhor Duque pera o que obrigou seus 
bens E fazenda E eu Escriuam aceitei esta obrigação E elle asinou 
aqui testemunhas que Estauão prezentes João Gomes Vieira E Manoel 
Gomsalues Boleito Criado da senhora Duqueza E eu Sebastiam Alueres 
que o Escreui E por elle Lourenco Coelho diser que não sabia ler 
nem Escreuer Asi nou a seu roguo o dito João Gomes Vieira E como 
Testemunha Sebastiam Alueres que o Escreui // João Gomes Vieira 
// De Lourenco Coelho // Manoel Gomes diguo Manoel Gomsalues. 
/fl. 511/

1139 Ms.: palavras repetidas “Hums 
Estribos redondos de”.

1140 Ms.: palavras repetidas 
“foram aua-”.
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Jnvemtario que fez Gaspar Pinto ueador das obras do Duque 
que aia gloria pello iuramento que lhe foi dado que anda 

no au to dos iuramentos que he fazenda que o Duque tinha 
antes que casase com a Senhora Duqueza Donna Britis

5379 Sete caens de ferro de grades com suas pinhas tiram-se das casas 
d’Evora do Morgado por isso se nam aualiarão.
5380 Jtem Dez barõens de ferro de grade machos E femeas diguo que 
sinco Somente se aualiaram por que os outros Simquo sam das casas 
d’Evora do Morgado foram aualiados Em seiscemtos reis – O600
5381 Jtem Quatro barõens de grade grandes foram aualiados Em mil E 
seiscemtos reis – 1O600 /fl. 511v./
5382  Jtem Dous pedaços de femeas de grade forão aualiados Em mil 
E ceiscemtos reis – 1O600
5383 Jtem Hums cauides de Lanças de ferro velhos hum de dose 
garauatos E outro de seis foram aualiados Em tresentos reis – O300
5384 Jtem Simquo lauamquas de ferro tres gramdes E duas peque nas E 
outra tem Heitor de Figeiredo E sam seis mais hũa Lauamquinha foram 
aualiados tres grandes Em mil E dusemtos reis E quatro pequenas em 
mil reis sam dous mil E dusentos reis – 2O200
5385 Jtem Tres marrõens hum delles tem Heitor de Figeiredo diguo 
mais hum foram aualiados em outocemtos reis – O800
5386 Jtem Dez uinhas de ferro foram aualiadas Em mil reis – 1O
5387 Jtem Seis sacholas das minas foram avaliadas Em seiscemtos 
reis – O600
5388 Jtem Quatro martellos das minas forão aualiadas Em quinhemtos 
reis – O500 /fl. 512/
5389 Jtem Outo fechaduras de fechos mouriscos que uieram de 
Frandes que numqua seruiram foram aualiados a dusentos reis cada 
huma sam mil E seiscentos reis – 1O600
5390 Jtem Sette Vergas de ferro delgadas que foram feitas pera hua 
charola da capella foram aualiados em dusentos reis – O200
5391 Jtem Sette machos E femeas pera bamcos de Emcosto mais hũa 
fo ram aualiados a trinta reis cada hũa – O30
5392 Jtem Mais quatro machos E femeas foram aualiados Em cemto E 
uinte reis – O120
5393 Jtem Dous canos de folles de fereiro forão aualiados Em mil e 
dusemtos reis sam quatro – 1200

5394 Jtem Hũa besta do Tromento foi aualiada em seiscemtos reis – 600
5395 Jtem Tres Escudos d’armas de chumines de ferro coado foram 
aualiados em seiscemtos reis1141 diguo cada hum sam mil E outocemtos 
reis – 1O800
5396 Jtem Hum cano de metal somente a /fl. 512v./1142 femea foi 
aualiada Em Cem reis –  O100
5397 Jtem Trinta e tres Lanças de justa Com seus roquetes foram 
aualiados a sesenta reis1143 cada huma Sam mil E noueccemtos E uimte 
reis – 1O920
5398 Jtem Tresentos paos de lancas de pinho de lancas de justas fo ram 
aualiados a quarenta reis cada hum sam doze mil reis – 12O000
5399 Jtem Hum almofaris de fazer poluora Com sua mão pesou 
simquo arobas E noue arates foi aualiado a simquoenta reis o aratel E 
a mão a quinhemtos reis diguo Em quatrocemtos reis monta Outo mil 
Outocemtos E sincoenta reis – 8O850
5400 Jtem Doze Meas linhas de ferro com seus chauetes foram 
aua liadas em Vimte E quatro mil reis todas – 24O
5401 Jtem Dise que deue o Senhor Duque quinhentos reis a Esta 
fazen da que se descomtara a Pero Fernandes pedreiro que os deuia a 
esta fazenda – O500
5402 Jtem Seiscemtos sesenta E sete azuleios de bordas de craueiros 
alguns quebrados forão aualiados Em mil E quinhemtos reis por rezam 
dos quebrados – 1O500 /fl. 513/
5403 Jtem Mil settecentos trinta E sette azuleios uerdes sem lauor E 
muitos quebrados delles foram aualiados Em mil e settecentos reis por 
serem quebrados – 1O700
5404 Jtem Mil cento E sesenta E seis azuleios de lacos azues Ver des E 
amarelos muitos quebrados foram aualiados a dous reis E meio cada 
hum sam dous mil E tamtos reis – 2O860
5405 Jtem Mil E dusentos E trinta azuleios todos bramcos alguns del les 
tem os escudos das armas, alguns sam quebrados foram aualia dos em 
mil e dusemtos E trinta reis – 1O230
5406 Jtem Tres canastras Velhas Com Vieiras E busios foram aualiadas 
Em dusentos reis – O200

E por Esta maneira atras disse o dito Gaspar Pinto que auia Este 
inuentario per acabado E que nam Era Lembrado de mais fa zenda 
que ficase a seu cargo per falecimento do Duque com protestacam 

1141 Ms.: número rasurado sobre “600”.

1142 Ms.: palavras repetidas 
“Somente a”.

1143 Ms.: corrigido da 
palavra “ries [sic]”.
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que se lhe mais lembrar o declarar E toda a fazenda comtheuda Em 
este inuemtario tornou a ficar Em seu poder como d’antes Estaua E 
o dezembargador mandou fazer este termo que /fl. 513v./1144 asinou 
Com Elle Gaspar Pinto Sebastiam Alueres que o Escreui // Jeronimo 
Pereira de Saa // Gaspar Pinto.

Termo com Gaspar Pinto

Aos Vinte E hum dias do mes de Nouembro de mil E quinhemtos sesenta 
E sette annos Em Villa Vicosa no aposento da Senhora Duquesa Donna 
Britis sendo hi prezente Gaspar Pimto comtheudo neste imuemtario 
atras por bem da obrigacam que o senhor Duque fez Em que se 
obrigou responder pellos Seus officiais pella fazenda que tinha a seu 
carguo de que Tinha feito inuemtario obrigando-se Elles a responder 
com a fazemda a elle Senhor Eu Escriuam li ao dito Gaspar Pinto Este 
imuemtario atras feito Em tres meas folhas afora Esta E lhe fis pergunta 
se tinha es ta fazenda Comtheuda Em este imuentario que Elle tinha a 
seu carguo E por elle Gaspar Pinto /fl. 514/1145 foi dito que Elle tem a 
fazenda comtheuda Em este imuemtario porque tem gastado alguma 
em seruiço do dito senhor Duque por seu mandado Em suas obras 
porem que Elle acoderia ao dito senhor ou a quem Elle mandar ou 
o Juiz das partilhas com ella cada uez que lhe for mandado1146 pera 
que obrigou seus bens E fazenda moueis E de Rais auidos E por auer 
a qual obrigacam Eu Escriuam aceitei E elle asinou aqui tes temunhas 
que Estauam presentes Bastiam Lopes moco da capella do dito Senhor 
E Manoel Fernandes Comprador da dita senhora E Bras da Silua meu 
criado E outros E eu Sebastiam Alueres que o Escre ui testemunhas as 
sobreditas Sebastiam Alueres o escreui // Se bastiam Lopes // Gaspar 
Pinto // Manoel Fernandes Bras1147 da Silua.

Jnuemtario /fl. 514v./1148 que fez Gaspar Pinto Veador das 
obras que forão do Duque que aia gloria pello iuramento 
que lhe foi da do que anda no auto dos iuramentos que he 

fazenda adquerida Em tempo da Se nhora Duqueza

5407 Primeiramente sette paes de chumbo foram aualiados Em sette 
mil E dusemtos reis por serem quinze arobas a quinze reis o aratel – 
7O200

5408 Jtem Sesenta E quatro rodas diguo E tres rodas de fio de arame 
foram aualiados a uinte reis cada huma sam mil E dusemtos E se senta 
reis – 1O260
5409 Jtem Dezaseis ferolhos nouos com suas fechaduras foram 
aualia dos a Cento E sincoenta reis cada hum Sam dous mil E quatro-
cemtos reis – 2O400 /fl. 515/
5410 Jtem Trinta Aldrabas nouas foram aualiadas a trinta reis cada 
huma sam nouecemtos reis – 900
5411 Jtem Duas fechaduras d’arquos pequenos foram aualiadas Em 
se senta reis – O60
5412 Jtem Hũa linha de ferro Em duas partes foi aualiada Em tres mil 
reis – 3O
5413 Jtem Hũa linha de ferro que tem Afomso Pires foi aualiada Em 
dous mil E quinhemtos reis – 2O500
5414 Jtem sesenta arates de ferro que deue Afonso Pires ferreiro foi 
aualiado a dez reis o aratel sam seiscemtos reis – O600
5415 Jtem Hũa caixa Com Vidraças declarou que Erão do Colegio dos 
orfãos E que as tinha dadas o Duque Em sua uida E por isso se não 
aualiarão.
5416 Jtem Mais tres peças de Vidraças pera jenelas declarou que Eram 
do Colegio dos orfãos E por isso se não aualiarão.
5417 Jtem Doze aldrauas de bamquos de bofetes foram aualiados 
a uinte reis a aldabra diguo a trinta reis cada huma sam tresentos E 
sesenta reis – O360 /fl. 515v./
5418 Jtem Quatro Taboas de hum arcas largas de pinho de Frandes que 
Eram pera arcas foram aualiadas Em quatrocemtos reis – 400
5419 Jtem Tres portados de Castanho foram aualiados Em mil E 
dusemtos reis todos – 1O200
5420 Jtem Cento E uinte E tres bordos foram aualiados a dusentos reis 
cada hum soma Vinte1149 quatro mil E seiscentos – 24O600
5421 Jtem Vinte E seis chanfrois de nogeira foram aualiados a 
no uecemtos reis hum per outro são Vinte E tres mil E quatrocen tos – 
23O400
5422 Jtem Outenta E huma tauoas de pinho de Frandes foram aualiados 
a Cento E uinte E simquo reis a taboa soma Dez mil Cento E Vin te E 
sinco reis – 10O125
5423 Jtem Sesenta paaos de Castanho sam dez carros foram aualiados 
a seiscemtos reis o carro soma seis mil reis – 6O000

1144 Ms.: palavra repetida “que”.

1145 Ms.: palavras repetidas 
“Gaspar Pinto”.

1146 Ms.: corrigido da palavra 
“madado [sic]”.

1147 Ms.: corrigido da 
palavra “Bas [sic]”.

1148 Ms.: palavra repetida “Jnuemtario”.

1149 Ms.: corrigido da palavra 
“Vite [sic]”.
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5424 Jtem Declarou que despois do falecimento do Duque gastou o 
Senhor Duque telha E madeira E cal E ladrilho E telha que ficou por 
falecimento do Duque que gastou /fl. 516/1150 Em cousas que mandou 
fazer que ualião dezaseis mil reis – 16O
5425 Jtem Duas taboas de souereiros foram aualiados Em seiscemtos 
reis ambos – 600
5426 Jtem Dous pedacos de paao preto forão aualiados Em outocemtos 
reis – 800
5427 Jtem Doze bordos que disse que deue Francisco Gonsalves 
d’Estremoz Carpinteiro de macanaria foram aualiados a ducemtos reis 
cada hum sam dous mil E quatrocentos reis – 2O400
5428 Jtem Dous mil E ducemtos trinta E seis azuleios finos que tem 
o Escudo das armas E muitos delles quebrados foram aualia dos Em 
corenta mil reis a uinte reis cada hum os dous mil porque os dusentos 
erão quebrados – 40O
Jtem E por esta maneira dise o dito Gaspar Pinto que auia por acabado 
este imuemtario do que tinha a seu carguo da fa zenda do Duque 
com protestacam se lhe mais Lambrase o declarar E toda a fazenda 
comtheuda Em este Jnuemtario /fl. 516v./1151 tornou a ficar Em mão do 
dito Gaspar Pinto Como d’amtes Estaua E o dito Dezem bargador mandou 
fazer este termo que asinou com elle Gaspar Pinto E eu Sebastiam 
Alueres que o Escreui // Jeronimo Pereira de Saa // Gaspar Pinto.

Termo com Gaspar Pinto

Aos Vinte E hum dias do mes de Nouembro de mil E quinhentos sesenta 
E sete annos Em Villa Vicosa no aposemto da senhora Duquesa Dona 
Britis sendo hi presente Gaspar Pinto Comtheudo neste jnuemtario 
atras por bem da obrigacão que o senhor Duque fez em que se 
obrigou responder pellos seus officiais pella fa zenda que tinha a seu 
carguo obrigando-se Elles a responder Com a fazenda a Elle Senhor Eu 
Escriuam li ao dito Gaspar Pinto Es te imuentatio atras que Elle fez da 
fazenda adquerida que tinha a seu carguo /fl. 517/ e lhe fes pergunta 
se a tinha E por elle dito Gas par Pinto foi dito perante mim Escriuam E 
testemunhas abaixo asinadas que Elle tem a fazenda comtheuda neste 
Jmuentario E poder tirando algũa que tem gastado Em seruiço do dito 
Senhor Duque E em suas obras E em seu mandado E porem que elle se 
obrigou dar comta Com Emtrega della ao dito Senhor Ou a quem Elle 

mandar, ou ao Juiz das partilhas cada vez que lhe for pe dida pera o que 
obrigou seus bens E fazenda E eu Escriuão acei tei Esta obrigacam E elle 
asinou aqui testemunhas que estauam prezentes Bastiam Lopes moço 
da Capella do Duque E Manoel Fernandes comprador da dita Senhora 
E outros E Bras da Silua meu criado E eu Sebastiam Aluares o Escreui 
// Bastiam Lopes // Gaspar Pinto // Bras da Silua // Manoel Fernandes.

Jnuemtario que fez Baltezar Fernandes Viola /fl. 517v./1152 d’arco 
do que tem pelo iuramento que lhe foi dado que anda no auto 

dos iuramentos E asim outros estromentos que tem charamelas 
E assim o fez Francisco Galante que tem cargo das charamellas

5429 Primeiramente quatro Viollas d’arco amtiguas não se aua liarão 
por serem quebradas E não ualerem nada.
5430 Jtem Hum alaude grande foi aualiado Em seiscemtos reis – 
O600
5431 Jtem Outra Viola d’arco não se aualiou por não ualer nada.
5432 Jtem Quatro alaudes hum delles tem Martim da Fomsequa velhos 
foram avaliados Em mil E ducemtos reis todos – 1O200
5433 Jtem Duas Violas de mão E huma quebrada foram aualiadas as 
duas em mil reis E a quebrada Em nada – 1O /fl. 518/
5434  Jtem Hũa taboa pera tampão de Viola nada. 
5435 Jtem Simquo Liuros de canto d’orgão Emcadernados Em 
pergaminho.
5436 Jtem quatro Liuros Emcadernados Em besero.
5437 Jtem quatro Liuros de Gerreiros.
5438 Jtem quatro Liuros de mão dous Emcadernados de nouo E os 
dous velhos todos Estes Liuros de cantho comtheudos nesta lauda se 
aualiaram na casa da liuraria por isso se nam aualião aqui.
5439 Jtem Sette Violas d’arco que Estam na guarda-roupa nouas Em 
huma arqua foram aualiadas Em Vinte mil reis – 20O

Cousas que tem Francisco Galaite

5440 Hua sacabuxa de prata com sua caixa sem bocal, Vai aualiada no 
Jnuemtario da guarda-roupa que fez João Gomes Vieira.
5441 Jtem Hũa sacabuxa noua Em huma caixa de paao foi aualiada Em 
tres mil reis – 3O

1150 Ms.: palavras repetidas 
“que gastou”.

1151 Ms.: palavra repetida “Jnuentario”.

1152 Ms.: palavra repetida “Viola”.
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5442 Jtem Hũa caixa de quatro Cornetas com sua fechadura E tem duas 
cornetas somente foi aualiada com todas as quatro Cor- /fl. 518v./1153 
netas Em dous mil reis – 2O
5443 Jtem Hum charamelam Com sua caixa foi aualiado Em dous mil E 
quatrocemtos reis – 2O400
5444 Jtem Hũa Caixa de frautas que tem noue frautas foi aualia da Em 
dous mil E quatrocemtos reis – 2O400
5445 Jtem Hum charamelam gramde Com sua Caixa foi aualiado Em 
tres mil E dusentos reis – 3O200
5446 Jtem Dous charameloes mais pequenos com suas caixas foi 
aualia do O melhor Em dous mil reis E o outro quebrado Em outocemtos 
reis sam dous mil E outocemtos reis – 2O800
5447 Jtem Hum baixão Com sua Caixa foi aualiada Em quatro mil E 
quinhemtos reis – 4O500
5448 Jtem Hũa Caixa de Cornamutas Em que estam quatro foram 
aualiadas Em dous mil E quatrocemtos reis – 2O400
5449 Jtem Hũa caixa muito grande que tem demtro outo frautas foi 
aualiado Em dous mil E outocemtos reis – 2O800
5450 Jtem Hũa caixa em que Estam dez orlas foram aualiadas Em 
quatro mil E quinhemtos reis – 4O500
5451 Jtem Dous moscateis tenor E contra /fl. 519/1154 baixo Em suas 
caixas E asim comtralto E tiple que sam quatro foram aualiados Em 
dous mil reis – 2O00[0]
5452 Jtem Outra Sacabuxa Em sua Caixa foi avaliada Em tres mil 
reis – 3O00[0]

Jnstromentos que tem 
Martim Afomso charamela

5453 Jtem Hum baixam foi aualiado Em quatro mil reis por ser mais 
pequeno que O outro – 4O
5454 Jtem Hum charamelão atras vai lamcado por não serem mais de 
tres.
5455 Jtem Hum tipre adquerido foi aualiado em dous mil reis – 2O
5456 Jtem Tres charamellas Velhas hũa boa foi aualiada Em dous mil 
reis E as duas Velhas em1155 quinhentos reis sam dous mil E quinhemtos 
reis – 2O500
5457 Jtem Hũa Corneta atras Vai aualiada com a caixa.

5458 Jtem Hũa Cornamuta foi aualiada Em dusemtos E sincoenta reis 
por ser uelha – O250
5459 Jtem Duas frautas Velhas foram a- /fl. 519v./1156 ualiadas huma 
Em dusentos E simcoemta reis E a outra vai na Caixa das frautas do 
Jmuemtario de João Gomes Vieira – O250
5460 Jtem Duas docainas hũa he quebrada não ual nada E a outra foi 
aualiada Em quinhemtos reis – O500
5461 Jtem Hum Salteiro foi aualiado Em quinhemtos reis – O500
5462 Jtem Hum tamboril com sua frauta uelho sem couro foi aualia do 
Em Setemta reis – O70
5463 Jtem Hum Laude Vai atras no inuentario de Baltezar Fernandes.
5464 Jtem Tres pifaros foram aualiados Em Sesenta reis – O60
5465 Jtem Hum coldre dos paaos que tem outo peças dos etabales 
foram aualiados Em outenta reis diguo Em quarenta reis – O40

Jnstromentos que tem Jacinto Charamela

5466 Jtem Hũa Charamella foi aualiada Em dous mil reis – 2O /fl. 520/
5467  Jtem Hũa corneta Vai atras aualiada E lancada na caixa.

Jeronimo da Silua

5468 Hũa charamela foi aualiada Em dous mil reis – 2O000
5469 Jtem Hũa sacabucha Vsada foi aualiada Em dous mil reis – 
2O000
5470 Jtem Hũa corneta Vai na caixa atras onde Se aualiarão todas.
5471 Jtem Hũa cornamuta foi aualiada Em dusentos reis diguo Em 
dusemto E sincoenta reis por ser uelha – 250 reis

Que tem Christouão da Silua

5472 Jtem Hum Tiple foi aualiado Em dous mil reis – 2O
5473 Jtem Hũa Corneta Vai aualiado na Caixa atras.
5474 Jtem Hum moscatel, Vai com os outros atras.

Francisco Lopes

5475 Jtem Tem Hũa charamela foi aualiada Em dous mil reis – 2O

1153 Ms.: palavra repetida “Cor-”.

1154 Ms.: palavras repetidas “E comtra”.

1155 Ms.: palavra repetida “Em”.

1156 Ms.: palavras repetidas “foram a-”.
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João Segundo

/fl. 520v./
5476  Tem hum tipre E huma Corneta Vai aualiado o tripe atras no 
Jnuemtario E tem de Martim d’Afomso E a corneta não ual nada.

João Primeiro

5477 Jtem hum tipre foi aualiado Em mil E dusentos reis por ser
 usado – 1O [sic]
5478 Jtem Hũa Corneta não Val nada.
5479 Jtem Hũa Cornamuta Vsada foi aualiada Em dusemtos E sincoenta 
reis – 250

João de Braganca

5480 Hũa sacabucha Com sua Caixa foi aualiada Em Tres mil reis – 3O
5481 Jtem Hũa trombeta bastarda uelha que não ual nada.

Ayala

5482 Hũa sacabucha E huma Corneta foi aualiada Em tres mil reis a 
sacabucha E a corneta não se aualiou por não Valer nada – 3O

Trombetas

5483 Jtem Onze trombetas que tem /fl. 521/1157 os Trombeteiros 
Em Villa Vicosa Em Borba, foram aualiadas a mil E dusemtos 
reis cada huma sam treze mil E dusemtos reis – 13O200

ATABALES

5484 Outo atabales1158 de cobre sam dez forão aualiados Em noue mil 
reis – 9O
E por aqui dise Francisco Galante que auia Este Jmuemtario por 
acabado por elle ser o que tem carguo destes Jnstromentos da musiqua 
E os reparte pellos charamelas com protestacam se lhe mais lembrar o 
declarar E tudo o Comtheudo em Este Jmuemtario ficou Em seu poder 
como d’antes Estaua E se obrigou dar de tudo conta E asinou aqui com 

o dezembargador Sebastiam Alueres que o Escreui // Gallante.
Todos Estes Estromentos dise o Duque que tomaua a sua Conta diguo 
que Toma tudo o Comtheudo Em Este imvemtario a Sua Conta.

Jnuemtario que fez Francisco Fernandez E Christouão Samches 
/fl. 521v./ Musicos dos instromentos que tinhão a seu 

carguo digo dos instromentos da musica E por o imuemtario 
andar roto E maltratado porque o teue o Duque Em caza 

algums dias o cosi aqui por não se acabar de romper

Jnuemtario que fiseram Framcisco Fernandes E Christouam 
Sanches seu irmão musicos de tecla do que tem a seu 

carguo diguo dos Estromentos da musica que Estão nos 
aposentos do Duque E duquesa pello juramento que 

lhe foi dado que anda no auto dos iuramentos

5485 Primeiramente hum Crauiorgam gramde que1159 Esta1160 no 
aposento1161 /fl. 522/1162 da Senhora Duqueza que Esta desmanchado 
foi aualiado Em Vimte E quatro mil reis por Estar desmanchado chama-
se o do mouro verde – 24O00[0]
5486 Jtem Outro Crauiorgam que fez o Arcebispo de Lisboa que Es ta 
na camara da Senhora Dona Catherina E esta muito desmancha do E 
os canos comestos de rotos Em pentes E sem cordas foi aualiado Em 
quatorse mil reis – 14O00[0]
5487 Jtem Hums Orgaons que Estam na Capella foram aualiados Em 
dosoito mil reis1163 – 18O00[0]
5488 Jtem Outros orgãos deitados que Estão no mosteiro das cha gas 
que lhe Emprestou o Duque que aia gloria forão aualiados Em quimze 
mil reis – 15O
5489 Jtem Hum crauicordio1164 do mouro antigo foi aualiado em sette 
mil reis – 7O0001165

5490 Jtem Dous crauos de Frandes hum que andaua Em casa do Duque 
que deos aia E outro Em casa da senhora Duquesa Dona Britis O milhor 
foi aualiado Em dous mil E quinhemtos reis E o outro somenos Em 
dous mil reis sam dous diguo quatro mil /fl. 522v./1166 E quinhem tos 
reis – 4O500
5491 Jtem Outro Crauo piqueno de Framdes mui antiguo não se aualiou 
Em nada por Estar desmanchado E muito Velho.

1157 Ms.: palavras repetidas “Que tem”.

1158 Ms.: rasurado sobre “atabalas”.

1159 Ms.: palavra borrada.

1160 Ms.: palavra borrada.

1161 Ms.: palavra borrada.

1162 Ms.: palavras repetidas 
“no aposento”. 

1163 Ms.: corrigido da palavra “ris [sic]”.

1164 Ms.: palavra rasurada, borrada.

1165 Ms.: corrigido pelo escrivão 
sobre o número “7O700”.

1166 Ms.: palavras repetidas 
“quatro mil”.



271

5492 Jtem Hum crauo que o Duque mandou Fazer ao Arcebispo de 
Lisboa foi aualiado Em outo mil reis – 8O
5493 Jtem Outro Crauo do mesmo Theor que lhe deu o arcebispo foi 
auailado Em Outo mil reis disse João Gomsalues Vieira que o Duque 
Em sua uida deu Este ao senhor Duque seu filho – 8O00
5494 Jtem Outro Crauinho mais pequeno que tambem se fez Em 
Lisboa que mandou fazer o Arcebispo foi aualiado Em Sinquo mil 
reis – 5O00[0]        
E por esta maneira atras diseram os ditos Francisco Fernan des E 
Christouam Samches seu jrmão que auião Este jmuemtario dois 
Estromentos por acabados com protestacam se lhe mais lembrase o 
declararam E asinaram aqui Este termo com o dito Dezembargador 
Sebastiam Alueres que o Escreui // Jeronimo Pereira de Saa /fl. 523/ 
Francisco Fernandes.

Jnuemtario que fez Manoel Gomsalues Uchão do que 
ficou a seu carguo pello iuramento que lhe foi dado que 

anda no auto dos iuramentos que he fazenda que não 
he adquerida Em tempo da Duqueza Donna Britis

5495 Simquo Tocheiras que inda seruem de paao Velhas foram 
aualiadas Em quinhemtos reis – O500
5496 Jtem Hũa Balança que serue na ucharia que tem dezaseis arates 
E outo E quatro, E dous, E hum, E mejo Velha foi tudo aualiado Em 
quatrocemtos reis – O400
5497 Jtem Quatro cubos Em que leuauam de comer aos hospedes Com 
suas cadeas foram aualiados Em seiscemtos reis usados – O600
5498 Jtem Duas Tarifas de ter azeite hũa he quebrada E a outra foi 
aualiada Em dusemtos reis – O200
5499 Jtem Hũa tarifa de ter Vinagre foi /fl. 523v./1167 aualiada Em 
sesemta reis – O60
5500 Jtem Hũa arca Em que Estaua a Especearia de pao Velha sem 
fechadura foi aualiada Em cemto E uimte reis – O120
E por Esta maneira Ouue o dito Manoel Gomcalues Vehão Este 
imuemtario por acabado E que nam Era lembrado de mais fazenda que 
Estiuese a seu Carguo com protestação se lhe mais lembrar o declarar 
E toda a fazenda que ficou diguo Comtheuda nes te jmuemtario tornou 
a ficar Em poder como d’antes Estaua E asinou aqui Este termo que 

o dito Dezembargador mandou fazer E asinou com elle Sebastiam 
Alueres que o Escreui Jeronimo Pereira de Saa // Manoel Gomsalues.

Termo com Manoel Gonçalvez

Anno diguo Aos Vinte E hum dias do mes de Nouembro de mil E 
quinhemtos sesenta E seis annos En Lisboa no aposento da senhora 
Duqueza donna Britis hi pareceo /fl. 524/1168 Manoel Gomsalues Vchão 
E comprador que foi do Duque que Deos tem ao qual Eu Escriuam li 
Estes imuentarios atras que Elle fez asim da fazenda antigua como 
adquerida que tinha a seu Carguo E lhe fiz pergunta se tinha a dita 
fazenda em seu poder disse que sim somente a Sera que era gas tada em 
seruiço do Senhor Duque E tudo o mais tinha E por bem da obriguacam 
que o dito senhor fez em que se obrigou Emtregar a fazenda por os 
seus officiais obrigando-se elles a res ponder E acudir a elle senhor 
com a dita fazenda pello dito Ma noel Gomsalues1169 foi dito que Elle se 
obrigaua E de feito obrigou dar E emtregar a fazenda Comtheuda Em os 
ditos Jmuemtarios ao senhor Duque, ou a quem elle mamdar, ou ao Juiz 
das partilhas E pera o asim cumprir obrigou seus bens E eu Escriuam 
aceitei Esta obrigacam E elle asinou aqui testemunhas /fl. 524v./1170 
que Estauam presemtes Rui Vaz Carreira fidalgo da Caza do Duque 
E  Bras da Silua meu Criado E outros E eu Sebastiam Alueres que o 
escreui // Manoel Gomsalues // Rui Vas Caminha // Bras da Silva.

Jnuemtario que se fez da fazenda que ficou por falecimento 
do Duque que tinha a seu Carguo Manoel Gonçalvez Vchão 

pello iuramento que lhe foi dado que uai no auto dos 
iuramentos a qual fazenda declarou que Era adquerida 

Em tempo da senhora Duqueza Donna Britis

5501 Primeiramente declarou que ficarão trinta E quatro tochas de 
quatro pauios imteiras cada huma tem seis arateis E meio foi aualiado a 
cesemta reis o aratel que monta quinze mil /fl. 525/1171 E quatrocemtos 
setenta reis – 15O470
5502 Jtem Sesenta E quatro Vellas de quatro d’aratel foi aualiado a 
setemta reis o aratel soma mil Cento E Vinte reis – 1O120
5503 Jtem Trinta E duas Vellas de sala de meio aratel foi aualia do a 
cetenta reis o aratel sam mil E sento E Vinte reis – 1O120

1167 Ms.: palavra repetida “foi”.

1168 Ms.: palavras repetidas 
“Hi pareceo”.

1169 Ms.: trespasse de tinta 
sobre a palavra.

1170 Ms.: palavra repetida 
“Testemunhas”.

1171 Ms.: palavras repetidas 
“Quinze mil”.
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5504 Jtem Vinte Vellas de capela de aratel cada huma foi aualiada a 
cetenta reis o aratel sam mil E quatrocemtos reis – 1O400
5505 Jtem Quinhemtas setenta E quatro Vellas de pauio d’algodão 
que sam Sette E outo Em Aratel o qual Sera E tochas declarou que 
se pesou emtam E pessou quatrocemtos trinta E noue arates E meio 
fiquam Estas Vellas desta adicão em cemto e sesenta E seis arates 
foi aualiado a setenta reis o aratel soma Onze mil seiscentos E uimte 
reis – 11O620
5506 Jtem Vinte tochas que seriam meas hũas por outras foram 
/fl. 525v./1172 postas Em tres arates hũas por Outras que sam sesemta 
arates aualiada a sesemta reis o aratel sam tres mil E seiscemtos 
reis – 3O600        
5507 Jtem Disse que podia ficar Em cera meuda Vinte arrates foi 
aualiada a sesemta reis o aratel sam mil E quatrocemtos reis – 1O400
5508 Jtem Doze Tochas de Sera Bramca de quatro pauios que pesauão 
a simquo arates cada huma E por ser ia amarela aualiada a sesemta reis 
o aratel soma quatro mil E dusemtos reis – 4O200
5509 Jtem Trinta E duas Velinhas bramcas que sam quatro arates foi 
aualiada a sesenta reis o aratel Sam dusemtos E outemta reis Toda Esta 
Cera atras declarou o dito Manoel Gomsalues que gastou o senhor 
Duque Dom João E por seu mandado – 280 reis
E por Esta maneira disse o dito Manoel Gomsalues Vchão que auia por 
acabado Este Jmuemtario E que nam Era Lembrado de mais /fl. 526/1173 
fazenda que ficou por falecimento do Duque que fosse adquerida Com 
protestação se lhe mais Lembrasse o declarar E toda a fazenda tornou 
a ficar Em seu poder como d’antes Estaua E asinou aqui com o dito 
Dezembarguador que mandou fazer es te termo Sebastião Alueres que 
o Escreui // Jeronimo Pereira de Sáa // Manoel Gomsalues.
Aos Quatorse dias do mes de Junho de mil E quinhemtos se senta E 
simquo annos Em Villa Viçosa perante o dezembargador Jeronjmo 
Pereira de Sáa juiz destas partilhas pareceo hi Ma noel Gomsalues 
Vehão comtheudo neste Jmuemtario E disse ao di to Dezembargador 
que elle disera homtem quamdo se aualiou a sera Comtheuda Em Este 
imuemtario que a gastara o senhor Duque Dom Joam E /fl. 526v./1174 
por seu mandado E que ora declaraua que a senhora Dona Britis auia 
cada dia desta Cera despois da morte do Duque the dezasete dias 
do mes de marco que passou neste presemte anno Outo Velinhas de 
sete um aratel E huma Vella de quarta de aratel E isto cada dia E mais 

duas pequenas pera os Senhores Dom James E Dona Jsabel Em que se 
gastaria cada mes huma tocha E meia Em caza da dita Senhora E isto lhe 
daua Em uida do Duque E asim lho ficaram damdo despois de seu fale-
cimento the o dito tempo asima E semdo presente o Doutor Esteuam 
Preto procurador  E curador da dita Senhora disse que protestaua 
isto nacer da conta dos alimentos da dita Senhora asim do primeiro 
Anno como do mais tempo the ser Emtregue de seu dotte E arras E o 
Lecenseado Manoel Alueres procurador do Se nhor Duque disse que 
protestaua isto Ser asim /fl. 527/ dado a dita Senhora a conta do Seu 
dotte E arras por asim o deixar o direito E o dezembargador mandou 
que se Escreuese e asinou aqui com o dito Manoel Gomsalues que fez 
esta declaracam pello juramento que tem recebido Sebastiam Alueres 
que o Escreui // Jeronimo Pereira de Sáa // Manoel Gomsalues.

Jnuemtario que fez Nuno de Oliveira cirieiro da fazenda que tinha 
a seu cargo que pertençe a esta partilha que he adquerida Em 
tempo da Duqueza dona Britis por iuramento que lhe foi dado

5510 Declarou que ficaram Em seu poder quinhemtos Outemta E noue 
arates E huma quarta de cera a qual gastou o senhor Duque Dom João 
segundo mostrou por huma Certidão de Lopo Fernamdes Comtador da 
Caza do Duque foi aualiado a sesenta E simquo reis O aratel Em que 
monta /fl. 527v./1175 trinta E outo mil e dusentos Outemta E simquo 
reis – 38O285
E por aqui disse o dito Nuno de Oliveira que auia Este im uemtario por 
acabado E que não lhe ficara mais fazenda do Du que com protestacam 
se lhe mais Lembrar o declarar E asinou aqui Com o dito Dezembargador 
Sebastiam Alueres que o Escreui // Jeronimo Pereira de Saa Nuno de 
Oliueira.

Jmuemtario que fez Jeronima de Chaues Lauamdeira do 
Duque das peças que tem Em seu poder que pertencem 

a Esta fazenda por iuramento que lhe foi Dado

5511 Primeiramente uma baçia grande de latam de Emsaboar Velha foi 
aualiada Em mil reis – 1O
5512 Jtem Hũa Caldeira de latam gramde Velha foi aualiada Em 
quinhemtos reis – O500

1172 Ms.: palavra repetida “foram”.

1173 Ms.: palavra repetida “de mais”.

1174 Ms.: palavra repetida “E”.

1175 Ms.: palavras repetidas 
“Em que monta”.
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5513 Jtem Hum Caldeirão de cobre Velho pequeno foi aualiado Em 
quatrocentos reis – O400 /fl. 528/ 
E por aqui disse a dita Jeronima de Chaues que auia este imuemtario 
do que estaua a seu carguo por acabado com protestacam se lhe Mais 
lembrar O declararia E por Ella não saber nem Escreuer asinou a seu 
rogo Rodriguo Anes reposteiro do Duque E eu Sebastiam Alueres o 
Escreui – Jeronimo Pereira de Ssa  Rodrigo Anes.

Jnuemtario que fez Antonio de Sea moço da mantearia 
do Duque que aia gloria do que a seu carguo tinha pello 

iuramento que lhe foi dado que uai no auto dos iuramentos

5514 Primeiramente outo garafas de cobrir as tres sam quebradas 
foram aualiadas todas Em mil E dusemtos reis – 1O200
5515 Jtem Dous Baris de cobre redondos foram aualiados Em 
quinhemtos reis – O500          
5516 Jtem Simquo barquinhos de couro os dous usados E os tres 
uelhos foram aualiados Em dusemtos reis – O200 /fl. 528v./
5517 Jtem Tres bolsas de couro turquesquas de ter augoa Velhas foram 
aualiadas Em tresemtos reis – O300
5518 Jtem Dous barquinhos gramdes de leuar augoa foram aualiados 
Em dusemtos reis – O200
5519 Jtem Tres borrachoes Velhos foram aualiados Em dusemtos 
reis – O200
5520 Jtem Vinte E seis quartos de tres E quatro almudes cada hum 
hum so leua hum almude athe almude E meio Os Vimte e dous foram 
aualiados em dous mil e dusemtos reis os quatro se nam aualiaram por 
não valerem nada – 2O200
5521 Jtem Dous potes de barro que leuaram de noue athe dez almudes 
cada hum foram aualiados Em tresemtos reis ambos – O300          
5522 Jtem Dous potes pequenos que leuarão Simquo almudes cada 
hum de barro foram aualiados Em ducemtos reis – O200          
5523 Jtem Noue talhas todas que leuaram sincoemta almudes cada 
huma foram aualiadas a Outocemtos reis cada huma Sam sette mil e 
dusemtos – 7O200
5524 Jtem Hũa talha de trinta almudes foi /fl. 529/1176 aualiada Em 
seiscemtos reis – O600          
5525 Jtem Outra talha de uinte almudes foi aualiada Em tresem tos 
reis – O300

5526 Jtem Hũa siranda d’esbagaçar foi aualiada em cem reis – O100
5527 Jtem Hũa arca de nogeira uelha foi aualiada em dusemtos 
reis – O200          

Estanho

5528 Jtem Quatro baçios de cosinha muito grandes de Estanho1177 
foram aualiados todos Em mil reis – 1O
5529 Jtem Doze bacias de cosinha mais pequenas que as de sima de 
Estanho1178 foram aualiadas todas Em mil e outocemtos reis – 1O800
5530 Jtem Outros doze baçios mais pequenos que estes de sima de 
Estanho forão aualiados Em mil E quinhemtos reis – 1O500
5531 Jtem Outros doze baçios mais pequenos de Estanho foram 
aua liados Em mil E dusemtos reis – 1O200
5532 Jtem Sete baçios de augoas maos de Estanho foram aualiados Em 
mil E quinhemtos reis – 1O500 /fl. 529v./
5533 Dous frascos gramdes foram aualiados Em outocemtos reis – O800
5534 Jtem Outros dous frascos mais pequenos de Estanho foram 
aua liados Em quinhemtos reis ambos – O500
5535 Jtem Seis Albaradas Sem cobertouras foram aualiadas Em 
quatrocemtos reis – O400
5536 Jtem Dous Jarros laurados foram aualiados Em quatrocemtos reis 
ambos – O400
5537 Jtem Quatro Vinagreiras foram aualiadas Em tresemtos reis – O300          
5538 Jtem Tres pessas de saleiro foram aualiadas Em quarenta reis – O40
5539 Jtem Vinte E sette pratos de cortar forão aualiados Em mil E 
outocemtos reis – 1O800
5540 Jtem Trinta E seis Escudellas de Estanho a sesemta reis cada 
huma sam dous mil cemto E sesemta – 2O160
5541 Jtem Quarenta E quatro pratos mais pequenos foram aualiados 
Em dous mil E seiscentos reis – 2O600
5542 Jtem Dous picheis de canada usados foram aualiados Em 
dusem tos E sincoenta reis – O250 /fl. 530/
5543 Jtem Tres picheis de mea Canada cada hum foram aualiados Em 
dusemtos reis – O200

Jtem Tudo he de Estanho o asima E atras

5544 Jtem Hum quarto que tem Hemrique Fernamdes de doze almudes 
foi aualiado em dusemtos reis serue de Vinagre E por Esta manei ra 

1176 Ms.: palavra repetida “foi”.

1177 Ms.: palavra borrada.

1178 Ms.: palavra borrada.
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disse o dito Antonio de Sea que auia por acabado Este jmuemtario do 
que tinha a seu cargo com protestacam de a todo tempo que lhe mais 
Lembrar o declarar e asinou aqui este termo com o Dezembargador 
que o mandou fazer E eu Sebastiam Alueres o Escreui E toda a fazenda 
comtheudas Em este imuemtario tornou a ficar Em seu poder como 
d’antes Estaua Sebastião Alueres o escreui // Jeronimo Pereira de Saá 
Antonio de Sea.

Termo com Antonio de Sea1179

Aos Vinte E hum dias do mes de Nouembro de mil e quinhentos sesenta 
E sette annos Em Villa /fl. 530v./1180 Vicosa no aposemto da senhora 
Duquesa Dona Britis por bem do auto que fez Em que o senhor Duque 
mandou E foi comtemte que a fazenda que tinhão os ofi ciais de sua 
caza ficase Em poder dos ditos officiais que a tem obrigamdo-se elles 
a respomder a elle senhor com ella elle se obrigou a respomder por 
elles por bem do que semdo prezemte An tonio de Sea comtheudo Em 
este imueratario atras Eu Escriuam lhe li o dito Jmuemtario das cousas 
que Elle tinha a seu carguo E lido de uerbo ad uerbum lhe fez pergunta 
Se tinha as ditas cou sas que Estam Escritas nestas tres meas folhas de 
papel atras Ti rando Esta E por elle dito Amtonio de Sea foi dito que 
Elle tem as cousas Comtheudas Em este imuemtario atras E se obrigou 
dar comta Com Emtrega dellas cada ues que o Senhor Duque mandar 
Ou o Juiz das partilhas pera que obri gou seus bens E mouel E rais 
auidos E por auer a qual obrigacam Eu Escriuam aceitej /fl. 531/1181 Em 
nome das peçoas a quem Tocar ausentes testemunhas que Estauam 
presemtes Bastiam Lopes moço da Capella do Duque E Bras1182 da 
Silua criado de mim Escriuam E outros E eu Se bastiam Aluares que o 
Escreui // Antonio de Cea // Bastiam Lopes // Bras da Silua.

Jnuemtario que fez Antonio de Sea moço da mantearia do Duque 
que aia gloria do que tinha a seu cargo da fazenda do Duque A saber 

a fazenda adquerida em tempo da senhora Duqueza Donna Britis 
pello iuramento que lhe foi dado que uai no auto dos Juramentos

5545 Primeiramente seis quartos os quatro de quatro almudes cada 
hum os dous de doze almudes de paao, os de quatro almudes foram 
aualiados a dusemtos reis cada hum diguo a Cem reis cada hum 

E os gramdes a tresemtos reis cada hum sam mil reis foi uemdido 
/fl. 531v./1183 hum dos pequenos a Rui Uaz Caminha por Cem reis – 
1O000
5546 Jtem Dous potes de doze almudes cada hum E hum de seis almu-
des foram aualiados todos Em quatrocemtos reis – O400 
5547 Jtem Hum frasco de uidro que leuaua quatro Canadas foi aualiado 
Em Cem reis – O100
5548 Jtem Dous frasquinhos muito pequenos hum he quebrado foi 
aualiado o sam Em Vimte reis – O20
5549 Jtem Sinco dusias de pratos de cortar de Estanho nouos foram 
aualiados em tres mil reis – 3O
5550 Jtem Hum saleirinho de Estanho foi aualiado Em sincoenta reis 
– O50
5551 Jtem Duas arquas hũa de pinho E outra de nogeira Esta de nogeira 
he amtigua Vai no outro Jmuemtario foi aualiada Em setenta reis por 
ser uelha – O70
5552 Jtem Outo baris de Estanho quadrados forão aualiados a tresem-
tos reis cada hum Sam dous mil E quatrocemtos reis – 2O400
5553 Jtem Doze Escudellas de orelhas de Estanho foram aualiadas Em 
seiscemtos reis – O600 /fl. 532/
5554 Jtem Dez Escudellas, digo Salseiras de Estanho foram aualiados 
Em quinhentos reis – O500
5555 Jtem Trinta E seis pratos de cortar de Estanho nouos foram 
aualiados a sesenta reis cada hum Sam dous mil Cento E sesemta reis 
diguo que sam pratos meaos – 2Ol60
5556 Jtem Dous baris de paao de regra foram aualiados Em cem 
reis – O100
5557 Jtem Dise que ficaram Outemta E seis almudes de uinho que o 
se nhor Duque Dom João mandou gastar despois do falecimento de 
seu pai foi aualiado a tresemtos reis o almude hum por outro por diser 
Amtonio de Sea ser bom E sam.
E por esta maneira dise o dito Antonio de Sea que auia Este imuemtario 
por acabado E que nam era Lembrado de mais fazenda que Estivese a 
seu Carguo que fose adquerida Em tempo da senhora Du quesa Donna 
Britis com protestacam se lhe mais Lembrar o decla rar E toda a fazenda 
ficou em seu poder como d’antes Estaua E asinou aqui Este termo com 
o dito /fl. 532v./1184 Dezembargador que o mandou fazer Sebastiam 
Alueres que o Escreui // Jeronimo Pereira de Saa // Antonio de Sea.

1179 Ms.: corrigido da palavra “Sa [sic]”.

1180 Ms.: palavra repetida “Villa”.

1181 Ms.: palavra repetida “aceitei”. 

1182 Ms.: corrigido da 
palavra “Bas [sic]”.

1183 Ms.: palavra repetida “Vemdido”.

1184 Ms.: palavras repetidas 
“Com o dito”.
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Termo com Antonio de Sea

Aos Vimte E hum dias do mes de Novembro de mil E quinhemtos E 
sesemta E sette annos Em Villa Vicosa no aposemto da Senhora 
Duqueza Donna Britis sendo ahi prezemte Antonio de Sea comtheudo 
neste imuemtario por bem da obrigaçam que O senhor Duque fez em 
que se obrigou a responder por os seus officiais que tinhão a fazenda 
do monte que ficou de seu pai E eu Escriuam li ao dito Amtonio de Sea 
Este imuemtario E lhe fiz pergumta se ti nha a fazemda comtheuda nelle 
E por elle dito Amtonio de Sea foi ditto que Sim E que Elle se obrigaua 
E de feito obrigou Emtregar esta fazenda comtheuda neste imuemtario 
nestas duas meas folhas atras cada uez que o dito Senhor mandar 
ou o Juiz das partilhas pera que obrigou seus bens a qual obrigacão 
/fl. 533/1185 eu Escriuam aceitei E elle asinou aqui testemunhas que 
Estauam presemtes Bastiam Lopes moço da capella do dito Senhor 
E Bras da Silua meu Criado E eu Sebastiam Alueres que o Escreui // 
Amtonio de Sea // Bastiam Lopes // Bras da Silua.

Jnuemtario que fes Francisco Lopes 
reposteiro que teue carguo da guar da-reposta do que 

tem a seu carguo pello iuramento que lhe foi dado que 
anda no auto dos iuramentos a qual fazenda he adquerida 

Em tempo da Senhora Duquesa Donna Britis

5558 Declarou que quamdo o Duque faleçeo tinha a çeuada que tinha 
a seu carguo E dar de comer della aos Caualos que fica ram do Duque 
que Deos aia the sesta feira Simquo dias do mes de Nouembro do 
anno passado de mil E quinhemtos sesenta E tres que se emtregaram 
os Caualos ao Estribeiro do senhor Duque Dom Joam E que ao tal 
tempo podia ter de ceuada doze moios pouquo mais ou menos por 
quanto lhe mandou /fl. 533v./1186 o Duque dar Emtam outra Ceuada 
sua E a mesturou com o que tinha E portanto se não sertefica na que 
era adquerida a desta fazenda que protesta quamdo der sua Comta se 
for mais o declarar E se for menos se abater.
5559 Jtem Declarou o dito Francisco Lopes que o Duque que Deos 
aia uemdeo o anno passado de mil E quinhemtos sesenta E tres mil E 
settecemtos e simcoemta Velloz de lam groseira a Pero Fernamdes E 
a Framcisco Alueres E a Manoel Martins moradores Em Eluas de que 

sam fiadores Fernam Lopes mercador E Francisco Lopes mercador 
Manoel Rodrigues Cinorio moradores nesta Villa E lhe uendeo o Vello 
a quarenta E Simquo reis segundo sua Lembramça do qual Es ta feito 
hũa escritura por Gaspar Coelho tabaliam nesta Villa E Manoel Martins 
E Francisco Alueres paguaram ao Duque Em sua vi da do seu terço noue 
mil tresemtos E sesemta reis E o mais que resta erão obrigados pagar 
esta feira de Agosto de mil E quinhemtos sesemta E quatro. /fl. 534/ 
E por aqui disse o dito Framcisquo Lopes que auia Este inuemtario 
per acabado E que não tinha nem era Lembrado de mais fazenda que 
a seu carguo Estiuese que pertencese ao Duque E a es tas partilhas 
com protestacam se lhe mais lembrar o declarar E asinou aqui Este 
termo com o dezembarguador Juiz destas par tilhas que mandou fazer 
este termo Sebastiam Alueres que o Escreui // Jeronimo Pereira de Sa 
Francisco Lopes.
5560 Jtem Declarou mais Francisco Lopes que o Duque que Deos aia 
mandou trazer de Frandes duas mantas de guedelha E huma sobre-cama 
de Frandes E seis uaras de Naual que tudo seruia E mandou dar pera 
as camas d’aposentadoria Em sua uida E o tizoureiro d’aposentadoria 
deue a ualia destas couzas diguo o Rendeiro da1187 impozisam as deue 
chama-se Niculao, diguo Manoel Alueres foram loguo aualiados por 
mandado do dezembargador Es tas peças Em dous mil E quatrocemtos 
reis pera que mandou pas sar mandado pera serem /fl. 534v./1188 
Emtregues ao Tisoureiro do monte E isto por o Duque os pagar de sua 
bolsa E disse Bastiam Dias que Estas peças tinha carregadas sobre 
Framcisco Lopez E asinou aqui o dito Francisco Lopes.

Jmuemtario que fez Dioguo Ribeiro 
porteiro do duque que aia gloria do que tinha 
a seu cargo per iuramentos que lhe foi dado 

que anda no auto dos iuramentos

5561 Disse que se uenderam dusemtos arates de Lam azul a Outemta E 
simquo reis o aratel de que tem despezas que da ra Comta E as despezas 
que gastou Em se timgir Esta Lam Sam outocemtos E quatorse reis E 
asi gastou Em beneficiar os do ze couados abaixo mil E settecemtos 
E desaseis reis E monta na Lam desasete1189 mil reis E abatidos os 
direitos fiquam quator se mil reis, diguo quatorse mil E quatrocemtos E 
setemta reis – 14O470

1185 Ms.: palavras repetidas 
“a qual obrigacam”.

1186 Ms.: palavras repetidas 
“lhe mandou”.

1187 Ms.: corrigido da 
palavra “das [sic]”.

1188 Ms.: palavra repetida “Serem”.

1189 Ms.: corrigido da palavra 
“desate [sic]”.
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5562 Jtem Doze Couados de venta dozeno /fl. 535/1190 pardo que 
mandou fazer O Duque E ao tempo que faleceu não era feito E se 
aca bou despois.
5563 Jtem Dise que uendeo por mandado do Duque que Deos aia 
dusemtos arrinhos de lam fina a Joam Mendes Timtoreiro a real de prata 
cada hum de que tem conhisemento seu soma sette mil E dusemtos E 
sesenta reis – 7O260
5564 Jtem Dise mais que uemdeo por mandado do Duque sesemta 
Vellos de Lam barda a sesemta reis o Vello que deue a molher de 
Joam Mendes de que tem Conhesimento sam tres mil E seiscemtos 
reis a conta destas duas adicõins disse que deu Joam Mendes dez 
arates danil E a quatrocemtos E corenta reis o aratel E descontados 
destas duas adicõins ficam seis mil E quatrocemtos E setenta reis 
– 6O470
5565 Jtem Disse que Emtregou a Joam Lopes porteiro Cemto E nouemta 
Ou dusemtos arates de Lam que Elle dira o certo.
5566 Jtem Disse que tem Joam Jorge teselão morador nesta Villa hum 
tear de tecer /fl. 535v./1191 panos E elle declarou se deue algũa cousa 
de alugel.

Titolo das cousas que não sam adqueridas 
em tempo da Senhora Duqueza Dona Britis 

que declarou Diogo Ribeiro

5567 Dous frascos de poluora Velhos E huma chaue d’arcabus E alguns 
rascadores Velhos foi tudo aualiado Em Cem reis – O100
5568 Jtem Huma forma de perdigoes foi aualiado Em simcoemta 
reis – O50
5569 Jtem Dous potes Em que se timgia a Lam azul foram aualiados 
Em cem reis – O100
5570 Jtem Tres dobadouras Em que se dobaua a Lam E huma rede Em 
que Se timgia a lam E hum cano velho d’arcabus foi tudo aua liado Em 
cemto E simcoenta reis – O150
5571 Jtem Huma arqua Velha Em que se recolhiam os nouelos não se 
aualiou por não Valer nada. /fl. 536/
5572 Jtem Hum asemto de pao Em que punha o teselam os pes E hum 
barril Velho Em que se punha a poluora do Duque foi tudo aua liado Em 
corenta reis – O40

5573 Jtem Hũa colher de ferro Em que se faziam os pelouros E hum 
cano de arcabus Velho atras Vai Este Cano não se aualiou por não Valer 
nada.
E por Esta maneira Ouue o dito Dioguo Ribeiro este inuemtario por 
acabado asim da fazenda adquerida Em tempo da Duqueza Dona Britis 
Como d’antes do Duque ser casado Com ella com protestacam se lhe 
mais lembrar o declarar E tudo ficou Em seu poder como d’antes Estaua 
E asinou Este termo Com o dezembargador Juiz destas partilhas que o 
mandou fazer Sebastiam Alueres que o Escreui // Jeronimo de Sáa // 
Dioguo Ribeiro.

Jnuentario que fez Fernam Cordeiro das ouelhas 
E carneiros que se uemderão /fl.536v./1192 que 

Estauam Em Uilla Boim por juramento que lhe foi 
dado que anda no auto dos juramentos

5574 Declarou o dito Fernam Cordeiro que se uemderam peramte Elle 
por mandado do senhor Duque E da senhora Duqueza E do senhor 
Dom Luis as ouelhas de Villa Boim Em pregam por autos que se fizeram 
de que he Escriuam Dioguo Fernamdes tabaliam Em Villa Vicosa E se 
Vemderam tresemtas E omze ouelhas gramdes E onze Carneiros de 
semente que hums E outros se uemderam a tresentos reis a cabesa E 
semto E sincoenta E noue pequenas foram uemdidos a dusemtos reis a 
cabesa Em que monta Cemto E uimte E outo mil E quatrocemtos reis E 
este dinheiro disse que Carregua Sobre Francisco Barbosa /fl. 537/1193 
Tisoureiro do dinheiro do Montemor da fazenda segundo tambem 
mostrou por os autos E se uenderão a Pero Anes E a Manoel Fernandes 
da Zambugeira Ver-se-ha1194 adquerida ou não E Vão Em receita na 
Conta do dito Francisco Barbosa folhas duas.
5575 Jtem Disse que se uemderam Dusentos arates de Lam a outemta 
E simquo reis o aratel Em que montou dosoito mil reis que disse que 
recebeo Dioguo ribeiro diguo que sam dezasete mil reis – 17O
E por Esta maneira atras dise o dito Fernam Cordeiro que auia Este 
inuemtario por acabado E que nam era Lembrado de mais fazenda que 
ficace do Duque que Elle Saiba com protestacam se lhe mais Lembrar 
o declarar E asinou aqui Com o dito Dezembarguador que O mandou 
fazer Sebastian Alueres que o Escreui // Jeronimo Pereira da Ssa // 
Fernam Cordeiro. /fl. 537v./

1190 Ms.: palavra repetida “dozeno”.

1191 Ms.: palavras repetidas “de tecer”.

1192 Ms.: palavra repetida “Vemderaõ”.

1193 Ms.: palavra repetida “Barbosa”.

1194 Ms.: palavras repetidas “se ha”.
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Jnuemtario que fez Manoel Framco das toalhas E cousas 
que tem pera seruico do Tinelo pello iuramento que 
lhe foi dado que anda no auto dos iuramentos que he 
adquerido Em tempo da Senhora Duqueza dona Britis

5576 Quatro tacinhas de Estanho de Framdes Velhas foram aualiadas 
Em sesenta reis – O60 reis
5577 Jtem Hum copo de folha de Frandes E hum castisal de Latam foi 
tudo aualiado Em sesemta reis – O60
5578 Jtem Duas faquas E hũa baimha forão aualiadas Em Vimte 
reis – O20 reis
5579 Jtem Tres toalhas de menza atoalhadas Estreitas de quatro varas E 
terça cada huma de tres palmos de larguo foram avaliadas a dusemtos 
E uinte reis cada huma Sam tresemtos E sesemta reis – 360 reis
5580 Jtem Seis toalhas de Bertanha de quatro /fl. 538/1195 Varas cada 
huma de tres palmos de largura foram aualiadas a dusemtos reis cada 
huma sam Vzadas sam seiscemtos reis – O600
Jtem E por aqui Ouue o dito Manoel Franco Este imuemtario por 
acabado E disse que nam era Lembra do de mais fazenda que Estiuese 
a seu carguo E que a comtheuda Em este imuemtario Com protestacam 
se lhe mais lembrar o declarar E tudo tornou a ficar Em seu poder E 
se obrigou a Emtregar tudo cada uez que lhe fosse mandado E asinou 
aqui Sebastiam Alueres que o Escreui // Manoel Framquo.

Jnuemtario que fez Anna Ferreira molher de Antonio 
Alueres dos moueis que estam Em Villa Boim por 

juramento dos Samtos Euamgelhos que lhe foi Dado

5581 Jtem Hum leito de Framdes foi aualiado Em mil E seiscemtos reis 
he usado – 1O600 /fl. 538v./
5582 Jtem Hũas Cortinas de tafeta pardo simgelo E he pardo E amarelo 
Velho Com buracos foi aualiada Em dous mil reis – 2O00
5583 Jtem Quatro colchoes de Ruam groso Velhos de lam vsados fo-
ram aualiados Em tres mil E quinhemtos reis – 3O500
5584 Jtem Hũa colcha d’Olamda de tres panos Velha com alguns 
buracos E criuaduras foi aualiada Em dous mil reis – 2O00 
5585 Jtem Hum cobertor de papa Velho foi aualiado Em dusemtos 
reis – O200

5586 Jtem Quatro meios trauiseiros E duas almofadinhas De lam 
usadas E os trauiseiros de linho groso Velhos foy tudo aualiado Em 
settecemtos reis – O700
5587 Jtem Dous Lamcois de Ruam delgado de tres panos cada hum 
fo ram aualiados Em mil E quatrocemtos reis – 1O400 
5588 Jtem Quatro toalhas de menza groseiras E usadas foram 
aua liadas Em mil E dusemtos reis – 1O200
5589 Jtem Quatro panos de armar de uerduras /fl. 539/1196 E quatro 
guardaportas da mesma Estofa tudo muito Velho foram aualiados os 
panos a setecemtos reis cada hum Sam quatro mil reis – 4O
5590 Jtem Duas Alcatifas de Castella Velhas huma de Vimte palmos 
E outra de dez muito uelhas E rotas foi aualiada a grande Em mil E 
dusemtos reis Sam mil E quatrocemtos reis – 1O400
5591 Jtem Seis cadeiras de paao foram aualiadas Em quatrocemtos 
reis – O400
5592 Jtem Hũa menza de Bordos quadrada de peis quebrados foi aua-
liada Em seiscemtos reis – O600
5593 Jtem Hũa adargua foi aualiada Em tresentos reis por ser uelha – O300 

Estanho

5594 Jtem Dezouto pratos de cosinha que pesaram a dous arates cada 
hum monta mil E quatrocemtos E coremta reis – 1O440
5595 Jtem Hum pichel grande E dous pequenos foram aualiados Em 
tresemtos reis – O300
5596 Jtem Dous iaros de Estanho foram aualiados Em cemto E uimte 
reis – O120 /fl. 539v./
5597  Jtem Tres taças foram aualiadas Em sesenta reis – O60
5598 Jtem Tres panellas de Latam de Framdes Com peis de ferro E duas 
cobertouras foram aualiadas Em quinhemtos reis – O500
5599 Jtem Hũa Caldeirinha de Latam de dous biquos foi1197 aualiada 
Em tresemtos reis – O300
5600 Jtem Duas cadeiras huma gramde E outra mais pequena foram 
aualiadas Em quatrocemtos Reis – O400
5601 Jtem Hũa baçia de barbear de Latam foi aualiada Em dusemtos 
reis – O200
5602 Jtem Dous braseirinhos de perfume de Latam foram aualiados 
Em Cem reis – O100

1195 Ms.: palavras repetidas 
“de quatro”.

1196 Ms.: palavras repetidas 
“de uerduras”.

1197 Ms.: corrigido da palavra 
“foram [sic]”.
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5603 Jtem Duas Caldeiras de Latam foram aualiadas Em tresemtos 
reis – O300
5604 Jtem Hũa baceniqua de latam foi aualiada Em Cem reis – O100
5605 Jtem Hum Coco pequeno de Latam quebrado foi aualiado Em 
trimta reis – O30
5606 Jtem Dous tachos de asas de latam Velhos E quebrados foram 
aualiados Em Cem reis – O100 /fl. 540/
5607 Jtem Hũa Caldeira de uaredeiro de Latam quebrada foi aualia da 
Em sincoenta reis – O50
5608 Jtem Hum caldeiram comprido d’asa de Latam foi aualiado Em 
quatrocemtos reis – O400
5609 Jtem Hũa Caldeira de latam gramde de Framdes de duas asas que 
serue de ter agoa foi aualiada Em mil E dusemtos reis – 1O200
5610 Jtem Seis casticais de Latam pequenos de uella foram aualia dos 
Em quatrocemtos reis – O400
5611 Jtem Hũa torteira de Latam com sua capa foi aualiada Em du-
semtos reis – O200
5612 Jtem Dous Caaes de ferro de fogo foram aualiados Em quatro-
cemtos reis – O400
5613 Jtem Duas trempes de ferro hũa grande E outra pequena foram 
aualiadas em tresemtos reis – O300
5614 Jtem Duas grelhas foram aualiadas Em Cemto E sesemta reis – O160
5615 Jtem Hũa Sertam foi aualiada Em sesenta reis – O60
5616 Jtem Hũa paa tenaz E tridente de ferro foi aualiada Em du semtos 
E Sincoenta reis – O250 /fl. 540v./
5617 Jtem Duas Escumadeiras E huma colher de ferro foram aualiadas 
Em sincoenta reis – O50
5618 Jtem Tres Espetos gramdes foram aualiados Em quinhemtos 
reis – O500
5619 Jtem Hum almofaris de Latam com sua mão quebrado foi aualiado 
Em Outemta reis – O80
5620 Jtem Hũa Campainha de metal laurada foi aualiada Em simcoemta 
reis – O50
5621 Jtem Duas baçias de latam hũa grande E outra mais pequena foi 
aualiada a gramde Em dous mil reis E a pequena Em outocemtos reis 
Sam dous mil E outocemtos reis – 2O800
5622 Jtem Hũa grapadeira de ferro foi aualiado Em dusemtos 
reis – O200

5623 Jtem Huma saya de malha E huma fralda foi aualiada Em mil 
reis – 1O00
Esta aualiacam fizeram Antonio de Abreu E Vicemte Fernamdes 
Louuados das partes por iuramento que lhe foi dado de que fizeram 
aualiacam Em auto por si E onde asinaram E asim asinou a pre- 
/fl. 541/1198 zemte que a fez E se passou aqui aualiacam como as 
outras aualiacam.

Jnuemtario que fez Manoel Quão do Timte pello iuramento 
que lhe foi dado da fazenda que tinha a seu carguo que não 

he adquerida Em tempo da Senhora Duqueza Dona Britis

5624 Huma caldeira grande de tinta de cobre com sua dobadoura de 
paao foi aualiada Em doze mil reis foi Vemdida a Bernaldo Rodrigues 
por treze mil reis – 13O
5625 Jtem Hũa cuba de Taboado que trouxe Gaspar Pinto do tinte que 
o dito Gaspar Pinto trouxe E tem Em1199 seu poder.
E por esta maneira disse o dito Manoel Cão que auia por acabado Este 
Jmuemtario E que nam tinha mais fazenda de que fazer imuemtario1200 
Com protestacam que se lhe mais /fl. 541v./1201 Lembrar o declarar E 
ficou tudo como d’amtes Estaua E asinou aqui com o dito Dezembargador 
Sebastiam Alueres que o Escreui // Jeronimo Pereira de Saa // Manoel 
Cam.

Jmuemtario que fez Dioguo Rodriguez moço da Camara 
do Duque do que trouxe da Jndia pello iuramento que 

lhe foi dado que anda no auto dos iuramentos

5626 Declarou o dito Dioguo Rodriguez que leuou que lhe o Duque 
man dou1202 dar huma peça de ueludo preto E outra de Setim preto digo 
aleonado E quatorse Couados de Velludo pardo E que a Jnfamte lhe 
deu huma peça de ueludo preto que nam sabe se era sua se do Duque 
E tudo isto que leuaua se perdeo na naao Sam Felipe que foi por 
Capitam Vasco Louremço ca- /fl. 542/1203 rrequam que se perdeo na 
Bahia de Goa E não saluou nenhuma peca1204 destas pello Juramento 
que recebeo de que tem hum Estromento que amostrou.
5627 Jtem Declarou mais que Leuou huma Cota de Setim bramquo 
que uemdeo por simquo Onças de ambar E o cobrou E emtregou ao 

1198 Ms.: palavra repetida “a pre-”.

1199 Ms.: corrigido da palavra “E [sic]”.

1200 Ms.: furo de trespasse de 
tinta sobre a palavra.

1201 Ms.: palavra repetida “mais”.

1202 Ms.: palavra borrada.

1203 Ms.: palavra repetida “Ca-”.

1204 Ms.: corrigido da palavra 
“pecoa [sic]”.
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senhor Duque Dom Joam E Loguo hi o tornou a trazer E foi Emtregue 
ao Tisoureiro Framcisco Barbosa Como se uera adiante.
5628 Jtem Declarou mais que Leuou outra Cota de setim Cramesi a qual 
se nam pode Vemder E a tornou1205 a trazer da Jndia E a tem Em Lisboa 
E estas duas cotas se saluaram E huma caixa de Camozas1206 de uzo 
digo de Vasco Lourenco Carracam Em que hiam que se dezembarcou 
na hora que se desembarcou com elle Vasco Lourenço E que as outras 
peças que se perderam hijam no pajol de que seram diguo de que 
/fl. 542v./ Se nam Saluou nada E que Estas duas peças se saluaram 
pella dita rezam E que Ouuio diser que estas peças sam da duqueza 
Dona Jsabel E todas Estas peças disse O dito Louren ço Rodrigues que 
leuaua por as Vender na Jndia E trazer o re torno por sua lembrança do 
Duque.
Jtem E por Esta maneira atras Ouue o dito Dioguo Rodrigues 
d’Aluaremgua por acabado seu Jmuemtario com protestacam se lhe 
mais Lambrar o declarar E asinou aqui com o dito dezembarguador 
Sebastiam Alueres o Escreui // Jeronimo Pereira de Saa // Dioguo 
Rodrigues E as simquo Onças de ambar tornou a trazer Dioguo 
Rodrigues E se pessaram peramte nos E pesaram as ditas simquo Onças 
E o dito Dezembargador as Emtregou a Framcisco Barbosa Tisoureiro 
do dinheiro do Monte Maior da fazenda E elle o recebeo E se obri- 
/fl. 543/1207 gou a emtregar cada uez que lhe for mandado E asinou 
aqui com o dito Dezembargador Sebastiam Alueres que o Escreui // 
Jeronimo Pereira de Saa // Framcisco Barbosa.
Aos quatro dias do mes de Setembro de mil e quinhemtos sesemta E 
quatro annos Em Villa Viçosa na cassa do despacho das partilhas da 
fazenda do Duque que aia gloria sendo hi prezente o Dezembargador 
Jeronimo Pereira de Saa Juiz destas par tilhas por o Doutor Vasco de 
Monteroio E o Lecemseado Manoel Alueres procuradores E curadores 
do Senhor Duque E da senhora Dona Catherina foi dito ao Dito 
Dezembargador que estas duas cotas Comtheudas neste imuemtario 
que fez Dioguo Rodrigues d’Aluarengua Eram do Senhor Duque Dom 
Joam E eram do dote de sua mai E lhe pertencerão E se lhe não eram 
dadas elles as querião tomar a comta do dito dote E pedia /fl. 543v./1208 
a Ele dezembargador lhe mandasse Emtregar as simquo Onças de 
ambar que Emtregou o dito Dioguo Rodrigues a Francisco Barbosa 
tizoureiro do dinhei ro do Monte Maior pera se Emtregar ao dito Senhor 
Duque E o dito Dezembargador fez pergumta ao Doutor Esteuam Pimto 

procurador E curador da senhora Duqueza E de seu filho se queria o 
que desia E por Elle dito Doutor Esteuam Preto foi dito que se as ditas 
Cottas couberam no dote não tem duuida a lhe ser dado o ambar ou 
se as quiserem tomar a conta do dito dote asim que de huma maneira 
Ou de outra lhas desem E uisto pello dito Dezembargador o diser dos 
procuradores E curadores das partes E a enformacam que do cazo 
tinha mandou que fose Emtregue as ditas Simquo Onças de ambar ao 
senhor Duque Visto como seus procuradores tomão as cotas a comta 
do que lhe he deuido de Seu dote se lhe ia não sam dadas E mandou 
por Verba no termo /fl. 544/1209 atras de Emtregua que foi feita do dito 
ambar a Framcisco Barbosa como Se emtregou por bem deste termo ao 
dito Senhor E asinou aqui com os ditos procuradores E curadores E eu 
Sebastiam Alueres que o Escreui // Jeronimo Pereira de Sa // Esteuão 
Pretto // Monteroio // Manoel Alueres.

Asinado de Francisca Freire ama da senhora 
Donna Catherina do ambar

He Verdade que recebi do senhor Framcisco Barbosa sinco onsas 
de ambar por mandado da senhora Donna Catherina oie quatro de 
dezembro de mil E quinhemtos e sesenta E quatro // Francisca Freire.

Jnuemtario que fez Antonio Gomsalues da fazenda que 
ficou na defesa de Romcam que não he adquerida em tempo 

da senhora Duqueza donna Britis pelo iuramento 
que /fl. 544v./1210 lhe foi dado que uai no auto dos iuramentos

5629 Duas Caldeiras de cobre huma grande E outra meam Vierão 
aualiadas Em dusemtos E Sincoemta reis – 250
5630 Jtem Hũa trempe E duas Empadas E dous machados E huma 
Caldeira de foguo tudo uelho E desmanchados foi tudo aualiado Em 
tresemtos E sesemta reis – 360
5631 Jtem Hũa menza de fazer queijos grande Veio aualiada Em 
quatrocemtos reis – 400 reis
5632 Jtem Hũa Besta E huma Espinguarda que uai adiante Lamçada 
Vieram aualiadas Em mil reis – 1O00
5633 Jtem Hũa Espingarda atras uai aualiada no imuentario digo na 
adicão da besta

1205 Ms.: borrão sobre a palavra.

1206 Ms.: palavra borrada.

1207 Ms.: palavras repetidas 
“E se obri-”.

1208 Ms.: palavras repetidas “E pedia”.

1209 Ms.: palavras repetidas “no termo”.
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5634 Jtem Declarou que na defeza do romcam auia hum azambujal 
que o Duque mandou emxertar em Oliual ia uai aualiado E Lamcado 
no imuemtario da rais

Ouelhas

/fl. 545/1211

5635 Declarou o dito Antonio Gomsalues que ficaram por falecimento 
do Duque mil E nouecemtas Vinte E sette Ouelhas a saber mil E 
quatrocentas E noue groseiras E quinhemtas E dezouto meirinhas E 
o dezembarguador fez pregumta ao dito Amtonio Gom salues se eram 
adqueridas ou se tinha algumas o Duque quando ca sou com a senhora 
Duqueza dona Britis pello Juramento que tinha recebido dise o dito 
Antonio Gomsalues que segumdo sua Lembramça aueria no Romcão 
quamdo cazou o duque com a senhora Duqueza Dona Britis mil E 
quinhemtas ouelhas E as quatrocemtas E uimte E sette lhe pareçe que 
sam adqueridas em seu tempo della Senhora E o dezembarguador 
mandou que ficasem Em Este Jmuemtario que nam he adquerido 
as ditas mil E quinhemtas ouelhas E no imuemtario adquerido as 
quatrocentas E uimte E sette E o procurador /fl. 545v./1212 da Senhora 
Duqueza protestou serem a metade de todas Estas ouelhas adqueridas 
por que tambem moreram das amtiguas E protestou a seu tempo 
requerer nisso sua iustiça E o procurador da Senhora Duqueza disse 
que Estaua lembrado, diguo Lamcado as mil E quinhemtas ouelhas 
no antiguo por que sempre auiam de ser Viuas E por quamto as 
adqueridas naceram das amtiguas por que nam ade auer ganho Se 
nam brado a perda das quaes ouelhas foram arematadas ao Senhor 
Dom Comstantino mil E quatrocemtas E dezanoue as maiores a 
quatrocentos E des reis por cabesa diguo a Tresemtos E coremta reis 
por cabeça por Serem grosejras E as menores a dusemtos E coremta 
reis Em que meteram Trinta E seis Carneiros de semente ao preço 
das mayores E as menores Eram tresemtas que se montam Em tudo 
pellos ditos preços quatrocemtos Simcoemta E dous mil quatrocemtos 
/fl. 546/1213 E sesemta reis Como pareçe pello auto d’arematacam que 
Esta em poder de Dioguo Fernamdes tabaliam Em Villa Vicosa o qual 
dinheiro se deue E inda nam he paguo E uai Lamcado no titolo dos 
adqueridos Setenta E hum mil seiscemtos E Outemta reis E nas diuidas 
d’amtes de casar com a senhora Duqueza dona Britis tresemtos setenta 
E quatro mil settecemtos E outemta reis.

E bem asim se aremataram quinhentas E dezouto ouelhas meirinhas a 
João Rodrigues de Sousa a quatrocemtos reis diguo a quatrocemtos E 
dez reis por cabeça E as boregas E refugo a Tresemtos reis E asim mais 
dose Carneiros de Semente ao preço dos maiores, A saber maiores 
Tresemtas Outemta E trescemto E trinta E simquo Boreguas

Jnuemtario que fez Antonio Gomsalues da fazenda que ficou 
na defesa /fl. 546v./ do Romcão por bem do iuramento que 

lhe foi dado que anda no auto dos iuramentos que he fazenda 
adquerida em tempo da senhora Duqueza dona Britiz

5636 Corenta E simco cantaros de azeite diguo que sam coremta E 
simco alqueires de azeite Vieram avaliados na aualiacam que Veio de 
Romcão a dusemtos reis o alqueire sam noue mil reis – 9O
5637 Jtem Outenta E simquo Colmeas digo que Sam coremta E simquo 
Colmeas foram aualiadas a dusemtos E simcoemta reis cada huma Sam 
Omze mil E dusemtos E Simcoemta reis – 11O250
5638 Jtem Noue Camtaros de mel que podem Ser doze alqueires 
Veio aualiado a tresemtos E sesenta reis o alqueire Sam quatro mil E 
tresemtos E uimte reis – 4O320
5639 Jtem Dous paes da Cera que teram /fl. 547/1214 hũa aroba ambos 
Veio aualiado a sesenta reis o aratel Sam mil nouecemtos E Vinte 
reis – 1O920
5640 Jtem Hũa mula d’albarda noua Veio aualiada Em seis mil reis – 6O
5641 Jtem Vinte Sacos Vsados E uelhos Vierão aualiados Em outocemtos 
reis – O800
5642 Jtem Quatro panos de pano de Estopa foram aualiados Em cemto 
E sesenta reis – O160
5643 Jtem Tres cubertas de cobrir pano foram aualiadas Em cemto E 
Simcoemta reis – 150
5644 Jtem Quatro taboleiros E hum meio alqueire E huma bamdeia 
E duas peneiras E dous alguidares foi tudo aualiado Em dusemtos E 
coremta reis – O240

Pertencas do Lagar d’azeite

5645 Seis Tarefas E seis seixas E dous tachos de cobre pequenos que 
seruem no Lagar Vam Lamçados E aualiados com o lagar Juntamente 
no Jnuemtario da fazenda de rais.

1210 Ms.: palavra repetida “que”.

1211 Ms.: palavra repetida “Ovelhas”.

1212 Ms.: palavras repetidas 
“o procurador”.

1213 Ms.: palavra repetida 
“Quatrocemtos”.

1214 Ms.: palavras repetidas 
“que teram”.
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LAGAR

5646 Declarou que o Lagar d’azeite /fl. 547v./1215 que Esta na dita 
defeza de Rocam se fes Em tempo da Senhora Duqueza Donna Britis 
Vai Lamcado Com sua aualiacam no imuemtario da fazenda de Rais.

Ovelhas

5647 No imuemtario que fez Antonio Gomsalues da fazenda que nam 
he adquerida lancou mil nouecemtas E uinte E sete ouelhas das quais 
se declarou no dito Jmuemtario que Erão adqueridas quatrocemtas 
Vimte E sette que se uenderão Com as outras como se uera no dito 
Jmuentario Vão Lamcadas Estas ouelhas setemta E sette mil seiscemtos 
E outemta reis per que foram Vemdidas E uam Lamcadas no titolo dos 
adqueridos que se deuem a Esta fazenda que sam adqueridas.

Carneiros

5648 Declarou que foram mais quatrocemtos sesenta E simquo 
Carneiros /fl. 548/1216 dos quais se deram pera as Ouelhas quaremta 
E outo de Semente que Eram amtiguos; E dezasete moreram E se 
perderam E tres se gastou com o Duque quando foi ao Romcam E os 
trezentos E nouemta E sete se uemderão a Manoel Alueres por cemto 
E dezoito mil settecemtos E outemta reis que recebeo o Tisoureiro do 
Monte Maior da fazenda Francisco Barbosa E vam em receita na sua 
Conta folhas duas.
5649 Cento E setenta marõens Em arraas que seruem diguo que delles 
se tirou do dizimo desasete, E cemto E corenta E dous se uemderam a 
Manoel Vaz mercador morador Em Villa Vicosa por setenta E tres mil 
outocemtos E quaremta reis, E a quinhemtos E uinte reis por cabeça 
maos E bons do que tem os autos d’erematacam Dioguo Fernandes 
tabaliam, Tirou mais diguo E seis mais que gastou o duque quamdo 
foi a defeza E faltam Simquo que disse que /fl. 548v./1217 se perderam 
E o dinheiro de Manoel Uaz recebeo Framcisco Barbosa tisoureiro do 
Monte Maior da fazenda que Era a dos bacoros que uemdeo diguo que 
Comprou E uam em receita na sua Comta na primeira folha della.
5650 Jtem Sincoemta E duas porcas de Cria de que mandou tomar 
o Duque huma que deue E as simcoemta E huma E hum Varrão 

se uenderão a Framcisco Afonso Carniceiro de Villa Vicosa a mil E 
dusemtos E simcoenta reis por cabessa de que tem os autos o dito 
tabaliam E recebeo este dinheiro Framcisco Barbosa Tisoureiro do 
dinheiro do Monte Maior que sam sesenta E simquo mil reis E uam Em 
receita Em sua Comta a folhas duas
5651 Jtem Dous Varroens hum diguo Varoens que se uemderam 
hum ao1218 Ouuidor Antonio Pires por mil E dusemtos E simcoemta 
reis E outro a hum homem de fora por mil E dusemtos /fl. 549/1219 
E Simcoemta reis que Elle Antonio Goncalues pagara Sam dous mil E 
quinhemtos reis E recebeo o dinheiro Framcisco Barbosa tisoureiro do 
Monte Maior como Se uio pello liuro da fazenda E uam Em receita em 
sua Comta a folhas duas
5652 Jtem Outemta E outo porquos E porquas de uara dos quais 
uemdeo elle Antonio Alueres E Fernam Cordeiro quaremta E sette E 
a senhora Duqueza somou seis E o senhor Duque Trinta E os que os 
senhores duque E duqueza tomaram os tomaram a mil e seiscentos 
reis cada hum E os que uendeo Antonio Alueres E Fernam Cordeiro 
foram a muitas pecoas E a diuersos preços Em que montou Trinta E 
noue, delles quaremta E seis mil E nouecentos E simquoemta reis dos 
quais tem Antonio Alueres trinta E noue mil tresemtos E sincoenta reis, 
E os sette mil e seiscentos reis, deuem as pecoas seguintes A saber 
Joam Gomes Vieira mil E quinhemtos reis E Antonio Framco /fl. 549v./ 

1220 que foi Almoxarife mil E seiscemtos reis E Nuno Alueres mil reis E 
Antonio Cordeiro mil reis E Andre Angurino mil E quinhemtos reis diguo 
que uam mais nestas adicõins que se deuem que Seis mil E seiscemtos 
reis E posto que digua que tem trimta E noue mil tresemtos e sincoenta 
reis Antonio Alueres sam quaremta mil tresentos E simcoenta reis E os 
outo porquos uendeo Fernão Cordeiro E elle respondeo pello dinheiro 
delles por quamto nam sabe se o emtregou. Disse Fernam Cordeiro 
que Eram porquas E as uendeo por outo mil Reis que dis que se deuem 
E os deue Framcisco Afonso Carneiro.
E por esta maneira Ouue o dito Antoneo Gomsalues Este Jmuemtario 
por acabado da fazenda adquerida Em tempo da Senhora Duqueza 
Dona Britis com protestacam de se lhe mais lembrar o declarar E 
as peças E cousas /fl. 550/1221 que Elle tem Comtheudas em este 
imuemtario que Elle tem, diguo jnuemtario tornaram a ficar a seu 
carguo como d’antes Estauam E o dito Anto nio Gomsalues asinou aqui 
este termo Com o dezembargador Jeronimo Pereira que o mandou 

1215 Ms.: palavras repetidas “d’azeite”.
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fazer E eu Sebastiam Alueres que o Escreui, E asim ouue por feito E 
acabado este jnuemtario que fez da fazenda o Duque tinha antes de 
casar com a Duque sa Dona Britis com a mesma protestacam asima E 
tambem a fazemda Comtheuda Em o dito Jmuemtario ficou Em poder 
delle dito Antonio Gomsalues como d’antes E asinou aqui com o dito 
Dezembargador Sebastiam Alueres que o Escreui // Jeronimo Pereira 
de Saa // Antonio Gomsalues.

Mais couzas

5653 Dise que ficaram quatro gallinhas de perum E tres gallos 
/fl. 550v./ E tornou asinar aqui Antonio Gomsalues.
5654 Jtem Hum cocheiro Velho de fazer cortisos E huma1222 Crestadeira 
Veio aualiado Em cemto E uimte reis – 120O
Aos Outo dias do mes de Nouembro de mil E quinhemtos E setemta 
E sette annos Em Villa Vicossa Amtonio Gomsalues Almoxarife de 
Monseras se obrigou peramte mim Escriuão dar comta da fazenda 
comtheuda neste imuemtario ao Senhor Duque Ou a quem Elle mandar 
Ou ao Juiz das partilhas Ou a quem elle mandar sob obrigacam de Seus 
bens que pera isso obrigou E asinou aqui Sebastiam Alueres que o 
Escreui // Antonio Gonsalues.

Louuamento pera a aualiacam dos Escrauos E aualiacam 
/fl. 551/ E declaraçam dos que tomou cada hum

Aos Quimze dias do mes de Nouembro de mil E quinhemtos sesenta 
E quatro annos em Villa Vicosa no Castello da dita Villa semdo hi 
prezente o Doutor Jeronimo Pereira de Sáa fidalguo da Caza d’el Rej 
nosso Senhor E do dezembarguo E Juiz das partilhas da fazenda que 
ficou por falecimento do Duque Dom Theodosio que aia gloria sendo 
hi outrosim presemtes o Doutor Esteuam Preto procurador E curador 
da senhora Duqueza E curador de seus filhos E o Doutor Vasquo de 
Monterojo E o Lecenseado Manoel Alueres procuradores E curadores do 
senhor Duque E da senhora Dona Catherina E por elles procuradores E 
curadores foi dito ao dito Juiz que os Escrauos E Escrauas desta fazenda 
andam /fl. 551v./ 1223 espalhados E podem morer esperando que se 
partam com a fazenda principal que pediam a Elle juiz mandase aualiar 
os ditos Escrauos1224 E escrauas E os mandou loguo partir E o dito juiz 

visto seu dizer mandou que se Louuasem Em peçoas que os aualiasem 
E que loguo os mandaria aualiar E logo elles procuradores se Louuaram 
a saber o procurador do Senhor Duque E da senhora Dona Catherina 
pera aualiacam dos ditos Escrauos E escrauas Em Amtonio Mouro E 
Joam Gomes Vieira E pera os charamelas Em Fernão d’Orelhana E em 
Oliuarte E o procurador E o curador da Senhora Duqueza se louuou 
pella dita aualiacam Em Amtonio Leite E em Manoel Cam E asinou 
os ditos Fernam d’Orelhana e Oliuarte pera as charamellas E o dito 
dezembargador mandou que se fisesem Este termo que asinou com 
elles Sebastiam Alueres e sobre Escriui, E /fl. 552/1225 protestarão 
Elles procuradores por esta aualiacam E partilha nam prejudicar a 
hordem das aualiacois E partilhas E asinaram aqui Sebastiam Alueres 
o Escreui.
E posto que digua que os procuradores do senhor Duque E da senhora 
Dona Catherina se louuam Em Fernam d’Ourelhana E em Oliuarte 
não se louuaram se nam Em Antonio Mouro E em Joam Gomes E o 
procurador da Senhora Duqueza se louuou nos ditos Amtonio Leite 
E em Manoel Cam E em Fernam d’Orelhana E em Oliuarte Sebastiam 
Alueres O escreui // Jeronimo Pereira de Sa Monterojo // Esteuam 
Preto // Manuel Cam.

Juramento aos Louuados

Aos dezaseis dias do mes de Nouembro de mil E quinhentos sesemta 
E quatro annos Em Villa Vicosa no Castello da dita Villa sendo hi 
presemte o Doutor Jeronimo Pereira /fl. 552v./ 1226 de Saa fidalguo 
da Caza d’el Rei nosso senhor E juiz destas partilhas do Duque que 
aia gloria logo o dito Dezembargador por bem do Louuamento atras 
dos procuradores E curadores do senhor Duque E da senhora Dona 
Catherina E da senhora Duqueza E de seus filhos deu iuramento sobre 
os Samtos Euamgelhos a Amtonio Mouro E a Joam Gomes Vieira E 
a Antonio Leite E a Manoel Cam E a Fernam de Orelheira E a Joam 
d’Oliuarte Em que cada hum delles pos a mão que sam os louuados 
comtheudos no termo atras E lhes disse E mandou que aualiasem os 
Escrauos E escrauas que ficaram do Duque que Deos aia comforme 
a suas qualidades E habilidades E elles sobreditos Louuados 
aceitaram o dito iurameto E prometeram de fazer a dita aualiacam a 
qual fizeram E as aualiacois Vam lamcadas Em cada adicam de nome 

1222 Ms.: palavras repetidas “E hũa”.

1223 Ms.: palavra repetida “Andam”.

1224 Ms.: corrigido da palavra 
“Escrauo [sic]”.

1225 Ms.: palavra repetida “E”.

1226 Ms.: palavra repetida “Pereira”.



283

dos propios Escriuãos E asinaram aqui com o dito Dezembarguador 
Sebastiam Alueres o Es- /fl. 553/1227 creui // Jeronimo Pereira de 
Sa // Manoel Cam Antonio Mouro // Antonio Pires // Fernando de 
Orelhana // Oliuarte.

Titolo dos escrauos que sam adqueridos Em tempo 
da senhora Duqueza Dona Britis afora os que Estão 

lamcados no Jmuemtario que fez a senhora Duqueza

5655 Francisco das orelhas Jndio serue nos teares de idade de Vinte 
annos the Vimte E simquo foi aualiado em Vimte E quatro mil reis – 
24O000
5656 Jtem Dioguo Caruallym preto que anda na cosinha de jdade de 
Vimte E dous the Vinte E quatro annos foi aualiado em Vimte mil reis 
– 20O
5657 Jtem Dominguos Jndio que Esta prezo de uinte E simquo annos 
diseram que nam o podiam aualiar athe ser Liure, ou sabe-se a calidade 
das culpas. /fl. 553v./
5658  Jtem Fernando Jmdio uaredeiro que uarre a casa do senhor 
Duque de uimte E simquo annos foi aualiado Em Vimte e simquo mil 
reis – 25O
5659 Jtem Pedro que anda na reposta preto de jdade de dezouto annos 
foi aualiado Em trimta mil reis – 30O
5660 Jtem Joane Broslador imdio de idade de Vimte E simquo annos 
que serue em caza da senhora Duqueza foi aualiado Em trimta E 
simquo mil reis – 35O
5661 Jtem Antonio Longo preto de jdade de Trimta annos na Estre baria 
foi aualiado Em trinta E dous mil reis – 32O
5662 Jtem Gregorio preto da Estribaria de jdade de trimta E simquo 
annos he quebrado E fujam foi aualiado em quatro mil reis – 4O
5663 Jtem Jorge Pinto da estrebaria de uinte E seis athe Vimte E outo 
annos foi aualiado em trinta mil reis – 30O
5664 Jtem Dioguo de Oliueira mourisco na estrebaria de trimta annos 
foi aualiado Em Vimte E quatro mil reis – 24O /fl. 554/
5665 Jtem Luis preto cafre da Estrebaria de Jdade de Trimta annos foi 
aualiado em Trimta mil reis – 30O
5666 Jtem Pero Barbosa preto nas obras de setenta annos manco de 
huma perna1228 foi aualiado Em seis mil reis – 6O

Escrauas que estão em casa da Senhora 
Duqueza Lancadas no inuentario

5667 Mariquita escraua preta de Jdade de dezaseis athe dezouto 
annos foi aualiada em trimta mil reis – 30O
5668 Jtem Catheriniqua escraua preta de dezaseis athe dezouto annos 
maior de corpo que a mais pequena foi aualiada Em trimta E Simquo 
mil reis – 35O
5669 Jtem Constança Jndia de trinta E Sinco annos foi aualiada Em 
trimta mil reis foi uemdida a Leanor Pesanha molher de Amtonio 
Fernandes Cordeiro pella aualiaçam – 30O
5670 Jtem Violante Jmdia que disse que deu o Senhor Dom Constantino 
/fl. 554v./1229 A Senhora Duqueza de idade de dezaseis annos que 
disse seu procurador que Era sua propia E não he de partilhas E com 
esta declaracão mandou o Juiz das partilhas aualiar foi aualiada Em 
Vinte E simquo mil reis – 25O

Titolo dos Escrauos que não sam adqueridos afora os que Estam 
lancado no imvemtario que fez a senhora Duqueza Donna Britis

Charamelas

5671 Francisco Galante mulato que passa de sesenta annos sacabuxa 
casado foi aualiado Em trinta mil reis – 30O
5672 Jtem Martim da Fomsequa Escrauo preto de sesemta annos tiple 
E docaina Casado com molher branca foi aualiado em sincoemta mil 
reis – 50O
5673 Jtem Jeronimo da Silua preto de jdade de setenta annos comtralto 
casado foi aualiado Em sincoenta mil reis – 50O /fl. 555/
5674 Jtem Jacinto Fernamdes preto de jdade de Simcoenta annos 
casado Com molher bramqua he tenor foi aualiado Em quaremta E 
sinco mil reis – 45O
5675 Jtem Framcisco Lopes preto de jdade de setemta annos Tenor 
casado foi aualiado Em desaseis mil reis – 16O
5676 Jtem Christouão da Silua preto de Jdade de Vinte E outo annos 
he tipre foi aualiado em Cem mil reis – 100O
5677 Jtem Joam primeiro preto de Jdade de trimta annos casado he 
tiple foi aualiado Em sesemta mil reis – 60O
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5678 Jtem Joam de Bragança preto de jdade de Trimta annos Sacabuxa 
foi aualiado em quarenta mil reis – 40O
5679 Jtem João segundo preto de uinte E Simquo annos he tiple foi 
aualiado Em quaremta mil reis – 40O
5680 Jtem Antonio Coiola preto de jdade de Vimte E outo annos 
Sacabuxa foi aualiado Em quarenta mil reis – 40O
5681 Jtem Dom Domimguos preto /fl. 555v./1230 de dezouto annos 
aprende a charamela foi aualiado Em trinta mil reis – 30O

OUTROS ESCRAUOS

5682 Bastiam Fernandes Jndio de idade de sincoemta E Sinco annos 
tecelam de sedas he casado foi aualiado Em quarenta E sinco mil reis – 45O
5683 Jtem Francisco de Bargança d’alcunha baco cosinheiro de jdade de 
Sincoemta annos Casado foi aualiado Em trinta E simquo mil reis1231 – 35O
5684 Jtem Amtonio Jndio de cosinha de Jdade de trinta annos foi 
aualiado Em Vinte E simquo mil reis – 25O
5685 Jtem Lourenço barredeiro que serue as molheres da Senhora 
Dona Catherina de uinte e quatro athe Vinte E Simquo annos foi 
aualiado Em Vinte E simquo mil reis he preto – 25O
5686 Jtem Dioguo Lopes preto da mantearia de trinta annos foi 
aualiado em quaremta mil reis – 40O /fl. 556/
5687 Jtem Antonio preto que serue na mantearia quebrado de Vinte 
annos foi aualiado Em Vimte mil reis – 20O
5688 Jtem Bastiam preto de jdade de sesenta annos que esta no 
romcam E he cafre foi aualiado Em Vimte mil reis – 20O
5689 Jtem Theodosio Turquo que anda na estreuaria de trinta E simquo 
annos foi aualiado Em quarenta mil reis – 40O
5690 Jtem Martinho preto dente de mulla que anda na Estreuaria de 
idade de setenta annos foi aualiado Em outo mil reis foi uemdido a 
Bertolameu Mendes por quatro mil reis – 4O
5691 Jtem Dominguos preto na Estreuaria que tem hum olho quebrado 
de jdade de sesenta annos foi aualiado Em outo mil reis – 8O
5692 Jtem Joam Fino preto da Estreuaria de Setenta annos dereado das 
Cadeiras não no aualiaram por disere que não Val nada. /fl. 556v./
5693 Jtem Bertolameu Freire mourisco nas obras de idade de sesemta 
annos casado com molher bramqua foi aualiado em desaseis mil 
reis – 16O

escrauos que estam em caza Da senhora Duqueza 
e lancados no inuentario que fiz a fez

5694 Marquesa Escraua preta comserueira que seria de jdade de trinta 
E simquo annos the quarenta tem huma belida Em hum olho E mal 
uista d’outro foi aualiada Em quarenta nil reis – 40O
5695 Jtem Jeronima preta que serue na Camara de jdade de Vimte E 
simquo the trinta annos foi aualiada Em trimta E dous mil reis por ser 
mal deposta – 32O
5696 Jtem Catherina a grande preta que serue na botiqua de ida de de 
trinta annos foi aualiada Em trinta mil reis – 30O
5697 Jtem Francisca Escraua preta sera de idade de Vimte annos foi 
aualiada Em quarenta nil reis – 4O [sic] /fl. 557/
5698  Jtem Joanna preta de Jdade de trinta annos foi aualiada Em 
quarenta mil reis – 40O
5699 Jtem Mariana preta de Jdade de trinta annos foi aualiada em 
trinta mil reis foi uemdida a Rui Vas Caminha por Trinta E simquo mil 
reis – 35O
5700 Jtem Pedro barredeiro de Jdade de uinte annos foi aualiado Em 
Vinte E outo mil reis – 28O
As quais auallaçõens de Escrauos E escrauas comtheudos neste 
caderno atras asi dos adqueridos foram diguo como dos que nam sam 
adqueridos foram feitas pellos ditos Antonio Mouro E Joam Gomes 
Vieira E Antonio Leite E Manoel Cam E Fernam d’Orelheira e João 
d’Oliuarte per bem do iuramento que lhe foi dado comtheudo atras E 
ouueram as ditas aualiacõins per boas E bem feitas sendo presemtes 
os procuradores E curadores das partes E asinaram aqui com os dito 
Dezembargador Juis des tas partilhas Sebastiam Alueres /fl. 557v./1232 
que o Escreui // Jeronimo Pereira de Sa // Antonio Mouro Antonio Leite 
// Joam Gomes Vieira // Manoel Cam.
Aos Vinte dias do mes de Nouembro de mil e quinhemtos sesenta E 
quatro annos Em Villa Vicosa na caza do despacho das partilhas da 
fazenda que ficou do Duque que aia gloria semdo hi prezente o Doutor 
Jeronimo Pereira de Sa Juiz destas partilhas pareceram ahi o Doutor 
Esteuam Preto em nome E como procurador E Curador da Senhora 
Duqueza E asim Antonio Mouro tutor E curador de seus filhos E o Doutor 
Vasco de Monterojo E o Lecenseado Manoel Alueres procuradores E 
curadores do Senhor Duque E da senhora dona Catherina E por elles 
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procuradores E curadores E tutor foi dito ao dito dezembargador que 
Elles tinhão Visto /fl. 558/1233 estas aualiacõins atras dos escrauos E 
escrauas asim dos adqueridos em tempo da Se nhora Duqueza dona 
Britis como dos que não são adqueridos e em seu tempo e que por 
emformação que tem dos ditos Escrauos e escrauas elles todos ham E 
de feito ouueram as ditas aualiacõens per boas E bem feitas e querem 
que se cumprão por que tambem elles as amostrarão aos homes diguo 
aos senhores seus comstituintes e elles as hão por boas E portamto 
pedem a elle dezembargador as aia por boas e anteponha nellas sua 
authoridade E uisto por elle dezembargador seu dizer E pedir delles 
partes ouue Estas aualiacõins por boas E bem feitas E antrepos nellas 
sua authoridade E asinou aqui com elles partes Sebastião Alueres o 
Escreui // Jeronimo Pereira de Sáa // Monterojo // Esteuam Preto // 
Manoel Alueres // Antonio Mouro.

Termo dos escrauos que tomaram cada hum

/fl. 558v./ 
E sendo asim feito o Termo atras no dito dia mes E anno que sam os 
ditos Vinte E tres dias do mes de Nouembro de mil E quinhemtos 
quarenta diguo sesenta E quatro annos peramte o dito Dezembargador 
Jeronimo Pereira Juiz destas partilhas por os ditos doutores Esteuam 
Preto E Vasquo de Monte Arojo E o Lecemseado Manoel Alueres E 
Antonio Mouro procuradores dos ditos senhores lhe foi dito ao dito 
Dezembargador que Elles estauam comsertados Em tomar cada hum 
delles os Escrauos seguintes pella aualiacam Em que Estam aualiados 
a saber o Senhor Duque Toma os seguintes Bastiam tecedor de sedas 
E todos os Escrauos E Escrauas E Francisco de Bargança d’alcunha 
baco E Lourenco barredeiro que serue as molheres da senhora Donna 
Catherina E Dioguo da mantearia E Antonio da mantearia E Bastião 
que Esta no Romcam E Theodosio /fl. 559/1234 Turco E Dominguos 
preto da Estrebaria que tem num olho quebrado E Antonio Comgo E 
Jorge preto E Dioguo de Oliueira E Luis cafre E Francisco das orelhas E 
Antonio da Cosinha Jndio, E Dioguo Carualim os quais escrauos toma 
sua Excelencia a conta da sua Legitima E do que lhe deuem do dote 
de sua maj E por o dito Doutor Esteuam Preto procurador E curador 
da senhora Duqueza foi dito que a dita senhora toma os escrauos E 
escrauas seguintes A saber Joam Jndio Broslador E Pedro Varedeiro E 

Marquesa preta comserueira E Jeronima preta E Mariquita escraua E 
Catherinica preta, E Francisca preta E Catherina da botica E Violante 
Jndia que lhe deu o senhor Dom Constantino a qual posto que aqui 
ua nomeada protesta ser sua in solidum E não ser de partilha os quais 
Escrauos E escrauas toma a dita senhora a Conta do que a d’auer do 
seu dote e arras ou adqueridos onde quer que lhe couberem E diserão 
/fl. 559v./1235 mais Elles dito procuradores E curadores dos ditos 
Senhores que tomão os ditos Escrauos E escrauas nas aualiacõens Em 
que Estam E que na partilha principal se fara Comta dos que cada hum 
toma pellas ditas aualiacois E lhe seram lamcados Em Seu quinham 
como asima fiqua declarado E cada hum delles foi Comtemte de 
tomar O outro E outro, ou outro escrauos declarados neste Termo E 
pediram ao dito Dezembargador que asim o ouuese por bem E ante 
pusesse nelle sua autoridade E uisto pello dito Dezembargador o dizer 
E pedir delles partes Ouue todo o sobredito por bem E antrepos nelle 
sua authoridade Ordinaria E asinou aqui com elles partes Sebastiam 
Alueres o Escreui // Jeroni mo Pereira de Ssáa // Monteroio // Manoel 
Alueres //  Esteuam Preto //Antonio Mouro.
E bem asim diseram os dittos procuradores E curadores das partes que 
/fl. 560/1236 o senhor Duque toma tambem hum Escrauo por nome 
Francisco que foi Varredeiro o qual não Esta Lamcado nem aualiado 
neste jnuemtario atras que pediam e Elle Dezembarguador o mandase 
aualiar e que Elles se Louuauão E de feito Louuaram pera aualiacam do 
dito Escrauo Em Sebastiam Dias E em mim Escriuam pella aualiacam 
delle E Loguo o dito Dezembargador deu Juramento sobre os Samtos 
Euamgelhos ao dito Bastiam Dias E a mim Escriuam E nos mandou que 
fisesemos a dita aualiacam E loguo Vimos o dito Escrauo que he preto 
E sera de jdade de Vinte E Simquo annos E bem disposto E aualiamos 
Em quarenta mil reis E os procuradores foram todos Comthemtes da 
dita aualiacam Ee os procuradores do senhor Duque o tomaram a sua 
Comta na dita aualiacam E o dito Dezembargador o ouue tambem por 
bem E asinou aqui com Elles presemtes /fl. 560v./ Sebastiam Alueres 
o Escriui // Jeronimo Pereira de Sáa // Monteroio Esteuam Preto // 
Manoel Alueres Bastiam Dias // Antonio Mouro Sebastiam Alueres.
Aos Vimte E sette dias do mes de Nouembro de mil E quinhemtos 
E sesenta E quatro annos Em Villa Vicosa na Caza do despacho das 
partilhas do Duque que aia gloria por os procuradores do senhor 
Duque E da Senhora Donna Catherina foi dito ao Dezembarguador 

1233 Ms.: palavras repetidas 
“tinhão uisto”.

1234 Ms.: palavras repetidas 
“E Theodosio”.

1235 Ms.: palavras repetidas 
“E diseram”.

1236 Ms.: palavras repetidas 
“das partes Que”.
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Jeronimo Pereira juiz destas partilhas que o senhor Duque queria mais 
alem dos Escrauos que atras tem tomado Fernando jndio Varredor 
que Esta aualiado Em Vinte E simquo mil reis E asim toma mais Joana 
Escraua preta que Esta aualiada Em quarenta mil reis E pedio ao dito 
Dezembargador que lhos desse na dita aualiacam E por o Doutor 
Esteuam Preto procurador E curador da Senhora Duqueza E de seus 
filhos disse que nam tem /fl. 561/1237 duuida a lhe serem dados O dito 
De zembargador lhe ouue per dados os ditos dous Escrauos nas ditas 
Comthias E os procuradores do Duque E da senhora Dona Cathe rina 
os aceitaram E asinaram Todos aqui Sebastiam Alueres que o Escreui 
// Jeronimo Pereira de Sáa // não Sendo dos que tem aceitados a 
senhora Duqueza Dona Britis // Esteuam Preto // Monteroio // Manoel 
Alueres.

5701 E se achou mais hum Escrauo por nome Joane Preto que se ria 
de idade de trinta annos que tem huma balida grande em hum olho 
E os dentes Limados E por estar inda per aualiar os procuradores das 
partes E curadores se louuaram Em Bastiam Dias E em mim Escriũao 
pera que aualiasemos o dito Escrauo E o dito Dezembarguador nos deu 
iuramento sobre os Santos Euamgelhos E nos mandou que aualiasemos 
O dito Escrauo E o aualiamos Em Vinte mil reis E uisto o defeito do 
Olho E sua desposisam E enformacão /fl. 561v./1238 que tomamos de 
Suas manhas E asinamos aqui Com o dito Dizembargador E partes 
Sebastiam Alueres o que Escreui o qual Escrauo Estaua Em poder de 
Gomes Cide Sebastiam Alueres o Escreui // Jeronimo Pereira de Sa // 
Esteuam Preto // Bastião Dias // Monteroio // Manoel Alueres //

Termo Sobre Joana

Aos quatro dias do mes de Dezembro de mil E quinhemtos sesenta 
E quatro annos Em Villa Vicosa na Casa do despacho das partilhas 
da fazemda que ficou do Duque que aia gloria Sendo prezente o 
Dezembargador Jeronimo Pereira de Sáa Juiz destas partilhas por o 
Doutor Esteuam Preto procurador da Senhora Duqueza e de senhores 
filhos foi dito ao dito Dezembargador que a Senhora Duqueza queria 
tomar huma Escraua de nome Joana /fl. 562/1239 Escraua preta que foi 
aualiada Em Simcoemta mil reis que pedia que lha dese a conta do 
que auia auer nestas partilhas de seu dote E arras E aquerido E o dito 

Dezembargador fez pergun ta aos procuradores do Senhor Duque E da 
Senhora Dona Catheri na que era o que dezia E por os procuradores dos 
ditos Senhores Duque E da senhora dona Catherina foi dito que a dita 
Escraua tinha ia tomado o dito Senhor Duque a sua Conta como pa reçe 
pello termo atras feito a uinte E sette dias do mes de dezembro deste 
anno E poreque Elles deram conta a sua Excelençia como a senhora 
Duqueza queria tomar a dita Escraua E elle disse que era Comtemte 
de lha Largar E de Efeito Lha lar gou comtamto que seia pera seruiço 
da dita Senhora E uisto pel lo dito Dezembargador o dizer dos ditos 
dezembargadores Ouue por bem de dar a dita Escraua Joana a dita 
senhora Duqueza nos ditos /fl. 562v./1240 Sincoenta mil reis E mandou 
por Verba no termo atras de Como se passou na senhora Duqueza E 
o dito Doutor Esteuam Preto aceitou a dita Escraua E a dita Senhora 
E asinaram To dos aqui com o dito Dezembargador Sebastiam Alueres 
o Escreui // Jeronimo Pereira de Sáa // Esteuam Preto // Monterojo // 
Manoel Alueres.

Auto que se fez sobre aualiacam dos caualos E mullas E azemalas

Anno do nasimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil E quenhemtos 
E sesenta E simquo Aos dezanoue dias do mes de Julho do dito anno 
Em Villa Vicosa no aposento da senhora Duqueza Do na Britis Sendo hi 
prezente o Dezembargador Jeronimo Pereira de Sáa fidalguo da Caza 
d’el Rej nosso senhor E dos seu dezembarguo E Juiz por seu Especial 
mandado das partilhas da fazen da que ficou por falecimento do Duque 
de Barganca /fl. 563/1241 Dom Theodosio que Deos aia E asim semdo 
prezentes o Doutor Vasco de Mon terojo E o Lencemseado Manoel 
Alueres procuradores E curadores do senhor Duque E a senhora 
Dona Catherina pareceo hi Antonio de Gouuea Sacretario do Duque 
E disse ao dito Dezembargador que dispois do falecimento do Duque 
se aualiaram os Escrauos, mullas E azemolas por mandado do senhor 
Duque E dos senhores Dom Luis d’Alemcastro de que se fizera hum Rol 
da aualiacam que logo hi aprezentou escrito por Bastiam Dias escriuam 
do tizouro a qual avaliacam fora feita por Gaspar Mareiros Criado do 
dito Senhor Dom Luis E por Amtonio Homem Criado do Duque E por 
terceiro Rui Vaz Caminha que presente Estaua E que apresentaua o 
dito Rol pera se Lamcar Em auentario E uise elle dezem bargador o 
que mandaua E loguo fizeram tamto que se aualiaram ao Duque pella 

1237 Ms.: palavras repetidas 
“que nam tem”.

1238 Ms.: palavra repetida 
“Enformacão”.

1239 Ms.: palavra repetida “Joana”.

1240 Ms.: palavras repetidas 
“Nos ditos”.

1241 Ms.: palavra repetida “Barganca”.
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aualiacam E o dezembargador Vio loguo o dito Rol o qual /fl. 563v./1242 
he da Letra de Bastiam Dias Escriuam do tizouro E o dezembargador 
fez pergumta pellos aualiadores que fizeram as ditas aualiacoins E o 
dito Antonio de Gouuea disse que Gaspar Mareiros Estaua Em Lisboa 
Em caza do senhor Dom Luis E Antonio Homem he falecido E o dito Rui 
Vaz Caminha que presente Estaua era treceiro, E o dito Dezembargador 
fez pergunta ao dito Rui Vaz Caminha que sabia do cazo E por elle, Ruj 
Uaz foi dito que he uerdade que Esta aualiacam se fizera pella maneira 
sobredita Elle fora tisoureiro diguo treseiro amtre os aualiadores a qual 
Se fisera por mandado dos ditos1243 Senhores Duque E dom Luis, E o 
Duque os tomara a todos pella aualiacão E o Senhor Dom Luis fora 
disso Comtemte E o dezembargador fez pregunta aos procuradores E 
curadores do senhor /fl. 564/1244 Duque E da senhora Dona Catherina 
que era o que deziam E por elles foi dito que he uerdade todo o 
Comtheudo no dito Rol E aualiacam dos Cavalos mullas, E azemelas 
E passa asim como diz Rui Vaz Caminha E o Duque os tomou pella 
aualiacam E elles o ham por tomados, diguo o ham asim por bem como 
seus procuradores E curadores E o ham por tomado pella dita avaliacam 
por asim os tomar o Duque e Visto tudo pello dito Dezembargador 
Emformacam que do cazo tinha houe a dita aualiacam por boa E mandou 
fazer este auto E mandou aiuntar nelle o dito Rol E uai adiante E que os 
caualos Estiuesem como estauão E mullas E azemellas E asinou aqui os 
sobreditos Sebastiam Alueres que o escreui // Jeronimo Pereira de Saa 
// Rui Vaz Caminha // Monterojo // Manoel Alueres.

Aualiacam dos caualos E mulas

5702 Jtem Ho Caualo Bajo foi avaliado1245 /fl. 564v./1246 Em Vimte mil 
reis – 20O
5703 Jtem o Caualo Oliuença foi aualiado Em Vimte E seis mil reis – 
26O
5704 Jtem o Brito foi aualiado Em Vimte mil reis – 20O
5705 Jtem O Almada aualiado Em Vimte E quatro mil reis – 24O
5706 Jtem O palha se aualiou Em doze mil reis – 12O
5707 Jtem o Caualo Castelhano foi aualiado Em Vimte E tres mil reis – 23O
5708 Jtem O Samches aualiado Em doze mil reis – 12O
5709 Jtem O mourisco se aualiou Em quatorse mil reis – 14O
5710 Jtem O oliueira foi aualiado Em outo mil reis – 8O

5711 Jtem O Almeida foi aualiado Em doze mil reis – 12O
5712 Jtem O Sarial se aualiou Em Vimte E outo mil reis – 28O
5713 Jtem O Vide foi aualiado Em dezanoue mil reis – 19O
5714 Jtem O franco Em quinze mil reis – 15O
5715 Jtem O quartao Em Vinte mil reis – 20O 
5716 Jtem o Carualho Em seis mil reis – 6O /fl. 565/
5717  Jtem O pazes foi aualiado Em dezaseis mil reis – 16O 
5718 Jtem O dez quadris Em quimze mil reis – 15O
5719 Jtem o Lobo se aualiou Em Vimte mil reis – 20O
5720 Jtem O Toar se aualiou Em Vimte E quatro mil reis – 24O
5721 Jtem O Trois aualiado Em treze mil reis – 13O
5722 Jtem O Luzarte em quatro mil reis – 4O
5723 Jtem O Gouuem Ruam Em outo mil reis – 8O
5724 Jtem O Rodique em outo mil reis – 8O
5725 Jtem O Ruço das Eguas foi aualiado em noue mil reis – 9O
5726 Jtem O ruso gamarel aualiado Em sete mil reis – 7O

Mulas

5727 Jtem A Estrella se aualiou Em Vinte mil reis – 20O
5728 Jtem A parda foi aualiada Em Vinte mil reis – 20O
5729 Jtem O macho nouo Em quatorse mil reis – 14O
5730 Jtem O macho guarocho em doze mil reis – 12O
5731 Jtem a mulla Bragamça se aualiou em doze mil reis – 12O /fl. 
565v./
5732  Jtem A mulla noua das Euguas em dezaseis mil reis – 19O [sic]
A qual aualiacam foi feita por Gaspar Mareiros E Antonio Homem sendo 
Rui Uaz Caminha o tezoureiro neste Cazo aos quais o dito Rui Uaz deu 
juramento por esta aualiacam.

Azemelas

5733 Jtem O pillas foi aualiado em trinta mil reis – 30O
5734 Jtem O mexia em quinze mil reis – 15O
5735 Jtem O Ruso Em Outo mil reis – 8O
5736 Jtem o Roso Em doze mil reis – 12O
5737 Jtem o Baroso auliado em – 18O
5738 Jtem O Murselo de Setuual em Vimte E simquo mil reis – 25O

1242 Ms.: palavras repetidas 
“Rol o qual”.

1243 Ms.: corrigido da palavra 
“dito [sic]”.

1244 Ms.: palavras repetidas 
“do Senhor”.

1245 Ms.: corrigido pelo escrivão 
sobre a palavra “a do”.

1246 Ms.: palavras repetidas 
“foi aualiado”.
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5739 Jtem o Bargança bello Em onze mil reis – 11O
5740 Jtem Mulla de Bargança em treze mil reis – 13O
5741 Jtem Mulla grande em qinze mil reis – 15O
5742 Jtem a mulla foliam foi aualiadada em noue mil reis – 9O
5743 Jtem O Estrello foi aualiado Em Vinte E Sinquo mil reis – 25O /fl. 566/
5744 Jtem O oliuença foi aualiado Em desouto mil reis – 18O

Rosins da caza

5745 Jtem O Rosim de Antonio Homem Em Seis mil reis – 6O
5746 Jtem o de Gomsalo Vaz em seis mil reis – 6O
5747 Jtem o de Fernam Gomes Em sete mil reis – 7O
5748 Jtem O Aguiar de Estauam solteiro foi aualiado Em quatro mil 
reis – 4O
5749 Jtem o de Romano foi aualiado Em seis mil reis – 6O
5750 Jtem o de Grauiel Samches foi aualiado em sinquo mil reis – 5O
5751 Jtem O mercador de Antonio Rodrigem Em Sette mil reis – 7O
5752 Jtem O Sanches que tem ledo foi aualiado Em simquo mil 
reis – 5O
5753 Jtem o de Manoel de Freitas foi aualiado em sette mil reis – 7O
5754 Jtem o de Joam Fernandes foi aualiado em sette mil reis – 7O
5755 Jtem o de Figueiredo foi aualiado Em Sete mil reis – 7O
5756 Jtem O de Dioguo Ribeiro em seis mil reis – 6O /fl. 566v./
5757  Jtem o Toscano que tem Amtonio 
Gomsalues Em seis mil reis – 6O
Diguo Eu Sebastiam Alueres que a letra deste Rol atras he de Bastiam 
Dias Escriuam do tisouro do Duque E asinou aqui aos dezanoue dias do 
mes de Julho de mil E quinhemtos Sesenta E simquo annos Sebastião 
Alueres.
5758 Jtem Hum Asno que foi aualiado Em Outo mil reis que Outrosim 
ficou ao Duque – 8O 

Jnuemtario que fez Vicente Fernandes das Eguas as quais 
tomou o senhor Du que como parese pello termo adiante

5759 A eugua que chamão gomes morta – Morta.
5760 Jtem A Cardoa com a filha de hum anno foi aualiada a mai E a filha 
Em dez mil reis – 10O

5761 Jtem a Rucinha foi aualiada Em Sinquo mil reis – 5O /fl. 567/
5762  A filha Vai no imuemtario adquerido. 
5763 Jtem A monforte morte moreo – moreo.
5764 Jtem A monseras foi aualiada Em Sinquo mil reis – 5O
5765 Jtem A brica foi aualiada Em quatro mil reis – 4O
5766 Jtem A desquadrilhada foi aualiada Em quatro mil e qui nhemtos 
reis – 4O500
5767 Jtem A framca foi aualiada com huma polinha de outo dias Em 
dez mil reis – 10O
5768 Jtem A ribeira foi aualiada Em quatro mil reis o filho Vai no 
adquerido – 4O
5769 Jtem A furtada Vaia foi aualiada Em tres mil reis – 3O
5770 Jtem A Castelhana foi aualiada Em Simquo mil E quenhemtos reis 
– 5O500
5771 Jtem A Cordeira he torta de hum olho foi aualiada Em dous mil E 
quenhentos reis – 2O500
5772 Jtem A Vahia montea Vendeu-se a Fernam Gil por seis mil reis – 
6O
5773 Jtem A filha da Castelhana foi aualiada em sinco mil E quinhemtos 
reis – 5O500 /fl. 567v./
5774  Jtem A galega rusa que Esta no roncão.

E sendo feita Esta aualiaçam atras os procuradores E curadores do 
senhor Duque E da senhora Dona Catherina diseram que Elles queriam 
as Eguas com seus filhos comtheudas no inuemtario atras pellos preços 
que foram aualiadas pera o senhor Duque E as tomaua da Sua comta 
de que elle auia d’auer nas partilhas pellas ditas aualiacois E daie 
por diante Comsemte Seu risco E por Elle E o doutor Esteuam Preto 
procurador E curador da senhora Duqueza E seus filhos disse que Era 
Comtemte que o dito Senhor Ouuese as suas Eguas Com seus filhos 
pellas aualiaçois Em que Estam aualiadas da Comta do que andaua nas 
partilhas E o dezembargador juiz destas partilhas uisto Tudo ouuese 
por bem que ficasem as Eguas do dito Senhor nas aualiaçois Visto 
como o procurador da Senhora Duqueza he disso Comtemte E asinou 
aqui Com os ditos /fl. 568/1247 procuradores Aos Vimte E tres dias do 
mes de maio de mil E quinhemtos sesenta E Sinco annos Sebastiam 
Alueres que O escreui // Jeronimo Pereira de Saa Esteuão Preto // 
Monterojo // Manoel Alueres.

1247 Ms.: palavras repetidas 
“Com os ditos”.
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Jnuemtario das Eguas adqueridas que fez Vicemte 
Fernandes que tomou ao senhor Duque como pareçe 

pello termo adiante tirando as do Comeso

5775 Hum filho deste anno da Egua gomis que uai Lamcada no titolo 
das Eguas que nam sam adqueridas moreo.
5776 Jtem Hũa filha da Cordoa deste anno Vai com a mai no titolo das 
Eguas antiguo.
5777 Jtem Hũa filha do Rochina deste anno foi aualiada Em dous mil 
reis – 2O /fl. 568v./
5778  Jtem Hũa filha deste anno da monforte morreo.
5779 Jtem Hũa filha deste anno da monsaras E outra do anno passa do 
a saber a do anno passado Em tres mil reis E a do anno trespassado Em 
quatro mil reis San sete mil reis – 7O
5780 Jtem Hũa filha da Brica deste anno E hum filho do passado E o 
poldro deste anno morreo E o do passado em quatro mil reis – 4O
5781 Jtem Hum filho deste anno da desqudeirada he morto.
5782 Jtem Hum filho deste anno da Ribeira E outro do passado E o 
deste anno he morto E o do pasado aualiado Em quatro mil reis – 4O
5783 Jtem Huma poldra de quatro annos filha do Brica foi aualia da Em 
dez mil reis – 10O
5784 Jtem Hum filho do anno passado da Castelhana foi aualiado Em 
dous mil E quinhemtos reis – 2O500
5785 Jtem Hũa mulinha do anno pasado /fl. 569/1248 filha da Cordeira 
foi aualiada em quatro mil reis – 4O
5786 Jtem A Gelgena Vazia foi aualiada Em quatro mil E quinhemtos 
reis – 4O500
5787 Jtem A Vicemte Com hum filho de anno passado foi aualiada E 
A mai Em trese mil reis E o filho1249 Em sinco mil reis Sam dezouto mil 
reis – 18O
5788 Jtem Hum mulatinho deste anno filho da Vahia monte Vemdido 
com a mai E uai no titolo das eugoas amtiguas
5789 Jtem Hum filho deste anno filho da filha da Castelhana he 
morto.
5790 Jtem Hũa poldra do anno passado filha da murzela que morreo 
foi aualiada Em Tres mil E quinhemtos reis – 3O500
5791 Jtem As tres Egoas do Coruche huma dellas tem seu filho des te 
anno.
5792 Jtem Onze carneiros capados que diz a tomou o Duque asim como 

se uemderão os outros a quatrocemtos reis cada hum por que andauão 
na tapada Em que monta quatro mil E quatrocemtos reis – 4O400
Jtem E sendo feita a aualiacam /fl. 569v./1250 destas Egoas atras 
adqueridas pellos procuradores do senhor duque E da Senhora Dona 
Catherina E seus Curadores foi dito que Elles queriam tomar as Egoas 
comtheudas neste Jmuemtario pera o senhor Duque na aualiacam Em 
que Estam aualiados E asim os filhos tirando as Egoas do Coche que 
nam Estam aualiadas E as Tomauão aa Comta do que o dito senhor 
a de auer nestas partilhas E o Doutor Esteuam Preto procurador E 
curador  da senhora Duqueza E de seus filhos foi comtemte de as ditas 
Egoas ficarem Com o dito Senhor nas ditas aualiacõins a Comta do 
que a de auer tiramdo as do coche que não es tam aualiadas E isto 
pello dito Dezembargador o dizer dos di tos  Dezembargadores, diguo 
procuradores E curadores Ouue por bem por parte dos menores que as 
ditas Egoas Com seus filhos fiquem ao dito Senhor nas ditas aualiacõins 
E que dahi por diamte coram seu Risquo E asinou aqui Com os ditos 
procuradores E curadores aos Vinte E tres dias do mes /fl. 570/1251 
de março de mil E quinhemtos e sesenta E simquo annos Sebastião 
Alueres que o Escreui // Jeronimo Pereira ds Saa // Esteuam Preto // 
Manoel Alueres // Monterojo.

Jnuemtario que fez Bertolameu de Arauio Mariscal que 
foi do Duque do que a seu carguo pertençe que diz ser 
adquerido em tempo da Senhora Duqueza dona Britis 

e algũa couza que não he adquerido Em seu tempo

5793 Simquo redes pera palha Velhas foram aualiadas Em dusentos E 
simquoemta reis – O250
5794 Jtem Quatro cubos Velhos foram aualiados Em quatrocemtos 
reis – O400
5795 Jtem Hũa Celha de dar augoa Velha foi aualiada Em sesemta 
reis – O60
5796 Jtem Seis feltros nouos foram aualiados a quatrocemtos reis cada 
hum sam dous mil E quatrocemtos reis – 2O400
5797 Jtem Trinta E tres sacos Velhos forão /fl. 570v./1252 aualiados a 
quaremta reis cada hum Sam mil E tresemtos E uinte reis – 1O320
5798 Jtem Seis machados Velhos foram aualiados a Cem reis cada hum 
Sam dous mil E quatrocemtos reis digo E seiscemtos reis – 2O600

1248 Ms.: palavras repetidas “Jtem 
Hũa mulinha do anno passado”.

1249 Ms.: palavras repetidas “E o filho”.

1250 Ms.: palavras repetidas 
“Aualiacam”.

1251 Ms.: palavras repetidas “do mes”.

1252 Ms.: palavra repetida “foram”.
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5799 Jtem Tres rosadouras foram aualiadas a Simquoemta reis cada 
hum por serem Velhas Sam Cemto E sincoenta reis – O150
5800 Jtem Duas sellas de Alforge E hums Estribos pera o alforge.
5801 Jtem Dous caldeirois Com seus ferins que diz que nam sam 
adqueridos foram aualiados Em mil E quatrocemtos reis– 1O400
E todas Estas peças disse que Emtregou a Costodio Rodrigues que 
agora he Mariscal do senhor Duque.
E por Esta maneira disse o dito Bertolameu d’Arauio que auia por acabado 
Este imuemtario do que a seu carguo pertemce Com protestaram se 
lhe mais Lembrar O declarar E tudo fiquo Em seu poder como d’amtes 
Estaua E asinou aqui com o dito Dezembargador Sebastiam Alueres o 
Escreui // Jeronimo Pereira de Saa Bertolameu /fl. 571/1253 de Arauio.
5802 Jtem Descubertas d’albardar foram aualiadas Em mil reis – 
1O00[0]
E tornou asinar aqui Sebastiam Alueres que o Escreui // Ber tolameu 
de Arauio.

Termo com Bertolameu de Arauio

Aos Vimte E seis dias do mes de Nouembro de mil E quinhentos 
sesemta E sette annos em Villa Vicossa no aposemto da senhora 
Duquesa Dona Britis pareceo ahi Bertolameu de Arauio Comtheudo 
neste Jmuemtario atras E disse que Elle se obrigaua Emtregar todas 
as cousas comtheudas neste imvemtario ao senhor Duque, ou a quem 
elle mandar, Ou ao Juiz das partilhas pera o que obrigou sua peçoa E 
bens moueis e de Rais auidos E por auer a qual Obri gacão Eu Escriuam 
aceitei E elle asinou aqui testemunhas que Estauam prezentes Bastiam 
Lopes moço da Capella do Duque E João Gomes Vieira E outros E eu 
Sebastiam Alueres que ho escreui // Bertolameu de Arauio // Bastiam 
Lopes // Joam Gomes Vieira.

Jnuemtario que fez Joam de /fl. 571v./1254 Alter Cosinheiro 
que foi do Duque das cousas da cosinha do que pertençe a 

seu oficio por iuramento que lhe foi dado que uai no auto dos 
iuramentos e asim o fiseram João Pinhel, E Joam de Alter

5803 Primeiramente dose Sacos de cobrir Com seus cabos de ferro 
pera asucar E pera outras cousas pesaram todos sesemta E noue arateis 

foram aualiados a quarenta reis o aratel monta dous mil settecemtos E 
sesenta reis – 2O760
5804 Jtem Tres tachos de pelar caça com seus Cabos de Cobre com 
cabos de ferro Velhos pesarão quaremta arateis foram aualiados a 
quarenta reis o aratel monta mil E Seiscemtos reis – 1O600
5805 Jtem quatro baçias de Lauar caça de duas azas cada huma usa das 
muito foram aualiadas diguo que pesarão sincoenta E dous arates a 
quarenta reis o aratel monta dous mil E quaremta reis – 2O40 /fl. 572/
5806 Jtem Quatro Caualos de campo de ferro hum delles he quebrado 
foram aualiados em seiscemtos reis – O600
5807 Jtem Dous caualos de ferro de foguo foram aualiados Em semto 
E Sincoenta reis – 150
5808 Jtem Hũa pa E boralheiro de ferro E a pa he quebrada foi aualiado 
Em trimta reis – O30
5809 Jtem Outo panellas de latam de coser carne Com seus pes de 
ferro, diguo de flosleira E são seis quebradas foram todas aualiadas Em 
quatrocemtos reis – O400
5810 Jtem Duas barquas de latam redomdas diguo Duas baçias de la-
tam redomdas de fartens pequenas Velhas foram avaliadas Em cemto 
E simcoemta reis ambas – O150
5811 Jtem Outo torteiras de Latam sem peis uelhas e dellas que bradas 
foram aualiadas em quinhemtos reis todas – O500
5812 Jtem quatro sertans de ferro foram todas aualiadas em 
quatrocemtos reis1255 – O400
5813 Jtem Tres Almofarises que tem duas maos, Dois de frusleira E 
hum de latão uelhos foram aualiados em mil E /fl. 572v./ dusemtos 
reis – 1O200 
5814 Jtem Quatro pasteleiros de cobre uelhos pesaram Outenta 
arratens foram avaliados a trimta reis o aratel montão Sam dous mil E 
quatrocemtos reis – 2O400
5815 Jtem Tres grelhas de ferro uelhas foram aualiadas Em dusemtos 
reis – O200
5816 Jtem Dous graes de paao Com suas maos Velhos foram aualia dos 
em Vinte reis – O20 reis
5817 Jtem Duas Viradeiras de ferro Velhas foram aualiadas Em Vin te 
reis – O20
5818 Jtem Hum pouquo de ferro E cobre uelho foi aualiado Em qua-
trocentos reis – O400

1253 Ms.: palavra repetida 
“Bertolameu”.

1254 Ms.: palavras repetidas “Joam de”.

1255 Ms.: palavra rasurada sobre “tres”.
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5819 Jtem Dous Emparos de cobre pera quando asam pesaram Vimte 
E dous arates foram aualiados Em trinta reis o aratel monta seis cemtos 
E sesenta reis – O660
5820 Jtem quinze Espetos de ferro Velhos E Vsados foram aualiados 
em mil E dusemtos reis – 1O200
5821 Jtem Huns ferros de obreas de ferro forão aualiados Em 
seiscemtos reis – O600
5822 Jtem Tres caldeiras grandes de ter augoa hũa dellas Esta no Roncão 
no lagar de /fl. 573/1256 azeitonas pesaram duas outemta arateis foi 
aualiado a quaremta reis o aratel montão tres mil E seissentos reis – 3O600
5823 Jtem Hũa caldeira gramde de tomar augoa pesou Vimte arrateis 
foi aualiada Em quaremta reis o aratel monta Outosentos reis – O800
5824 Jtem Duas coberturas de cobre de cobrir as panellas foram 
aualiadas em Cemto E uinte reis – O120
5825 Jtem Hũa Coadeira de latam com sua Cinta E duas azas de fer ro 
uelha foi aualiada Em cem reis – O100

E por esta maneira atras diseram os ditos João d’Alter E Dioguo Martins 
E João Pinel que auião este Jnuemtario por aca bado do que Esta a seu 
carguo E que não erão Lembrados de mais fazenda que elles tinhão 
a seu carguo com protestacam se lhe mais Lembrar o declararem E 
toda a fazenda comtheuda Em este imuemtario ficou Em poder delles 
como d’antes Estaua E asinou aqui com os ditos Dezembargadores E eu 
Sebastiam Alueres que o Escreui // Jeronimo Pereira de Saa // Dioguo 
Pinel /fl. 573v./ 
João Alueres // Dioguo Martins.

Termo com João d’Alter

Ao primeiro dia do mes de Nouembro de mil E seiscemtos E sesemta 
E Sette annos Em Villa Vicosa no aposemto da Senhora Duqueza Dona 
Britis pareceo hi Joam de Alter cosinheiro comtheudo neste jmuemtario 
atras E eu Escriuão lhe li este inuemtario atras E lido lhe fiz pergunta se 
tinha as peças nelle comtheudas disse que si E se obrigou dar comta 
dellas ao senhor Duque ou a quem elle mandar sob obrigacão de seus 
bens que pera isso obrigou E asinou aqui testemunhas que Estauam 
prezentes An tonio Mouro João Gomes Vieira Criados do Duque E eu 
Sebastiam Alueres que o Escreui // João d’Alter // Amtonio Mouro // 
João Go mes Vieira.

Jnuemtario que fez Maria Uaz amasadeira do que 
Estava a seu cargo pello /fl. 574/1257 Juramento que 

lhe foi dado que anda no auto dos Juramentos

5826 Hũa baçia grande de Latam de amasar o pam das molheres foi 
aualiado Em mil E quinhemtos reys – 1O500
5827 Jtem Hũa Caldeira de aquemtar augoa de cobre Vsada foi aua liada 
Em quatrocemtos reis – O400
5828 Jtem Hum taboleiro Velho foi aualiado em quaremta reis – O40
5829 Jtem Tres sacos muito Velhos E muito rotos foram aualiados em 
Cemto E Trimta reis – O130
5830 Jtem Outo sacos quasi nouos foram aualiados em quatrocemtos 
reis – O400
5831 Jtem Dous panos do pam de Estopa foram aualiados Em cemto E 
sesemta reis – O160
5832 Jtem Hũa peneira E huma Jueira E huma Cuberta de pam foi 
aua liado tudo Em Cemto E quaremta reis – O140

E por aqui disse a dita Maria Vaz que auia Este Jmuemtario por acabado 
E que nam era Lembrada de mais coussas /fl. 574v./1258 que Estiuesem 
a seu cargo com protestaçam que se lhe mais Lembrar o declarar E tudo 
o comtheudo Em Este imuemtario tornou a ficar Em seu poder como 
d’antes Estaua E asinou aqui Este termo com o dito Dezembargador E 
por ella Maria Vaz não saber Escreuer asinou por ella a seu roguo Seu 
filho Pero Gomes Eu Sebastiam Alueres o Escreui // Jeronimo Pereira 
de Sa // Pero Gomes.

Jnuemtario que fez Pero Gomes que tem a seu carguo do 
Reguemgo das cousas que tem a seu Carguo por iuramento 

que lhe foi dado que anda no auto dos iuramentos

5833 Huma emxada E dous saxos E hum machado foi tudo aualiado 
Em dusemtos reis – O200
5834 Jtem Hum segote de Emxertar E hũa Emportadoira foi aualiado 
tudo Em Sesemta reis por ser uelha – O60
5835 Jtem Hũas pouquas de Escapolas de /fl. 575/ ferro gramdes sam 
seis duzias foi aualiado a sesenta reis a duzia sam tresemtos reis – 300
5836 Jtem Seis galinhas de perum declarou que se furtaram E so mente 
ficou hum galo foi aualiado Em seiscemtos reis – O600

1256 Ms.: palavras repetidas 
“No lagar de”.

1257 Ms.: palavra repetida “pello”.

1258 Ms.: palavras repetidas 
“de mais cousas”.
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5837 Jtem Hum podam E duas Escadas foi tudo aualiado Em ducem tos 
reis por ser velho – O200
5838 Jtem Hũa tisoura de tusquiar murta Vsada foi aualiada Em sem 
reis – O100
E per aqui disse o dito Pero Gomsalues que auia Este inuemtario per 
acabado E que nam Era Lembrado de mais fazenda que lhe ficase E 
estiuese a seu carguo com protestacam se lhe mais lembrar o declarar 
E tornou a ficar Tudo Em Seu poder como d’amtes Estaua E se Obrigou 
dar de tudo Comta E asinou aqui E por elle não saber Escreuer asinou 
a seu roguo Antonio de Abreu E eu Sebastião Alueres que o Escreui // 
Antonio de Abreu // Pero Gom salues
5839 Jtem Hum coche que Esta neste Reguemgo que ueio com as 
Egoas Vsado foi aualiado Em outo mil reis – 8O
5840 Jtem Outro coche velho foi aualiado Em /fl. 575v./ mil reis e seis 
tostois sam mil E seiscemtos reis – 1O600

Jmuemtario que fez Manoel d’Abreu Latoeiro 
do que Tinha da fazenda do Duque que lhe foi 

dado que anda no auto dos iuramentos

5841 Jtem Hũa tenas E hum Martelo.
5842 Jtem hum cam de latam Em pedacos.
5843 Jtem Declarou que tambem carregaua a sua Comta a fragoa que 
se uendeo a hum fereiro por mandado delle Dezembarguador.
E por aqui disse o dito Manoel de Abreu auia Este imuemtario por 
acabado e que não Era lembrado de mais fazenda que Estiuese a 
Seu carguo com protestacam se lhe mais Lembrar o de clarar E asinou 
aqui com o dito dezembarguador Sebastiam Alua res que o Escreui // 
Jeronimo Pereira de Saa // Manoel d’Abreu. /fl. 576/

Jmuentario que fez Agostinho Rupol do que tem a seu 
carguo do emgenho e armaria pello Juramento que 

lhe foi dado que anda no auto dos iuramentos

5844 Hum malho gramde de ferro com sua Safra E ferramenta mais 
que serue com elle foi aualiado em doze mil reis – 12O
5845 Jtem Outra cafra da foria gramde foi aualiado Em quatro mil 
reis – 4O

5846 Jtem Hums foles foram aualiados Em Tres mil reis – 3O
5847 Jtem Hũas rodas Com que alimpão E huma mo gastada foi tudo 
aualiado Em quatrocemtos reis – O400
5848 Jtem Hũas rodinhas com que alimpão foram aualiadas Em 
dusemtos reis – O200
5849 Jtem Hum torno de perafuso de limar foi aualiado Em quinhemtos 
reis – O500
5850 Jtem Tres ou quatro martelos grandes /fl. 576v./1259 disse que 
Eram seus E não do Duque.
5851 Jtem Hũa Bigorna pequena foi aualiada Em mil reis – 1O
5852 Jtem Hum caldeirão de cobre d’onde se Sacode o Esmeril foi 
aua liado Em Sento E sincoemta reis – O150
5853 Jtem Hum peito E hum espaldar que comesou a fazer pera Dom 
denis Velho foi aualiado Em dusemtos reis – O200
E por aqui dise o dito Agostinho Rupol que auia Este imuemtario 
por1260 acabado com protestacão se lhe mais lembrar o decla rar 
E que se reporta a emtregua que lhe foi feita E asinou aqui com o 
Dezembargador Sebastiam Alueres que o Escreui // Jeronimo Pereira 
de Sa // Agostinho Rupol.

Jnuemtario que fez Dioguo Figeira que tem a cargo da 
tapada do que tinha a seu carguo pello iuramento que 

lhe foi dado que Esta no auto dos iuramentos

5854 Jtem Treze ou quatorse Colmeas que /fl. 577/1261 ficaram por 
falecimento do Duque.
5855 Jtem Declarou que na cresta de Maio pasado Cristou as treze 
colmeas que deram duas bacias de fauos que pellas Bacias se uera o 
mel E cera que podiam ter.
5856 Jtem Hum machado E huma rocadoura E hum empadão E huma 
serra tudo velho.
E por aqui diss o dito Dioguo Figeira que auia Este imuemtario por 
acabado E que não Era Lembrado de mais fazenda que Estiuese a seu 
Carguo Com protestacam Se lhe mais lembrar o de clarar E asinou aqui 
com o dito Dezembargador peramte os procuradores das partes E por 
elle dito Dioguo Fereira não saber Escreuer asinou a seu roguo Belchior 
Carualho E eu Sebastiam Alueres o Escreui // Jeronimo Pereira de Sa // 
Dioguo Figeira // Belchior Carualho.

1259 Ms.: palavra repetida “gramdes”.

1260 Ms.: palavra repetida “por”.

1261 Ms.: palavra repetida “que”.
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Titolo da fazenda de Rais que declarou a 
senhora Duqueza que he de partilha

Jtem Disse que nas Cazas Em que O /fl. 577v./1262 Duque que aia gloria 
passaua nesta Villa Vicosa que Sam todos os aposemtos della asim 
nas em que pousa o Senhor Duque Dom Joam como as Em que Ella 
senhora pousa E asim as que Estam feitas de nouo per acabar E ham 
todas ellas muito bem feitas que o Duque que Deos tem fez amtes de 
cazar com ellas Senhora E asim despois de Casado com ella senhora E 
que ao tempo das aualiacõins se declarara E li quidara as bemfeitorias 
que se fizeram Em hum tempo, E em outro A saber depois d’enueuo 
da duquesa1263 Dona Jsabel E despois de casado Com ella Senhora 
Duquesa A saber as bemfeitorias E as cazas que fez de nouo nos ditos 
aposentos que tudo se liquidaria que Ella ao presemte não sabe.
Jtem Declarou que nas cazas de Lisboa ha bemfeitorias que se fizeram 
despois do falecimento da Duqueza Dona Jsabel E que n’a- /fl. 578/1264 
ualiacam se liquidara quaes Sam as adqueridas E quais nam.
Jtem Declarou que nas cazas d’Evora ha tambem bemfeitorias que 
se fiserão despois do falecimento da Duqueza Dona Jsabel E que na 
aualiacam se Liquidara quaes sam as adqueridas E as que nam são 
adqueridas.
Jtem Disse que nas cazas de Almeirim tambem ha bemfeitorias que 
se fizeram despois do falecimento da Duqueza Donna Jsabel que 
outrosim se liquidarão quais sam adqueridas E quaes não ao tempo 
da aualiacam.
Jtem Disse que Em Sousel ha bemfeitorias nas cazas E castel lo E asim 
Em Todas as Villas E castellos ha muitas bemfeitorias que se fizeram 
despois do falecimento da Duqueza Dona Jsabel que Deos aia que ao 
tempo da aualiacam se declarara quaes Sam adqueridas E quaes não 
E posto que o Duque tiuesse d’el Rei /fl. 578v./ 1265 nosso senhor as 
terças pera estas bemfeitorias todauia gastou muito mais nellas de sua 
fazenda do que se montaua nas tercas.
Jtem Disse que nas Villas E lugares do Duquado como he em Arajolos 
Monte de Trigo E em outras partes E asim no Reguemgo de Moncaras 
se fizerão de nouo Seleiros Casas E outras muitas bemfeitorias E no 
Romção Casas E hum lagar d’azeite E asim Em herdades do Estado 
despois do falecimento da Duquesa Dona Jsabel que protesta ao 
tempo da aualiacão se lequidar quaes Sam adqueridas E quaes não.

Jtem Disse a dita senhora E o Doutor Esteuam Preto tutor dos menores 
que o Duque que aia gloria fez hum morgado ou dous de bens 
patrimoniais, os quais bens sendo patrimoniais Sam de Jmuemtario E 
partilhas E pera os poderem lamçar pede ao Doutor Jeronimo Pereira 
Juiz destas partilhas que mande que se ofereça as instituicõins dos 
ditos morgados /fl. 579/1266 E os titolos dos bens pera se saber o que he 
de partilha E o que nam he de partilha E o dezembargador mandou que 
se ofereçese o pedido E bem asi decla rou mais o dito Doutor Esteuam 
Preto que quamdo se ofereçerem Jnstituicõins suficientes por onde 
os tais bems seião uimculados E de morgado ha nelles bemfeitorias 
que se fizeram despois do falecimento da Duqueza dona Jsabel que 
Deos aia E em tempo da di ta senhora Duqueza dona Britis que tudo se 
lequidaria ao tempo da aualiacão.
Jtem Disse que ha muitos bens de rais que o Duque que aia gloria 
Comprou E tomou em pagamento de suas remdas em suas ter ras E fora 
dellas que se ueram pellos Liuros de sua fazenda E por seus officiaes E 
Almoxarifes a que se reporta E asim tinha o dito Senhor Duque muitos 
bens de Rais patremoniais que ficarão por seu falecimento que não 
podem Saber pello Jnuentario Se as /fl. 579v./1267 Escreturas que 
Estam Em poder dos Oficiais que pede ao Juiz das partilhas as mande 
oferecer E aiuntar a este Jmuemtario pera de todo o acabar.
Jtem Disse que Ella senhora tem por Emformação que Em Por tel Souzel 
E Monforte E Arajolos E em todos os outros Lugares e Villas do Estado 
E fora delle ha muito fato moueis que decla rarão os officiais E asim em 
Lisboa Euora E Almeirim E outras partes
E por Esta maneira atras disse a dita senhora Duqueza que auia por 
Lamçada a fazenda de Raiz E bemfeitorias que Ella sou be E protesta 
se mais souber E uier a sua notiçia a Lamçar em Jnuemtario E asim faz 
imuemtario de toda a fazenda que esta Em poder dos ofiçiais do Duque 
que aia gloria E pede ao Doutor Jeronimo Pereira de Sa Juiz destas 
partilhas que com os ditos officiais faça imuemtario de tudo pello 
meudo alem do Jmuemtario que a de fazer com o senhor /fl. 580/1268 
Duque Dom João E o dezembargador mandou que se Escreuese E que 
Ella senhora o asinase o qual asi nou Com elle Dezembargador com as 
protestaçõins feitas Em todos Estes Cadernos E titolos Em que asinou 
Sebastiam Aluares que o Escreui.
E disse a dita Senhora que Ella asinaua estes cadernos E titolos de 
inuemtario com protestacão que não hauia Este inuentario per acabado 

1262 Ms.: palavras repetidas “Em que o”.

1263 Ms.: palavras repetidas 
“da Duquesa”.

1264 Ms.: palavras repetidas 
“E que n’a-”.

1265 Ms.: palavras repetidas “d’el Rej”.

1266 Ms.: palavra repetida “Morgados”.

1267 Ms.: palavra repetida “as”.

1268 Ms.: palavras repetidas “O Senhor”.
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athe se nam ofereçer em Juizo a instituicam do morgado Ou morgados 
patrimoniaes E asim as Escrituras dos bens de raiz patrimoniais E com 
esta protestacam asinase Sebastiam Alueres o Escreui // A Duquesa // 
Jeronimo Pereira de Sa.

Titolo da Fazenda de Raiz que tinha o Duque antes de cazar com a 
senhora Duqueza donna Britis que declarou Lazaro Ribeiro Escriuão 
de sua fazenda e se uio pellos liuros della por iuramento que lhe foi 
dado que anda no auto dos iuramentos /fl. 580v./ E asim a que veio 

aualiada por cartas de fora homde Esta e asim das bemfeitorias

Fazenda De Bargança

5857 Hũas Cazas E uinha que forão de Belchior de Moraes que foram 
tomadas por Jacome Luis que foi almoxarife Em Bargança no anno de 
mil E quinhemtos sincoenta E outo E foram arematadas pera o Duque 
por Sincoemta E dous mil reis as quais Cazas estam na rua Largua com 
O campo que tem pera tras dellas E partem Com casas que ficarão 
do rreposteiro E Com trauesa que uai da dita Rua pera as tenoarias 
E uieram aualiadas Em Setemta E Simquo mil reis Em tanto se lancão 
segundo pareçe pello Jnstromento1269 que ueio de Barganca – 75O

Fazenda de Chaues

5858 Em Chaues hum tereo que Esta a sam Roque dizimo a Deos que 
Leuara Vimte E Simquo /fl. 581/1270 alqueires de trigo e sam quatro 
geiras veio aualiado Em trinta E dous mil reis segumdo pareçe pello 
Estromento da aualiacão que della Veio E em tamtos se lamca –   32O
5859 Jtem Duas Geiras que Estam na Veiga dizimo a deos que leuara 
quinze alqueires de trigo Vieram aualliados no dito Estromento em 
dezaseis mil reis – 16O
5860 Jtem Hũa Vinha no Veradio que seram Vimte cauaduras dizimo 
a Deos ueio aualiada em uimte mil reis segundo parece pella dita 
aualiacam E em tamto se Lança – 20O
5861 Jtem Outra Vinha no Eruadal que serão vinte cauaduras com 
monte foreiras d’outauo a Jgreia de Sam Miguel de Nogeira Veio 
aualiada Em sete mil reis E em tamto se lança – 7O00
5862 Jtem Huma quinta que tem na Aldea dise foreira ao Duque do 

quinto que Esta emprazada pera sua senhoria cem foro que pagaua o 
quinto antiguamente Veio aualiada Em Vinte E seis mil reis E en tamto 
se Lanca – 25O [sic] /fl. 581v./
5863 Jtem Duzemtas medidas no Termo de Barroso que andam com 
os casaes que foi tomado a Amrique Alueres Vieram aualiados Em 
Outemta mil reis E em tamto se lamca – 80O
5864 Jtem Em Jsey quimze alqueires de Cemteo E hum leitão E huma 
galinha que se pagão de foro Em ysey Vieram aualiados Em outo mil 
reis E em tamto se lancão – 8O
5865 Jtem Na montanha dez almudes de Vinho Em Baltezar d’Orauio E 
uierão aualiados Em mil reis por ser pobre – 1O
Toda Esta fazenda atras de Chaues the qui foi tomada a Hamrique 
Alueres.

Fazenda que foi tomada a Manoel de Fomtoura E a João de Fontoura 
a requerimento de Belchior Fernandes Almoxarife Em Chaues

5866 Hums palheiros ao portiguo da dita Villa que foram arematados 
pera o Duque Em tres mil reis E uierão /fl. 582/1271 de la aualiados no 
dito Estromento d’aualiaçam Em quatro mil reis em tamto se lamça – 4O
5867 Jtem Duas geiras de terra aos codecares foram arematadas pera 
o Duque em Outo mil reis E nisso Vieram aualiadas – 8O
5868 Jtem Quatro cauaduras de Vinha ao prado de Moreiras foram 
rematadas Em quatro mil reis E nisso Vieram aualiadas E em tamto 
Lamcadas – 4O
5869 Jtem Dez medidas que tem de foro em o iliramdelo E dez medidas 
em tinhela Com huma galinha E o casal d’Alponde que remde simquo 
alqueires de triguo E quimze de Cemteio E huma galinha as quaes 
medidas e casal Veio aualiado Tudo em qynze mil reis segundo pareçe 
pella aualiacam que Em tamto se Lança – 15O
5870 Jtem Hũa Vinha que Esta a Fatominhas que seram dezouto 
cauaduras E outra que ficou de sua may que seram treze que foram 
tomadas ambas Em vimte E seis mil reis Veio aualiada a de Fatominhas 
Em Vinte E /fl. 582v./1272 quatro mil reis E a de Treze cauaduras em 
doze mil reis Soma tudo Trinta E seis mil reis – 36O 
5871 Jtem Duas geiras d’erdade a Sam Bemto E hum comchomso ao 
tanolado Veio Tudo aualiado em quimze mil reis com emcargo das 
missas E em tamto se Lamca – 15O

1269 Ms.: corrigido da palavra 
“Jntromento [sic]”.

1270 Ms.: palavras repetidas 
“Leuara Vimte E simquo”. 

1271 Ms.: palavras repetidas “E uieram”.

1272 Ms.: palavras repetidas 
“Em vinte e”.
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5872 Jtem O Chão de Ribelas que Esta na segunda filhada de Manoel 
de Fontoura foreiro ao Duque Em dous alqueires de Cemteio E ueio 
aualiada Em Sette mil reis E em tamto se lanca – 7O

Filhada de João da Fontoura

5873 Omze cauaduras de Vinha que Estão as majas deitaram nellas 
Omze mil reis E uieram aualiadas Em doze mil reis E em tamto se 
Lanca – 12O 
5874 Jtem Doze cauaduras de Vinha deitou nellas Onze mil reis Vierão 
aualiadas Em quatorse mil reis E em tamto se Lamcão – 14O
5875 Jtem Quatro cauaduras de Vinha que Estauam nas heiras foram 
/fl. 583/1273 arematadas Em quatro mil reis em tamto uieram 
aualiadas – 4O
5876 Jtem Mais duas cauaduras de uinha E huma geira de terra nas 
maias Vieram aualiadas Em sette mil reis – 7O
5877 Jtem Duas geiras de terra d’Alcoma çapateira deitou nellas Outo 
mil reis Vieram aualiadas Em dez mil reis segundo pareçe pella dita 
aualiação E em tanto se lança – 10O
5878 Jtem Hũa Leira abaixo de feicõens deitou nella dous mil reis Veio 
aualiada em simquo mil reis E em tamto se Lança – 5O
5879 Jtem Hũa geira de Terra aos Codecaens deitou nella Outo mil reis 
E outra geira ao prado do pinho deitou nella tres mil reis Vieram ambas 
aualiadas Em quimze mil reis – 15O 
5880 Jtem Hũa Lejra de terra a Sam Bemto ueio aualiada Em dez mil 
reis E em tamto se Lamça – 10O
5881 Jtem Na cortinha que Esta das portas a demtro Com as gaias do 
Lagar E adegua E orta E pumar E uinha /fl. 583v./1274 deitou nellas 
Vimte mil reis E ueio tudo aualiado Em quaremta mil reis segumdo 
pareçe pella aualiacão E em tamto se Lanca – 40O

Medidas de Francisco de Sampayo

5882 No anno de mil quinhemtos corenta E noue foram Tomadas a 
Framcisco de Sampayo morador Em Chaues Cemto E dez medidas 
de pam pella renda do dito Anno da dita Villa de que foi remdeiro E 
tomarão-lhas Em Trimta E quatro mil dusemtos E sesenta reis E uieram 
aualiados Em quarenta E quatro mil reis E em tamto se lancam – 44O

PORTO de MOS

5883 Declarou que Em Porto de Mos mandou fazer o Duque hum 
seleiro o qual ueio de la aualiado Em cemto E sincoemta E Sinco mil 
tresentos reis – 155O300

OUREM

5884 Jtem Outro Seleiro em Ourem o qual ueio de la aualiado em 
sesemta /fl. 584/1275 mil reis E em tanto se Lamcou – 60O

Fazenda de Rays que ueio aualiada de Barcelos

5885 Mostra-se pello estromento d’aualiacam que ueio da Villa de 
Barcellos Vir aualiado do lugar de Frão hũa caza terreas que forão 
arematadas a fazenda do Duque comtheudas na carta que se passou 
pera lá se aualiarem as quais aualiaram com hum pedaço de Cham que 
tinhão pera tras contra o Rio que he das mesmas cazas em outo mil 
reis E partem do Norte com cazas sobradadas de Jancanes da tecedeira 
E do Sul com Cazas terreas que ficaram de Pero do Zendeneto, E do 
Nasemte tem seu chão que parte com o Rio E do poente com rua 
publica E se lamça aqui na dita Comthia – 8O 
5886 Jtem Mostra-se mais pella dita aualiacam Vir aualiado d’Esposende 
hũas /fl. 584v./1276 Cazas, e Bouca E Pombal que Estam no dito Lugar 
que foram de Brito Alueres E asim as cousas que foram de Pero Alueres 
Brigas irmão do dito Brito Alueres as quaes cassas sobradadas E terreas 
que foram do dito Brito Alueres Vieram aualiadas em quaremta mil reis 
E partem da bamda do Norte com cazas de Maria Luis E do sul com 
Rua que hia pera o Rio, E do poemte com Anna Martins Veuua E do 
Nasemte Com rua publica e a bouca E Pombal que Esta demtro nella 
Veio aualiado em dez mil reis E qual bouca parte como o Rio E das 
Outras com a Rua E saida do dito lugar – 50O 
5887 Jtem Outras Cazas que foram de Pero Alueres Brigas com hum 
pequeno de quimtal que tem de detras Comtra o Rio E as ditas Cazas 
partiam da banda do Norte com quintal De Gomes Eanes toscano, E 
do sul /fl. 585/1277 Com casas de Graçia Pires Saligeira E do Nasemte 
com rua publica, E do poemte com cazas de Bastiam Pirez E uieram 
aualiadas Em Vimte E outo mil reis E em tanto se Lamcam aqui – 28O

1273 Ms.: palavra repetida “foram”.

1274 Ms.: palavras repetidas “E uinha”.

1275 Ms.: palavras repetidas 
“Em sesemta”.

1276 Ms.: palavra repetida “Hũas”.

1277 Ms.: palavras repetidas “E do sul”.
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 Avaliacão da quinta da Portela de Gomdim 
que foi de Manoel Cortez

5888 Mostra-se pella dita aualiacão uirem aualiadas humas cazas da 
dita Quinta da Portella com hum cerrado tapado sobre si que partem as 
casas com caza de Heitor Jorge da Portela E do poemte E Nacemte com 
caminho publico E comprjdo1278 E com quinta de Maria Jorge do paço E 
foram aualiadas com o dito emxido Em sesenta mil reis – 60O
5889 Jtem Mostra-se mais pella dita aualiacam Vir aualiado O oliual 
de /fl. 585v./1279 Estorgada que Esta tapado de parede sobre si tudo 
Serquitado tem cemto E simquo Oliueiras Emtre grandes E pequenas 
Em trinta mil reis E em tamtos se Lança aqui com seu campo E asim 
como de la ueio aualiado – 30O 
5890 Jtem Mostra-se mais pella dita aualiacão Vir aualiado do dito lugar 
da Portela huma leira abaixo do pombal que pode leuar de semeadura 
hum quarto de pam que parte do nacemte com Catherina Pires E 
poemte Comtra de Joam Gomsalues da Portella E tem seis oliueiras E 
asim huma oliueira que tem detras da caza de Maria Gomes E foi tudo 
aualiado em tres mil reis – 3O
5891 Jtem Hum campo no Pedregal do Corregedor que tem quatro 
oliueiras que parte do Nasente com caminho que uai de nossa Senhora 
pera a quinta E do poemte Comtra de Francisco Alueres do poio 
/fl. 586/ E asim huma Oliueira que Esta em terra de Gomes digo de 
Dioguo Fernandes da quinta que he no dito Gumdin Em tres mil reis 
que se aqui Lancam – 3O
5892 Jtem Se mostra pella dita avalliacam Vir aualiado hũa caza no 
dito lugar da portella que Esta deuoluto que parte do nacemte com 
Roxio E Seruemtia E as ditas cazas E lugar da portella telhada sem 
porta E parte do poemte comtra Dioguo Gomsalves e jlhargas com o 
dito Heitor Jorge E Pero Gomsalues Em tres mil reis que se aqui lança 
em fazenda – 3O 
5893 Jtem Se mostra uir aualiado huma Vinha que Esta ao pe do 
Couto do Comselho que parte do Nasemte com Vinha que ficou de 
Christouão Dias E do poemte com Pero Gomes das Jlhargas comtra 
Domingos da Motta E Pero Alueres do peso E do Outro cabo com 
Vinha de Belchior Graçia que leuara quinze homes de Caua E he de 
quarto E quinto E /fl. 586v./1280 disimo Em dosoito mil reis E em tamto 
se lamcou aqui – 18O

5894 Jtem Se mostra Vir aualiado hũa uinha a Portela do Couto deste 
Comcelho que pode Leuar sette homes de caua parte do Nacemte com 
Dioguo Alueres da portella E parte Com Belchior Graçia E das Jlhargas 
Com Gomcalo Uaz Galuo do porto E he de quarto E quinto Em tres mil 
reis – 3O 
5895 Jtem Se mostra Vir aualiado huma terra Vinha que parte do 
nacemte com terra de Joam Alueres de Rodão E do poemte Comtra de 
Dioguo Alueres do dito Lugar de Rodão E por ser de quarto E quimto E 
disimo Em tres mil reis que Em tanto se Lamça – 3O 
5896 Jtem Hũa pequena de Vinha que Esta homde se chama Souto 
Lomgo do dito Comselho que parte do Norte com Felipe Rebello E 
parte Com caminho que Vai pera feitelos E das Jlhargas com Vinha 
de Rodrigo Rebello E a trazia Britis Vaz da quintam Em mil reis 
Em tamto se lamça aqui /fl. 587/1281 por Virem aualiados na dita 
Comthia – 1O reis
5897 Jtem Se mostra Virem aualiados doze almudes de uinho molle 
a biqua do Lagar E tres alqueires de azeite E hum de feicois o qual 
foro he pera sempre que pagam os herdeiros de Afonso Gomsalues do 
lugar das Cauas E foi aualiado o dito foro Em Vimte mil reis E em tamto 
se lança aqui – 20O 
5898 Jtem Se mostra mais pella dita aualiacam Vir aualiado hũa leira 
as auesadas Em termo do dito Comselho que parte do nacemte com 
Belchior Gracia E poemte parte com Ribeiro do Jngeiro E das Jlhargas 
Com Francisco Gonsalues do Casal a qual pode leuar hum alqueire de 
pam Em tres mil reis E em tamto se lança aqui – 3O 

Alter do Chão

5899 Mostra-se pello Estromento d’avaliacão que ueio d’Alter do Chão 
Vir aualiado hũa Vinha E hum pequeno de Orta tudo iuntamente nas 
ortas de Freixo termo da dita Villa que parte Com Britis Vieira E com 
outros Em dez mil /fl. 587v./1282 reis E em tamtos se Lança aqui – 10O

Torres Uedras

5900 Hum celeiro Em termo de Torres Vedras no lugar de Mongelhas 
que parte do Norte E do Poemte Com Aluaro Rol E do sul com João 
Alueres E do Leuamte Com rua E ueio aualiado Em trinta mil reis – 30O

1278 Ms.: palavra rasurada.

1279 Ms.: palavras repetidas “O olival”.

1280 Ms.: palavras repetidas 
“E quimto E”.

1281 Ms.: palavras repetidas 
“Se lança aqui”.

1282 Ms.: palavras repetidas 
“Em dez mil”.
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Fazenda d’Euora

5901 As bemfeitorias das cazas que estão na Cidade de Euora asim 
de pedraria E aluanaria abobedas telhados, chumines E guarnicoins E 
cano d’agoa da prata E tamque que se fez no Jardim E da carpintaria 
sobrados E madeiramentos E forros E jenellas E escadas E portas 
E ferragem E grades de ferro E ueio tudo avaliado Em settecemtos 
nouemta E noue mil quinhemtos E sincoenta reis da dita Cidade d’Evora 
por hum estromento d’aualiacam segundo mais largamente parece por 
quatro /fl. 588/1283 adicõins do dito Estromento Em que uem aualiadas 
E em tamto se lancão aqui – 799O550
5902 Jtem Mostra-se mais pello dito Estromento d’aualiacam Virem 
aualiadas tres moradas de cazas no bequo do Duque na dita Cidade 
d’Evora Em dusemtos E tres mil reis E em tamto se lança aqui na dita 
comthia – 203O reis
5903 Jtem Mostra-se mais pellos autos da dita aualiação serem aualiadas 
mais tres moradas de cazas na dita Cidade pequenas no beco da casa 
E celeiro no mais Em cada morada as quais aualiou Pero Fernandes 
Em quaremta E simquo mil reis Em tamtos se Lamcam aqui – 45O
5904 Jtem Tres quintais que se meteram nas cazas diguo que se 
meterem na orta que outrosim aualiou o dito Pero Fernandes em 
quinze mil reis E em tamto se lança – 15O
5905 Jtem Outrosim aualiou o prantar da orta em seis mil reis que se 
aqui lanca – 6O
5906 Jtem Duas moradas de cazas no propio beco que outrosim aualiou 
o dito Pero Fernandes em trinta mil reis que se Lancam aqui – 30O 
/fl. 588v./
5907 Jtem Hum pedaço de Cham que Esta pegado a Cosinha o qual 
outrosim Se aualiou Em quatro mil reis que aqui se Lancão – 4O
5908 Jtem Huas Casinhas Na rua de Samto Espirito que o Duque 
mandou tomar a huma Escraua por diuida que deuia que outrosi 
aualiou Em seis mil reis o dito Pero Fernandes – 6O
5909 Jtem Quatro peças de Louça de Vinho forão aualiadas Em tres 
mil reis – 3O        

Fazenda de Santarem

5910 Mostra-se por hum Estromento d’aualiacam que Veio da Villa 
de Samtarem Virem aualiadas hũas1284 Cazas E ferregeaes Em cemto E 
outemta mil reis – 180O    

Almeirim

5911 Mostra-se por hum Estromento d’avaliacam que Veio da Villa 
de Almeirim Virem aualiadas todo o asemto das Cazas comtheudas 
na dita aualiacão Em dous mil E quinhemtos E sincoemta Crusados 
que sam hum comto E uinte mil reis segundo mais Larga- /fl. 589/1285 
mente pareçe pella dita aualiaçam homde Vem declarado as cazas – 1.
conto 20O

Fazenda d’Evoramonte

5912 Comprou o Duque o Outauo na herdade dos pumares no 
Reguemgo de Euoramonte que remde trinta alqueires de pam trigo E 
seuada E o comprou a Pero Afomso Godinho morador Em Sousel, E a 
Pero Lucas E a Jlena Gil E a Dioguo Gil E a Jnes Fernandes por Vimte 
e outo mil reis E ueio aualiado Em trimta mil reis, segundo se mostra 
pella aualiacam que dela Veio – 30O
5913 Jtem Hum quinhao de terra no dito reguemguo d’Evoramonte na 
herdade dos Veiros que parte com herdade que foi de João Alueres que 
sam Outo Alqueires de renda cada anno que tem Bertolameu Fernandes 
Banha E foi comprado por seis mil E quinhemtos reis segundo se uio 
pella Escritura E a uemda fez Pero Lopes Laurador E ueio aualiada Em 
outo mil reis E em tamto se lanca – 8O
5914 Jtem Hum quinhão Em huma herdade /fl. 589v./1286 que se chama 
dos Espadroes que Esta no dito reguemgo que sam dezoito alqueires 
de renda que uenderam Manoel Afomso E Guiomar Bras sua molher 
ao Duque per dezaseis mil E quinhentos reis segumdo se uio pella 
Escritura E ueio aualiado Em dezouto mil reis E em tamto se Lancou –18O
5915 Jtem Dous quinhois Em duas herdades que uenderam João 
Rodrigues Marmeleiro tabaliam d’Estremos E sua molher que Estam 
no dito reguemgo E as herdades huma se chama dos Veiros E remdem 
estes quinhois sesenta alqueires de pam terçado E a dos Veiros com a 
herdade do Cabecudo E uieram aualiados Em sesenta mil reis – 60O
5916 Jtem Hum quinhão Em a herdade que Se chama de Lopo Afomso 
que Esta no termo da dita Villa que uenderam Nuno Amdre E sua molher 
E parte a herdade com herdade das garnachas o qual quinhão he em 
cada mojo hum alqueire E meio E esta a herdade hora arendada por 
seis moios de pam terçados E ueio aualiado Este quinham /fl. 590/1287 
Em dez mil reis – 10O

1283 Ms.: palavras repetidas 
“por quatro”.

1284 Ms.: corrigido da 
palavra “hũa [sic]”.

1285 Ms.: palavras repetidas 
“mais Larga-”.

1286 Ms.: palavra repetida “herdade”.

1287 Ms.: palavras repetidas 
“Este quinhão”.
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5917 Jtem Hum quinhão na herdade do Espodaram que parte com 
herdade que foi de Dioguo Afomso E com outra de Lopo Afomso E 
remde agora Este quinham dezanoue alqueires E quarta de pam 
terçados por quamto a herdade rende agora quatro moios tercados E 
Veio aualiado Em dezanoue mil reis E em tamto se lancou – 19O
5918 Jtem Hum quinham de herdade que comprou o Duque a Pero Lopes 
oleiro na herdade dos Picheiros na caza do meo termo d’Evoramonte 
E esta mistico per ter com Joam Alueres picheiro E com herdeiros de 
hũa parte de João Alueres E com seu quinham de Cazas E esta agora 
aremdada por Tres moios de pam tercados E remde este quinham pello 
dito aremdamento Coremta alqueires E meio de pam tercado E ueio 
aualiado Em quarenta mil reis E em tamto Se lanca – 40O
5919 Jtem Hum quinham na herdade que se chama Monte Ruiuo que se 
comprou /fl. 590v./1288 a Dioguo Vicemte E a sua molher que eram Tres 
alqueires E calamim cada anno de cada moio que a herdade remdese 
a qual herdade Em que o dito quinham Esta parte de huma parte com 
a ribeira de terra E com herdade que se chama de frei Aluaro E Com 
outra que se chama a Cabeça das Canas E custou trimta mil reis E foi 
feita a Escritura a sete de setembro do anno de quinhemtos E quorenta 
E noue E esta Ora aremdada toda por tres moios E Simquo alqueires 
de que uem a Este quinham trinta E noue alqueires Veio aualiado Em 
quaremta mil reis – 40O
5920 Jtem Hum quinhão da herdade de Joane Anes que Esta Em o 
reguemguo d’Euoramonte E termo della que uemdeo Amtonio Mendes 
E sua molher moradores em Sousel E sua may ao Duque por Vinte 
E simquo mil reis diguo que Esta em seu termo d’Evoramonte E do 
Vimieiro E parte com herdade dos herdeiros de Pero Dias Beliaguo 
/fl. 591/1289 E com courela do Duque a qual compra foi feita a Vimte 
E simquo dias de Outubro do anno de quinhemtos E quaremta E noue 
O quinham rendia Emtam Vimte E Simquo alqueires de pam tercados 
que Sam por todos Vimte E noue alqueires E remde agora trimta E tres 
alqueires de pam tercados E de ceuada E ueio aualiado Em trimta mil 
reis – 30O 
5921 Jtem O quinhão da herdade de Samto no termo d’Euoramonte 
Caminho do Vimieiro que he de Simquo quinhois os quatro que Emtam 
remdia hum moio E uimte E seis alqueires tercados de ceuada por 
preço de Outemta E quatro mil reis que Comprou O Duque a Lopo Anes 
E a sua molher Jsabel Aueres [sic] no anno de quinhentos E simcoemta 

aos desaseis dias de Abril que Estaua mistiqua com hum quinham de 
hums Orfaons na dita herdade E parte Com herdade do capitam E da 
Outra Com herdade que se chama da Pedregossa E com herdade de Rui 
Fernandes Aranha E Vai Em /fl. 591v./1290 testar no ribeiro do Vidigam 
E esta ora aremdado per dous moios de pam terçados E ueio aualiado 
Em nouemta E simquo mil reis – 95O

 RAIZ DE Villa Vicosa

5922 Quatro quinhois de terra que o Duque Comprou na herdade do 
marmeleiro Em Fatelam termo de Villa Vicosa a saber hum quinham 
que comprou A Samtos Vas por simco mil reis que remdia seis 
alqueires E huma quarta de triguo E uinte E simco reis de pitamça E 
outro quinham da propia maneira que comprou a Dioguo Freire E outro 
quinham que Comprou a Joam Fernamdes que sam quinze alqueires 
de triguo E seu quinham da pitamça E outro quinham que Comprou 
a Dioguo Pires Pericoto que Sam Vimte E quatro alqueires de triguo E 
hũa quarta E meia Com sua pitamça E custaram todos Estes quinhoins 
corenta /fl. 592/1291 E sete mil reis Como se Vio pellas Escrituras das 
compras E estes quinhoins desta herdade Sam alem dos que couberam 
ao Senhor Duque nas partilhas E legitima de sua maj por que tudo se 
uio ao Lamcar desta adicam E somão Estes quinhois Sincoemta E dous 
alqueires de triguo menos meia quarta E esta herdade do marmeleiro 
parte Com a herdade que foi de Rui Tarouqua foram avaliados estes 
quinhois Em sesemta mil reis – 60O
5923 Jtem A metade de humas terras E de hũa Orta E casas que o Duque 
comprou ao mosteiro de Odiuellas que o mosteiro tinha herdado de 
Dom Felipe Jrmão de Dona Catherina de Noronha freira que foi do 
dito mosteiro filha que foi de Framcisco da Silua que Estam misticas 
com outra ametade que o dito mosteiro tinha ia uemdido ao Duque 
/fl. 592v./1292 E o cham E orta Estam no termo de Villa Vicossa E as 
casas Estam nesta Villa no tereiro de Dom Joam E uisto a Simcoemta 
mil reis E foi feita a Escritura no anno de quinhemtos E sincoemta E 
dous a Vimte seis de março E a outra ametade destes bens nam se 
Lamcaram aqui por serem dados Ao senhor Duque na legitima de Sua 
mai – 50O
5924 Jtem Hũa terra E matos que o Duque comprou ao Escaso iumto da 
tapada termo de Villa Vicosa que comprou a saber A metade a Gomsalo 

1288 Ms.: palavras repetidas 
“Se comprou”.

1289 Ms.: palavra repetida “Beliaguo”.

1290 Ms.: palavras repetidas “E Vai Em”.

1291 Ms.: palavra repetida “quarenta”.

1292 Ms.: palavras repetidas 
“Ao Duque”.
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Bahia E a outra metade a Manoel Monteiro E custou Toda Vimte mil reis 
E parte a que se comprou Agostinho Bahia Com courela dos herdeiros 
de Bacharel Aluaro Leitão E da Outra Com terras das Ortas do orelhal 
E Com orta dos pesceiros E emtesta na tapada E a parte de Manoel 
/fl. 593/1293 Monteiro parte Com courela do Bacharel Aluaro Leitam 
E com orta E mattos dos pisceiros E do orelhal Com terra E marcos 
do termo de Borba E uem Emtestar Em mostorio [sic] dos frades de 
samto Agostinho E emtesta por sima pera a tapada forão aualiados Em 
dezaseis mil reis por estares aspados do mato que d’amtes tinhão E se 
nam poderem samear senam de roca – 16O
5925 Jtem Hum ferregiel pera Alcaçer que esta pegado com a Orta de 
Rui Mendes iunto do Castello de Villa Vicossa que parte com cerrado 
de Antonio Mouro E da outra com Manoel Rodrigues sirieiro E com 
seruemtia das ortas foi aualiado Em trinta mil reis – 30O

Rais de Uilla Boim

5926 Hũa courela de triguo Em termo de Villa Boim que Esta asima 
do Castello da dita Villa caminho d’Eluas que parte de huma parte 
com courelas d’omde se semea /fl. 593v./1294 a seuada diguo que he 
ametade da dita Courela porque a outra ametade hera de Framcisco 
Lopes de Carualho E esta ametade Era de Lancerote Nunes E sua 
molher moradores Em Villa Vicosa E a deu ao Duque por o quarto do 
Azambugeiro que tinha no termo de Villa Vicossa que tinha comprado 
ao mosteiro de samto Agostinho segundo se uio pella Escritura 
do Escambio que se uio ao Lamcar desta adicam feita no anno de 
sincoenta aos sette dias de Feuereiro foi aualiada em Vimte E simquo 
mil reis – 25O 
5927 Jtem Outra courela que tambem foi do dito que Esta nas 
Ceuadeiras aos penedos de Mordeira que parte Com o caminho que 
uai de Villa Boim pera Villa Vicossa E rende Vimte alqueires de Ceuada 
E foi aualiado Em doze mil reis – 12O
5928 Jtem Outra Courella de terra a Sam Bertolameu que foi comprada 
/fl. 594/1295 a Bras Pires Margalho E rende cada anno Simquo Alqueires 
de trigo E foi aualiada Em seis mil reis – 6O
5929 Jtem Hũas Cazas que se compraram a Joam Gomsalues Caiola na 
rua direita hũa dellas caida foi aualiado Em dous mil reis – 2O
5930 Jtem Hũas cazas que se compraram a João Gomsalues, diguo 

outras cazas na mesma rua que se compraram a Gaspar Gomes foram 
aualiadas Em dous mil reis – 2O
5931 Jtem Outras cazas na rua de sam João que se comprarão a Ana 
Mendes Estão cahidas foram aualiadas Em mil reis – 1O
5932 Jtem As bemfeitorias d’aurea da Orta E estrebarias em que se 
acharam Sesenta braças de obra de pedra E barro E foi aualiada a 
braça a tresentos reis que sam dozoito mil reis E a madeira E telha E 
pregadura foi aualiada Em quimze mil reis soma tudo trinta E tres mil 
reis – 33O
5933 Jtem Huma Caza que se fez /fl. 594v./1296 no monte da herdade 
Valuerde foi aualiada Em seis mil E quinhemtos reis – 6O500 
5934 Jtem O comcerto que se fez nas cazas da herdade da ramalha foi 
aualiado em dez mil reis – 10O
5935 Jtem Hum pedaço de cham iunto dos ferregeais de Villa Boim 
que tem humas figeiras E se comprou a Nuno Fernandes Em tres mil 
reis ueio aualiado

Rais de Romcão

5936 Mostra-se pella aualiacão E estromento della que ueio de 
Monsaras Vir aualiado a fazenda de Romcão a saber huma Emxertia 
toda redondamente que Esta na defeza de Romcão que dis ser feita 
do anno de mil E quinhemtos simcoemta E noue E ueio toda a dita 
emxertia aualiada em dusemtos E sincoenta mil reis E he emxertia de 
Oliual E em tamto se lanca aqui – 250O
5937 Jtem Se mostra Virem mais aualiadas as cazas da dita defesa que 
/fl. 595/1297 diz serem feitas no anno de mil quinhemtos Sincoemta E 
quatro ou de Simcoemta E Simquo Em quaremta E Simco mil reis E em 
tamto se Lamcam – 45O

 Fazenda de Uallongo

5938 No monte de Uallongo duas cazas que se fizeram de nouo forão 
aualiadas em outo mil reis – 8O
5939 Jtem Hũas1298 Cazas que Estam deribadas no monte de Cordona 
foi aualiado em madeira E telha em dous mil reis – 2O
5940 Jtem Hũas Cazas que Estam asima da fomte de Ual Frio foram 
aualiadas em seis mil reis – 6O

1293 Ms.: palavras repetidas 
“de Manoel”.

1294 Ms.: palavras repetidas 
“Homde se semea”.

1295 Ms.: palavras repetidas 
“Comprada”.

1296 Ms.: palavras repetidas 
“que se fez”.

1297 Ms.: palavras repetidas 
“defesa que”.

1298 Ms.: corrigido da palavra 
“Hũa [sic]”.
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5941 Jtem No Monte de Ual Frio as bemfeitorias de humas cazas que 
se fizeram de nouo por cahirem d’amtes foi aualiado Em quatro mil 
reis – 4O
5942 Jtem No monte que foi dos Castelhanos em que Esta Catherina 
Velha as bemfeitorias que se fizeram nas cazas por que cahiram E se 
fizerão do nouo foram aualiadas Em seis mil reis – 6O /fl. 595v./

Mais fazenda de Villa Vicosa

5943 Hum ferregeal Em Villa Vicossa a Val de Figeira abaixo de Sam 
Bemto foi aualiado Em doze mil reis – 12O
5944 Jtem Mil taipais que fez o Duque que deos aia na tapada termo 
de Villa Vicosa que serqua O outeiro da taipa foi aualiado a treze reis 
cada taypal soma tres mil reis – 3O
5945 Jtem Hũas cazas que Comprou o Duque Em Villa Vicosa a Maria 
Fernamdes Gusmoa que Esta no Castello da dita Villa na Rua de Rui 
Mendes foi aualiada em Outo mil reis – 8O

Bemfeitorias de Bemcatel

5946 As bemfeitorias que o Duque mamdou fazer Em Bemcatel A saber 
Estrebaria o portado com as pedras de picara E a taipa que cahia que 
se aleuamtou de parede de pedra E barro a cerqua d’alfefa E as cazas 
que fiseram de nouo foi tudo aualiado A saber as ditas bemfeitorias de 
Bemcatel Em cento E sincoenta mil reis E dusemtos reis E em tamto se 
lamca aqqui – 150O /fl. 596/
5947 Jtem Hum pisam Em Bemcatel A saber o de sima foi aualiado Em 
sesenta reis diguo Em sesemta mil reis por respeito da agoa que he 
realemga – 60O
5948 Jtem Outro pissam Em Bemcatel que he o de baixo foi aualiado 
Em simcoenta mil reis por respeito da agoa que he realenga – 50O

Lisboa

5949 A posse dos chãos da Cordoaria Velha que comprou o 
Duque com humas logeas por quinhemtos E sesemta reis diguo per 
quinhemtos E sesenta mil reis segundo se uio pello Liuro de sua 
fazenda – 560O    

Bemfeitorias de Villa Vicosa

5950 As bemfeitorias das Cazas E apossemtos que o Duque que 
aia gloria mandou fazer Em Villa Vicossa desde o anno de mil E 
quinhemtos E coremta que instituio o morgado the que casou 
com a senhora Duqueza dona Britis asim de pedraria E aluenaria E 
/fl. 596v./1299 carpemtaria E grades de ferro E feragens E pimturas 
azuleios E outras meudezas segundo mais Largamente parece pello 
meudo nos autos das aualiacoins que se fizerão das ditas bemfeitorias 
que foram feitas por oficiais E peçoas Em que os procuradores E 
curadores das partes se louuaram nas quaes bemfeitorias deste Tempo 
monta tres comtos Outocemtos trinta mil quatrocemtos trimta E outo 
reis E as bemfeitorias que se fizeram nas ditas cazas amtes do Duque 
Casar com a dita senhora Duqueza diguo que se fizeram despois que 
Casou Com ella Vam lamcadas no titolo da fazenda de Rais adquerida 
Em tempo da dita senhora – 3.834O438
diguo – 3.830438 reis
E por aqui disse o dito Lazaro Ribeiro que auia por acabado este 
imuemtario da fazenda de rais que tinha o Duque amtes de Cazar 
Com a senhora Duqueza dona Britis E bemfeitorias de antes do dito 
Casamento /fl. 597/1300 Com protestacam de a todo o tempo que lhe 
mais lembrar o declarar E asinou aqui Com o dezembargador Juiz 
destas partilhas Sebastião Alueres que o Escreui Jeronimo Pereira de 
Sa // Lazaro Ribeiro

Titolo da fazenda de Raiz que ficou por falecimento do Duque 
que elle adquerio despois de Cazado com a senhora Duqueza 

Dona Britis a qual declarou Lazaro Ribeiro escriuão de sua 
fazenda pello iuramento que lhe foi dado que anda no auto do 

dos iuramentos e asim ueio aualiada dos lugares homde Esta por 
cartas que pera isso foram passadas, e asi das bemfeitorias

5951 Hũa herdade que se chama a defeza de Dom Dinis em termo 
de Suas que se comprou a Pero d’Abreu de que ha Escritura a qual 
herdade deu o Duque /fl. 597v./1301 que Deos aia ao senhor Duque 
seu filho E hum conto E quinhemtos corenta E seis mil reis com sisa 
a qual lhe deu a comta do dote da Duqueza sua maj E se lamcou aqui 
somente a metade da dita Comthia que pertemçe a senhora Duqueza 

1299 Ms.: palavra repetida “E”.

1300 Ms.: palavras repetidas 
“do dito Casamento”.

1301 Ms.: palavras repetidas “o duque”. 
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de seus adqueridos E não pera partilha por asim ser dada a conta da 
diuida que lhe seu pai deuia a qual metade Sam settecemtos setemta E 
tres mil reis que somente se lamcam pera serem paguos a dita Senhora 
Duqueza de seus adqueridos E se sae na margem de fora por não ser 
fazenda pera partilhas E se uio pello liuro da fazenda do Duque – 773O
5952 Jtem Hum quinhão de herdade que Comprou Em termo 
d’Evoramonte a Gomcalo d’Arcos por corenta mil reis o qual deu o 
Duque ao senhor Duque Seu filho a comta E pagamento do dote de sua 
maj a Duqueza Dona Jsabel E se lanca aqui somente pera a senhora 
Duqueza auer /fl. 598/1302 sua metade da Valia delle per ser adquerido 
o dito quinham E a fazenda lhe deuer a metade E se sae na margem 
de fora por ser aquirido Em seu tempo E não pera se Lamcar Em 
fazenda – 20O 
5953 Jtem Duas courelas de terra Em Ual de Figeira Junto de Villa 
Vicossa abaixo de Sam Bemto as quais o Duque deu Em pagamento 
ao senhor Duque seu filho a comta do pagamento do dote da Duqueza 
sua maj Em dezaseis mil E outocemtos reis que custou segundo se uio 
pello Liuro da fazenda do Duque E se lamca aqui a metade na margem 
de fora pera serem pagos a senhora Duqueza por serem adqueridas em 
tempo E não pera se partirem por nam estar na fazenda
5954 Jtem Fez o Duque hum Escambo com Bertolameu Rodrigues 
Cabesudo E lhe deu huma herdade que tinha que foi da misericordia E 
asim lhe deu mais setenta mil reis Em dinheiro /fl. 598v./1303 por dous 
moios E quinze alqueires de triguo que o dito Bertolameu Rodrigues 
tinha na herdade que foi de Bemto Rodrigues E que o Duque tinha a 
mor parte E por serem adqueridos os setenta mil reis E o Duque dar 
a dita renda ao senhor Duque seu filho aa conta do dote da Duqueza 
sua mai pello que se lanca aqui a metade dos ditos setemta mil reis 
que sam trimta E simquo mil reis pera [que] tem paguos a senhora 
Duqueza – 35O
5955 Jtem Hum quinham de herdade que O Duque comprou na herdade 
do Falcam no reguemguo d’Euoramonte que he o seisto do que render 
a dita herdade que parte com a herdade da garnacha E com a do Brito a 
João Lopes E a Maria Lopes sua molher a qual ueio aualiada Em sesenta 
mil reis E o deu o Duque ao senhor Duque seu filho Em pagamento 
/fl. 599/1304 do dote da duqueza sua mai E se Lamca aqui a metade 
pera pagamento da senhora Duqueza por ser dinheiro adquerido Em 
tempo diguo Em seu tempo por bem das rezoens sobreditas – 30O 

5956 Jtem Noue alqueires de renda que Comprou o Duque na herdade 
da Boralheira no dito reguemguo d’Evoramonte que he hum quinhão 
della a Braz Pires E a sua molher E a Joam Bemtez por noue mil reis E a 
deu ao senhor Duque seu filho a conta do pagamento do dote de sua 
maj E se lanca de fora a metade pera serem paguos a Senhora Duqueza 
por ser dinheiro adquerido Em seu tempo E se lança pellas rezõens 
sobreditas E não pera se Lancar Em fazenda – 4O500 
5957 Hum Escaimbo que fez o Duque com Christouam de França 
de trimta alqueires de renda por outros trinta E asim lhe uemdeo 
mais o dito Christouam de Franca hum moio de renda na herdade 
dos malhos por setemta E simquo mil reis os quais deu o Duque Em 
pa- /fl. 599v./1305 gamento ao senhor Duque seu filho do dote da 
duqueza sua maj E por ser Em tempo da senhora Duqueza donna 
Britis segundo se uio pella Escritura feita Em Euora por Fernam d’Aires 
tabelião aos noue de Julho de quinhemtos E sesemta E hum pertemçe 
a metade dos ditos setenta mil reis a senhora Duqueza por serem 
adqueridos E se sae com elles de fora pera lhe serem pagos pellas 
rezoens sobreditas Esta Esta fazenda Em Portel – 39O

Fazenda de Portel

5958 A Posse da metade da herdade que se chama dos perdigeiros 
Em termo de Portel E era foreira ao Duque Em dous meios E comprou 
o Duque a posse por sesenta mil reis E ueio aualiado da Villa de Portel 
Em sesenta mil reis – 60O
5959 Jtem A metade da posse da herdade dos Caldeiroens que remde 
tres moios de foro pera o Duque que /fl. 600/1306 parte com a herdade 
dos perdigeiros E com reguemguo do Duque que Esta Em termo de 
Portel a qual metade da posse Veio aualiada Em sesemta mil reis que 
se lanca aqui – 60O

 Fazenda d’Evoramonte

5960 Comprou o Duque no reguemguo d’Evoramonte no anno de mil 
E quinhemtos sesemta E dous simcoemta alqueires de pam de remda a 
Fernam Gil Vinagre E sam na herdade da Garnacha termo d’Euoramonte 
o qual quinhão era de seus filhos E Sua molher E custou Sincoemta E 
dous mil E quinhemtos reis Segundo se uio pella Escritura da Compra 
E em tamto se Lanca – 52O500

1302 Ms.: palavra repetida “Auer”.

1303 Ms.: palavras repetidas 
“Em dinheiro”.

1304 Ms.: palavras repetidas 
“Em pagamento”.

1305 Ms.: palavras repetidas “Em pa-”.

1306 Ms.: palavra repetida “que”.
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5961 Jtem Comprou o Duque sincoenta E tres alqueires de pam de 
renda no reguengo d’Evoramonte na herdade que se chama de Esteuam 
Afonso honde morou O Espadrão E custou simcoemta E simco mil E 
seiscemtos E simcoemta reis com a sisa E em tamtos se Lanca aqui – 
55O650 /fl. 600v./
5962 Jtem Comprou mais Tres alqueires E meio de pam de renda a 
Antonio Pires que Estam no dito reguemgo d’Evoramonte E custaram 
tres mil E quinhemtos reis E em tamto se lamcou aqui – 3O500 
5963 Jtem Comprou mais dezasete alqueires de pam tercado no dito 
Reguemguo a João Mendes baioulo na herdade do Ribeiro de Sam Bras 
E uieram aualiados em [sic] pello Estromento que ueio d’Euoramonte 
Em dezasette mil reis E em tamto se lanca – 17O 
5964 Jtem Tres alqueires E meio de pam de renda que comprou o 
Duque a Dominguos Mateus na herdade de Gil Eanes E ueio aualiado 
Em tres mil E quinhemtos reis E em tamto se Lanca – 3O500
5965 Jtem Comprou mais o Duque hum quinhão de terra no dito 
Reguengo d’Evoramonte que he quatro alqueires E huma quarta E 
hum Calamim E cada moio que render a herdade Em que he a her- 
/fl. 601/1307 dade da Caza Velha que parte com a herdade da metade E 
com a castelhana E com outras E ueio aualiada em Vimte mil reis E em 
tamto se Lanca – 20O
5966 Jtem Comprou mais a Gaspar Leão na herdade de Gil Eanes no 
dito reguemguo Em tres mil E quinhemtos reis diguo que ueio aualiada 
Em tres mil E quinhemtos reis da dita Villa sam Tres alqueires E meio 
de renda E em tamto se Lanca – 3O500
5967 Jtem Comprou mais Em Euoramonte no anno de mil E quinhemtos 
sesemta E tres a Bertolameu Rodrigues na herdade do Alfaiate E sam 
na herdade do Alfaiate E seis alqueires na de Lopo Afomso E tres 
alqueires Em huma terra iunto desta foram aualiados em trinta mil 
reis segundo pareçe pella carta E aualiaçam que ueio d’Euoramonte 
E a Bras Nunes Comprou Onze alqueires E huma quarta de renda na 
herdade que se chama da garnacha Veio aualiada Em /fl. 601v./1308 
omze mil E tresemtos reis Soma tudo quaremta E hum mil E tresemtos 
reis – 41O300
5968 Jtem Comprou mais o ammo Amdre hum quinhão de terra na 
herdade que se chama de Lopo Afomso homde morou o Falcam, E he 
hum alqueire E meio E hum Calamim de cada moio que remde a dita 
herdade E ueio aualiado pella Carta que Veio d’Evoramonte Em noue 
mil E quinhemtos reis E em tamto se lanca – 9O500

5969 Jtem Comprou mais quinze mil reis diguo quimze alqueires de 
pam de remda tercados no dito reguemguo na herdade da garnacha a 
Pero Dias Rosado E a sua molher E ueio aualiado em quimze mil reis E 
em tamto se Lanca – 15O
5970 Jtem Comprou mais trimta E quatro alqueires de pam tercados a 
Bras Silueira E a Framcisco Silueira na herdade do Ribeiro de Sam Bras 
na qual Esteue Mateus Fernandes por laurador E uieram aualiados Em 
trinta E quatro mil reis E em tanto se Lancão – 34O /fl. 602/
5971 Jtem Comprou mais hum quinhão na herdade da caza Velha 
que parte com a caza da metade E com a de João Alueres Pinheiro 
que sam sete alqueires de renda Em cada moio que a dita herdade 
remde E lha uemdeo Bertolameu Rodrigues E sua molher por trinta mil 
reis – 30O

Fazenda de Torres Uedras

5972 Jtem As bemfeitorias que mandou fazer nas cazas diguo no 
seleiro do paul de pailepa Em termo de Torres Uedras uieram aualiados 
segundo pareçe pella aualiacam que de 1á ueio Em quatro mil E cem 
reis E em tanto se lanca aqui – 4O100
5973 Jtem Hũas Vallas que mandou fazer no dito Paul de Pailepa 
uieram aualiadas Em dez mil reis digo Em doze mil reis segundo ueio 
pello Estromento da aualicão – 12O

Fazenda de Braganca
/fl. 602v./
5974 Jtem Hũas Cazas Em Bargança que forão de Pero do Reguo foram 
aualiados pera o Duque no anno de mil E quinhemtos sisenta E dous 
E partem Com as Cazas que foram do Lecemseado Francisco Jorge 
d’Enbrura [sic] Troceder Em rua poblica E Com seu Exodo pera tras as 
quais Vierão aualiadas da cidade de Barganca Em cento E trinta mil 
reis segundo pareçe pello Estromento d’aualiacam que della Veo E em 
tamto se Lança – 130O
5975 Jtem Hũa Vinha que foi do dito Pero do Reguo que Esta Em Val de 
prados que disem que leuara quarenta homes de Caua que parte Com a 
Vinha que foi de Gomcalo Martins de Barros E Com Vinha de Francisco 
Teixeira que agora he de Pero do Reguo E ueio aualiada Em simcoemta 
mil reis segumdo pareçe pella aualiacam que della Veio – 50O1307 Ms.: palavras repetidas “A her-”.
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5976 Jtem Hua terra que foi de Jacome Serram que se arrematou pera 
o Duque E esta a sam Jorge com duas nogeiras /fl. 603/1309 que partem 
com a ribeira de Sam Jorge Veio aualiada Na dita aualiacam Em dez mil 
reis E em tamto se Lanca – 10O
5977 Jtem Hũa Vinha que foi de Belchior de Morais que Esta na 
Ribeira de Cabeça Boa que parte Com Christouam de Valhadoli E com 
Francisco de Saraiua ueio aualiada Em quimze mil reis E em tamto se 
Lamça – 15O
5978 Jtem Outra Vinha que foi do mesmo Belchior de Morais que esta 
Em Fonte Arcada que confronta com as pessoas comforme arematacam 
Veio aualiada Em trimta mil reis – 30O
5979 Jtem Hũa Terra do mesmo Belchior de Morais que Esta a Val 
de Alueiro que partia com Francisco Gomes d’Abreu E comforme 
arematacam Veio aualiado Em des mil reis E em tamto Se Lanca – 10O
5980 Jtem As cazas que foram do Antonio Pires Sarmento que Estan 
na Rua d’amargura E estam agora caidas E partem com as cazas do 
Lecenceado /fl. 603v./ Dioguo Galgo E com Cazas d’Ortis tecedor as 
quais Vieram aualiadas Em Vinte E simquo mil reis – 25O
5981 Jtem Hũa Vinha que Esta sobre o alforam que foi do dito Antonio 
Pires que esta cerrada de pedra E muito estruida Veio aualiada Em 
quinse mil reis – 15O
5982 Jtem Outra Vinha que foi de Antonio Pires que Esta no termo 
de Cabesa Boa que parte com Baltezar de Morais E com herdeiros de 
João Afomso pedreiro Veio aualiado Em seis mil reis E em tamto se 
Lanca – 6O
5983 Jtem Outra Caza que foi do mesmo Amtonio Pires que Esta as 
Eiras que partem com Graçia Pires E com casas que foram de Amtonio 
Joannes Veio aualiada Em quatro mil reis E em tamto se Lanca – 4O
5984 Jtem As cazas que foram de Antonio de Meireles que Estam na 
dita Cidade de Bargança E estam com hum pedaço dellas caidas E 
estão a Sam Vicemte que partem com duas ruas E forno de Francisco 
Gomsalues fereiro /fl. 604/1310 E uieram aualiadas Em quaremta mil 
reis – 40O

Mais Fazenda de Barganca

5985 Jtem Huas Cazas de Simão Nouaes da dita Herdade de Bargança 
que Estam na rua do Esprital que partem Com cazas de Jacome Teixeira 

E com cazas que forão de Rodrigo de Morais pintor E uieram aualiadas 
Em quarenta E simquo mil reis – 45O
5986 Jtem Hũas cazas que foram de Framcisco de Morais que Estam 
na rua da amargura que partem com cassa que foi de Amaro de Moraes 
E com caza de forno de Gomcalo de Barros E com rua publica Vieram 
aualiadas Em Vinte E sinco mil reis – 25O
5987 Jtem Hũa terra na quamdoeira que foi de Pero Borges que se 
achou por hũa Verba do liuro do Almoxarifado que o puseram Em seis 
mil reis a qual terra Esta por baixo da Vinha de Pero Borges E parte Com 
filhos /fl. 604v./1311 de Antonio Dias – 6O
5988 Jtem Hũas Cazas que foram de Pero Alueres da dita Cidade que 
dis o Estromento da aualiacam que foram arematados pera o Duque E 
estam na rua Larga E partem com cazas que foram de João Gil de Lião E 
com cazas de Gomcalo Pires Corrieiro E uieram aualiadas Em sesemta 
mil reis E em tamto se Lancam – 60O

Fazenda de Euora

5989 As bemfeitorias das Cazas d’Evora que o Duque fez em tempo da 
senhora Duqueza Donna Britis Vieram aualiadas da dita Cidade d’Evora 
Em Cemto E uinte e sette mil tresentos E des reis – 127O310

Fazenda de Chaues Esta daqui pera baixo foi tomada a Antonio 
de Negreiros esta Tomada posse pello Duque pello que lhe 

deuia da /fl. 605/1312 seista parte da renda de Meiacão da dita 
Villa de Chaues do Anno de quinhemtos sesemta E hum

5990 Hũa herdade a Sam Bemto que sera hũa geira E meia Veio 
aualiada Em dusemtos diguo veio aualiada em treze mil reis E em 
tamto Se Lança – 13O
5991 Jtem Hũa Vinha em Chouselas deitou nella diguo que ueio 
aualiada Em quimze mil reis E he foreira ao Duque E em tamto se 
Lança – 15O
5992 Jtem Hũa Vinha que Esta Em Velaos com a metade do Lagar E 
adega Veio avaliada Em dez mil reis – 10O
5993 Jtem As cazas que foram de João d’Alueiro que Estão na rua noua 
Vierão aualiadas em dezouto mil reis por ter nellas hum quinhão hum 
orfão – 18O

1308 Ms.: palavras repetidas 
“aualiada Em”.

1309 Ms.: palavra repetida “Nogeiras”.

1310 Ms.: palavra repetida “ferreiro”.

1311 Ms.: palavras repetidas 
“Com filhos”.

1312 Ms.: palavra repetida “da”.
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Fazenda que se tomou a Christouão Teixeira /fl. 605v./ 
da Cunha a requerimento de Belchior Fernandes 

almoxarife pellos Cazaes de Barroso que se arendam 
pello Duque do anno de quinhemtos sesemta E hum

5994 Hum casal Em Brunhaes termo da Goareuis que rende a quarenta 
medidas meio de trigo meio de semteio Veio aualiado Em dezaseis mil 
reis E en tamto se Lanca – 16O

De Belchior da Serra e d’outros

5995 Hũas Cazas E hum palheiro que foram tomadas a Belchior da Serra 
Vieram aualiadas Eem quimze mil reis E em tamto Se Lamcam – 15O
5996 Jtem Huas cazas sobradadas E huma pequena de Vinha que 
tudo Esta nas heiras que foi tomado a Rodrigo Martins das Eiras pellas 
medidas /fl. 606/1313 do Castello Vieram aualiadas em quinze mil 
reis – 15O
5996 Jtem Hũas Cazas que foram de Antonio Carneiro Vieram aualiadas 
em doze mil reis E em tamto se lanca – 12O
5998 Jtem Hũa Vinha que foi de Christouão de Oliueira que Estam 
Em morieiras ao prado de moreiras Veio aualiada Em seis mil reis Esta 
uinha Lancou Em imuemtario Belchior Fernandes que foi almoxarife E 
na folha Loguo adiante diz o mesmo Christouam de Oliueira que a uinha 
Era sua E deu por deposito ao que deuese de resto da Conta E iustificou 
perante o dito Juiz que mandou fazer aualiacam amdar de posse da 
dita Vinha E que athe gora não deuia nada E todauia o Dezembargador 
mandou que se lancase em fazenda com esta declaracam por isso 
Vinha aualiada E não mostraua o Cartorio E por tanto se lanca – 6O
5999 Jtem Outra Vinha que foi de Manoel de Magalhais1314 que Esta 
Em mo- /fl. 606v./1315 reiras Veio aualiada Em des mil reis E em tamto 
se lamca aqui – 10O

E no cabo destas aualiacõins que Vieram da Villa de Chaues uinha 
hum termo que dis que sendo feitas as aualiacõins pareceo perante o 
Juiz Belchior Fernamdes almoxarife que foi do Duque E disse ao dito 
Juiz que estas fazendas de Manoel de Fomtoura E Joam de Fontoura 
E de Rodriguo Martins atras Comtheudas E avaliadas as partes cuias 
ellas foram pagaram dinheiro que Elle Almoxarife recebeo por huma 
Carta do Duque que Elle tinha o qual dinheiro foi leuado a fazenda 

do dito Senhor Em Vida do Duque que aia gloria E asim despois de 
seu falecimento Como comstaria pellas Certidoins que Com o dinheiro 
foram a fazenda do dito Senhor E por Esta rezam os ditos donos das 
fazendas deuiam ora muito menos do que deuiam /fl. 607/1316 quamdo 
se lhe aremataram E pedio ao Ouuidor mandasse fazer Esta declaracão 
E o dezembargador Visto a dita declaracam mandou que se lancase a 
fazenda todauia Em este imuentario com esta mesma declaracam E per 
nam comstar d’outra Cousa

Rais de Roncão

6000 Mostra-se pello Estromento da avaliacam que ueio aualiado do 
Roncão hum lagar d’azeite Com todas Suas rodas diguo Com todas suas 
pertencas a saber cazas E caldeira E tarefas E talhas E uinha E moinho 
E seiras E todas as mais pertencas do dito Lagar Vai tudo aualiado em 
nouemta mil reis segundo pareçe pello instrumento que ueio de Villa 
de Monsaras E em tamto se lanca aqui – 90O
6001 Jtem Se mostra mais pella dita aualiacão Virem aualiadas quarenta 
Exames a dusemtos reis cada hum sam outo mil reis – 8O /fl. 607v./

Raiz Em Villa Vicosa

6002 Hum ferregeal Junto de Villa Vicosa que o Duque Comprou a 
Gomcalo Mendes abaixo da porta do Sol que foi avaliada Em Vimte mil 
reis – 20O
6003 Jtem Comprou o Duque no anno de quinhemtos sesemta E dous a 
Fernam da Silua dez alqueires de triguo de renda em Fatelos Em termo 
de Villa Vicossa no reguemgo os quais Comprou a retro E por dez mil 
reis inda dara a retro E por tanto se Lança os ditos dez mil reis – 10O
6004 Jtem Hũa courela Junto da Tapada que se comprou a Catherina 
Mouroa foi aualiada Em dous mil reis – 2O
6005 Jtem Outra Courela a Sam Jeronimo que Se comprou a Damião de 
Pozes foi aualiada Em simco mil reis que he iunto da tapada – 5O

Jtem Villa Vicosa

6006 Jtem As bemfeitorias das Cazas E aposentos do Duque que 
Estão /fl. 608/1317 na Villa de Villa Vicossa que Elle fez E mandou 
fazer dispois de Casado com a senhora Duqueza Dona Britis asim 

1313 Ms.: palavra repetida “medidas”.

1314 Ms.: palavra manchada 
sobre “Magalhais”.

1315 Ms.: palavras repetidas “Em mo-”.

1316 Ms.: palavra repetida “deuiam”.

1317 Ms.: palavras repetidas 
“Que Estão”.



305

de pedraria E aluenaria E carpintaria E grades de ferro E ferragens 
E pinturas E outras meudezas segundo pareçe pello meudo pellos 
autos das aualiacõins que se dellas fizeram as quais fizeram oficiais 
diguo aualiaram officiais E pecoas Em que as partes se louuaram por 
iuramento que lhes foi dado como tudo mais larguamente pareçe pellos 
autos nas quaes bemfeitorias deste tempo asomadas montão dous 
contos settesentos Outemta E dous mil nouecemtos E dezanoue reis 
Com que se aqui sahe E as outras bemfeitorias que se fizeram antes do 
Duque Cazar com a dita senhora Duqueza Vam lamcados no titolo da 
fazenda de rais adquerida antes de Cazar /fl. 608v./1318 Com a Senhora 
Duqueza – 2.782O919 reis

E por Esta maneira atras Escrita dise o dito Lazaro Ribeiro que auia 
por acabado Este imuemtario da fazenda de Rais E bemfeitorias com 
protestacam que a todo o tempo que lhe mais lembrar o declarar a qual 
fazenda he adquerida diguo a que Se adquerio Em tempo da Senhora 
Duqueza dona Britis E asinou aqui com o dezembargador Juiz destas 
partilhas Sebastiam Alueres que o Escriui // Jeronimo Pereira de Sáa // 
Lazaro Ribeiro

Titolo das diuidas que declarou a senhora Duqueza que era 
lembrada que se deuião a estas fazendas E que a fazenda deve

6007 Disse que deue Joam Freire d’Andrade dusemtos mil reis que 
se reporta a obrigaçam E asim ao tempo Em que foi pera se uer se he 
/fl. 609/1319 adquerido ou não Vio-se o asinado de Joam Fereira E he 
amtiguo antes de cazar com a Duqueza Donna Britis por ser feito no 
anno de quinhemtos sincoenta E seis
6008 Jtem Dise que deue Dioguo Lopes de Syqueira Cem mil reis que 
se reporta a obriguacam he do Tempo da Senhora Duqueza Donna 
Britis
6009 Jtem Dise que deue Francisco diguo Dom Francisco de Faro 
dusemtos mil reis Vio-se o Escrito foi feito a outo de março de 
quinhemtos sesenta E hum
6010 Jtem Dise que Luis Alueres de Tauora deuia dinheiro ao Duque 
que aia gloria E que tem paguo parte que se reporta ao Liuro do registo 
da fazenda homde deue de Estar declarado achou-se que nam deuia 
nada quando o Duque faleceo por ter ia paguo

6011 Jtem Disse 1320 que Lourenco Pires de Tauora deuia prata que lhe 
emprestou o Duque quando foi por Embaixador a Roma que se sabera 
pellos liuros o que he Vai declarado no imuemtario /fl. 609v./1321 da 
mantearia a prata que he
Jtem Disse que o Duque que aia gloria mandou tomar dinheiro a cambio 
pera os senhores seus Jrmãos E pera outras pecoas que pellos liuros 
da fazenda se uera O que deuem E o que nisso passa
Jtem Disse que se deuem as rendas do anno passado de quinhemtos 
sesenta E tres the Vinte dias de setembro Em que faleceo o Duque a 
saber os juros E a dizima do pescado E das mais rendas the Sam João 
deste anno que passou ser ao que liquidamente for
Jtem Disse que muitas Vezes diguo que muitas diuidas deuem a Esta 
fazenda que Ella ao presente não pode declarar pello nam saber que se 
reporta Aos officiais de caza E aos liuros da fazenda E aos Almoxarifes 
de todas as villas E Lugares que se uera por suas contas E asim aos 
officiais de Lisboa E Sacauem E outras partes

Titolo das diuidas que dise que deue esta fazenda

6012 Declarou que Esta fazenda deue a ella Senhora Duqueza o dote 
Comtheudo /fl. 610/1322 Em seu comtrato dotal E asim as arras, o qual 
dote E aras pede E requere ao Doutor Jeronimo Pereira de Sa Juiz destas 
partilhas que lhe mande dar E Emtregar Comforme ao dito comtrato E o 
mande noteficar ao senhor Duque Dom João como herdeiro do Duque 
seu senhor que Deos tem E que protesta não lhe Emtregando seu dote 
E arras como pede não ser tirada de sua posse E cabeça de Casal Em 
que Esta athe com efeito não ser pagua do dito dote E arras Comforme 
ao dito Comtrato E protesta lhe pagarem o rendimento de todo o dito 
dote E arras E asim protesta lhe ser pago todo o mais que o dito dote 
E arras podia render alem dos alimentos que athe gora lhe sam dados 
E ella podera gastar Em quamto Estiuer Em posse E cabesa de Casal E 
o Dezembarguador mandou que asim se Escreuese E que Eu Escriuão 
o notificase comforme ao pedido E asim disse que protestaua pellos 
imtereses perdas E danos de todo o sobredito
Jtem Disse que outras diuidas auera que a casa deue que Ella nam sabe 
que se reporta aos officiais E liuros da fazenda /fl. 610v./ 
E disse a dita Senhora Duquesa que não1323 Era Lembrada de mais 
diuidas que deuese a Esta fazenda com que a fazenda deua E que 
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protestaua Lembrando-lhe o declarar a todo tempo E o dezembargador 
mandou que se Escreuese Sebastiam Alueres o Escreui E a dita Senhora 
asinou // A duqueza // Jeronimo Pereira de Saa

Aos Vinte E Simquo dias do mes de Outubro de mil E quinhentos E 
sesenta E quatro annos Em Villa Vicossa Eu Escriuam fui ao aposemto 
do senhor Duque Dom Joam E lhe li Este titolo das diuidas que declarou 
a senhora Duqueza que deuia a esta fazenda E que a fazenda deue E 
asim lhe li o que requere a dita Senhora aserqua do pagamento de 
seu dote E aras E asim lhe li todos os protestos que a dita Senhora 
por si E por Seu procurador fez E asinou E este imuemtario que tem 
feito do que tinha Em sua Caza cada protesto asim como Esta Escrito 
Em cada titolo E caderno de per si E lhos notefiquei E Semdo prezente 
o Doutor Vasco /fl. 611/1324 de Monteroio do Dezembarguo d’el Rej 
nosso senhor E procurador E Curador do dito Senhor E asim sendo 
prezemte o Lecemseado Manoel Alueres Outrosim seu procurador E 
da Senhora Dona Catherina E seu curador E loguo pello dito Doutor 
Vasco de Montearroio disse Como procurador E curador do dito senhor 
que a senhora Duqueza Estaua Em posse E cabesa de Casal de toda 
a fazenda E a tinha em sua mão E requereu que fosse noteficado aa 
dita Senhora que desse ao Senhor Duque partilha do que lhe uinha 
de sua Legitima E do que lhe deuião do dote de sua mai a Duqueza 
Donna Jsabel que aia gloria E não lho dando que protestaua auer por 
sua fazenda della dita Senhora todas as perdas E danos E imtereses 
que per isso lhe uiesse E que quamto ao dote E aras que Ella senhora 
pedia que Estaua prestes tamto que lhe emtreguasem sua terra dote E 
Legitima lhe pagar a parte que lhe Viesse E o Dezembarguador mandou 
que se Escreuese Sebastiam Alueres que o Escreui
Aos Vimte E hum dias /fl. 611v./1325 do mes de nouembro de mil E 
quinhemtos sesemta E quatro annos Em Villa Vicosa na Caza do 
despacho das partilhas da fazenda que ficou do Duque que aia gloria 
semdo hi prezemte o Doutor Jeronimo Pereira de Saa Juiz das ditas 
partilhas peramte Elle pareçeo o Doutor Esteuam Preto procurador 
E curador da Senhora Duqueza E disse ao dito juiz que os filhos do 
Duque que aia gloria E da senhora Duqueza tinhão curador dado para 
as cousas que se Emcomtrar sua mai Com elles que he Amtonio Mouro 
que lhe pedia lhe mandase noteficar o protesto atras que fez a Senhora 
Duqueza aserqua do pagamento de seu dote E arras asim como fora 

noteficado ao Senhor Duque por os ditos Senhores menores serem 
partes no dito pagamento do dote E aras da noteficacam E reposta 
se fizese termo E uisto pello dito Dezembarguador Seu dizer E pedir 
/fl. 612/1326 mandou que Eu Escriuam notificase o dito termo e protesto 
da Senhora Duqueza do seu dote E arras ao dito Amtonio Mouro como 
tuttor E curador que he dos Senhores menores E fisese disso Termo 
Sebastiam Alueres que o Escreui
E Loguo no dito dia mes E Anno que Sam Vimte E hum dias do mes 
de Nouembro de mil E quinhentos sesemta E quatro annos Em Villa 
Vicosa notefiquei eu Escriuão o protesto atras da Senhora Duqueza e 
do seu curador a Antonio Mouro Curador dos Senhores menores E lhe 
li de uerbo ad uerbum E elle Antonio Mouro respomdeo como Curador 
dos menores que se fizesse justiça Sebastiam Alueres que o Escreui

Titolo das diuidas que declarou Lazaro Ribeiro Escriuão 
da fazenda do Duque que deuia ao Duque afora as que a 

senhora Duqeza /fl. 612v./ Declarou em seu imuentario que 
se deuião e estas diuidas sam de antes que o Duque cazase 

com a senhora Duqueza Donna Britis porque as que se deuem 
Em tempo da Duqueza dona Britis Vão Em seu titolo

6013 No Jmuemtario de Romcão Estam Lamcadas mil E quatrocemtas 
E dezanoue ouelhas que se uemderão ao Senhor Dom Comstamtino 
Em que montou em todas Ellas quatrocemtos Sincoemta E dous mil 
quatrocemtos E sesenta reis do qual dinheiro se lamcou no Titolo das 
diuidas adequeridas setemta E sette mil seiscemtos E outenta reis 
por pertencer ao dito titulo de quatrocemtas Vinte E sette ouelhas 
adqueridas E fiquão pera se lamcarem neste titolo tresemtos setemta 
E quatro mil settecemtos E outemta reis de nouecemtos nouemta E 
duas ouelhas /fl. 613/1327 que se asentou não serem adqueridas que 
se lamcam neste imuentario E tem paguo o senhor Dom Constantino 
tresentos E quarenta E sete mil sesenta reis que recebeo Framcisco 
Barbosa E Vam Em sua receita
6014 Jtem Disse que deue o Senhor Duque diguo que deuem os 
herdeiros de Dom Francisco Manoel quinhemtos crusados tambem 
Emprestados que lhe Emprestou o Duque
6015 Jtem Declarou o Duque diguo declarou mais o dito Lazaro Ribeiro 
que o mosteiro das Chagas de Villa Vicosa devia ao Duque antigamente 
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muito dinheiro E por resto deuia quando o Duque faleçeo Vinte E noue 
mil dusentos E sesenta reis segundo se uio por conta que mostrou
6016 Jtem Disse que deue Afomso da Guarda Almoxarife que foi de 
Villa Vicosa do anno de quinhemtos Sincoemta E sette Em dinheiro 
sinquo mil E Cem reis E mais quatro moios de trigo E Simquo moios da 
ceuada /fl. 613v./
6017 Jtem Disse Dioguo Fernamdes de Villa Vicosa que seruio de 
Comprador ao Duque Em Março E Abril de quinhentos Sincoenta E 
noue, mil dusemtos Vimte E sette reis
6018 Jtem Dise que deuem os herdeiros de Lopo Rodrigues de 
Carualho sette mil E desasette reis da renda de Sacauem do anno de 
quinhemtos sincoenta E seis destes se descomtaram mil E settecemtos 
Sincoemta E quatro reis a Aluaro Rodrigues Seu filho do seruico que 
lhe foi iulgado por ficarem quatro filhos
6019 Jtem Disse que deue Antonio Nogeira Almoxarife que foi em Chaues 
o anno de quinhemtos Sincoenta E quatro desaseis mil Outocemtos E 
seis reis E Seis toucinhos E doze maraas E doze prezumtos dos quaes 
dezaseis mil Outocemtos E seis reis lhe deue Antonio Carneiro dez mil 
reis Em que Esta penhorado Em humas cazas
6020 Jtem João de Lisboa almoxarife que foi Em Chaues o anno de 
mil E quinhemtos Sincoenta E /fl. 614/1328 Simquo deue dois mil 
Outocemtos E outemta reis de resto de Comta
6021 Jtem Aires de Sampaio deue des mil dusemtos E quimze reis de 
hũa renda que deue do Duque
6022 Jtem Os herdeiros de Manoel Rejmão almoxarife que foi Em 
Monsaras o anno de quinhemtos sincoemta E Simquo deue trinta E 
hum mil reis de sua Comta
6023 Jtem Disse que deue Aluaro Peres que foi Almoxarife do Porto de 
Mos o anno de quinhemtos sincoemta E sette de resto de sua Comta 
seis mil Cemto E coremta reis
6024 Jtem Disse que deuia Dioguo Pires que seruio em Porto de Mos 
duas arobas E trinta Arates de Cera E dusentos E tres reis Em dinheiro
6025 Jtem Aluaro d’Oliueira o Almoxarife que foi Em Ourem de resto 
de Sua Comta do anno de quinhemtos Sincoenta E sinco deue Vimte E 
quatro mil E quatrocemtos Simcoemta E Simco reis E o senhor Duque 
/fl. 614v./1329 Dom Joam quitou Sua parte desta diuida a Este deuedor
6026 Jtem Jacome Luis Almoxarife que Seruio Em Bragança o anno 
de quinhemtos sincoemta E Outo deve Cemto E sincoemta E sete mil 
settecemtos Cimcoemta E quatro reis

6027 Jtem A João Rodrigues de Sousa forão arematadas pera a Senhora 
Donna Helena Tresemtos Outemta E tres Ouelhas maiores E Cemto E 
trinta E Simquo Borregas E doze Carneiros de Semente a quatrocemtos 
E dez reis por cabeça E o refugo E as borregas a trezentos Em que se 
monta Cemto nouenta E outo mil dusemtos E setemta reis dos quaes 
pagou quaremta E quatro mil quatrocemtos E sesenta reis que recebeo 
Amtonio Gomsalues E lhe foram Carregados Em receita na sua Comta 
que agora deue da defessa E Mosaraz pellos despemder /fl. 615/1330 
Com soldadas de pastores E Outras despezas que pertenceram ao 
monte Como pareçe pella Comta E deu a Esta Comta o dito Joam 
Rodrigues simcoemta moios de seuada a Simcoemta reis o alqueire 
Em que montou Cemto E simcoenta mil reis que tomou o Senhor 
Duque que se carregarão sobre de maneira que ficou deuemdo o 
dito João Rodrigues Tres mil Outocemtos E dez reis asim que de todo 
Este dinheiro pertemce ao titolo dos adqueridos simquo mil reis que 
ia Vam Lamcados no titolo das ditas diuidas na adicam dos Carneiros 
adqueridos diguo ovelhas E tirados dos ditos Cemto E Sincoemta diguo 
dos Cento nouemta E outo mil dusemtos E setemta reis da Soma destas 
Ouelhas fiquam pera este titolo Cemto nouemta E tres mil dusemtos 
E setemta reis E na adicam das Ouelhas no Jmvemtario do Romcam se 
pos uerba pera si não Sair la Com /fl. 615v./1331 o dinheiro dellas por 
hir aqui Lamcado
6028 Jtem Declarou que do anno de quinhentos Sincoemta E quatro 
de que foi Dioguo de Sisneiros Almoxarife de Sacauem ficou deuendo 
Cemto E treze mil Setemta E quatro reis dos quaes dizia que lhe auião 
de descomtar do Seu mantimento de dous annos a dezeseis mil reis 
por anno E asim deu hum Rol de diuidas de penas que se deuião 
no dito Reguemgo de Sacauem Em que se montauam Setemta mil E 
quinhemtos digo Setemta mil E quimze reis E Omze galinhas E uinte 
framguas E hum Criado do Duque foi arecadar as diuidas deste Rol E 
não arecadou mais que quatrocemtos E sesemta reis por que tudo o 
mais disiam as peçoas que tinhão paguo a Dioguo de Sisneiros
6029 Jtem Joam Vicemte remdeiro que foi do Paul de Pailepa o anno 
/fl. 616/1332 de mil E quinhemtos Sincoemta E simco deue seis mil 
dusemtos E coremta reis
6030 Jtem Pero Cardoso deue Sette mil settecemtos E desasete reis E 
meio que ficou deuemdo da Renda da Chancellaria da Correicam do 
anno de quinhemtos Simcoemta E noue E dusemtos reis do anno de 
quinhemtos Simcoemta E outo
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6031 Jtem Disse que deue Saluador Vaz remdeiro diguo fiador das 
Remdas do paul de Pailepa do anno de quinhemtos sincoemta E Sinco 
sesenta mil reis de que diz que tem descomto
6032 Jtem Disse Vicemte Fernamdes que por hum Rol de godomicis 
que se uenderam diguo domicis amtiguos deue Martim Afomso de 
Sousa dez mil reis // pagou Martim Afomso E Vam Em receita sobre 
Amtonio Mouro E em sua receita na Comta do monte folhas Vimte E 
duas Verso
6033 Jtem Disse que deue João Gomes Vieira seiscemtos reis de 
Godomeçis que Comprou /fl. 616v./
6034 Jtem Disse que deue Antonio de Figeiredo quatrocemtos reis de 
duas guardas portas de godomecis que Comprou Em Villa Vicossa
6035 Jtem Disse que deue a molher de Diogo Vieira morador Em Borba 
desasete mil E quinhemtos reis que lhe o Duque mandou Emprestar a 
ella
6036 Jtem Disse que deue Joam Freire de Amdrade dusemtos mil reis 
por hum asinado Seu
6037 Jtem Disse que deuem os herdeiros de Dom Framcisco Manoel 
Se nhor que foi de Cheles dusemtos mil reis que o Duque lhe mandou 
Emprestar

E por Esta maneira disse o dito Lazaro Ribeiro que auia Este jmuemtario 
por acabado E que não Era Lembrado de mais diuidas que deuesem a 
fazemda antes do Duque Cazar Com a senhora Duque za donna Britis 
com protestacam que a /fl. 617/1333 todo o tempo que lhe mais Lembrar 
ou achar papeis o declarar aqui asinou com o dito Dezembarguador E 
eu Sebastiam Alueres o Escreui // Jeronimo Pereira de Saa // Lazaro 
Ribeiro

Titolo das diuidas que declarou Lazaro Ribeiro escriuam da 
fazenda do Duque que deuião ao Duque afora as que a senhora 
Duqueza declarou em seu iuramento diguo inuemtario que se 

deuião E elle Lazaro Ribeiro as declarou pello iuramento que lhe 
foi dado que anda no auto dos iuramentos E que declarou que 
erão adqueridas em tempo da senhora Duqueza Donna Britis

6038 No anno de mil E quinhemtos E sesemta mandou o Duque que aia 
gloria Vemder na dizima do pescado Vimte E tres mil Cemto E outemta 

E sete reis e meio de iuro por conta do senhor Dom Fulgemcio pera 
se cumprir huma Letra que Lourenco /fl. 617v./1334 Pires mandou de 
Roma Em que montou tresemtos setenta E hum mil E quarenta reis que 
deue o dito Senhor Dom Theotonio diguo o senhor Dom Fulgemcio
6039 Jtem Disse que deue mais o dito Senhor Dom Fulgemçio 
simquoemta E noue mil E quatrocemtos reis que o Duque mandou 
pagar Em Roma da sua pencão
6040 Jtem Deue mais por conhesimentos Sincoenta E dous mil 
seiscemtos E corenta reis
6041 Jtem Deue o senhor Dom Constamtino Setenta E sette mil 
seiscemtos E outemta reis de quatrocemtos E uinte E sette ouelhas 
que se lacaram no titolo dos adqueridos por serem adqueridas A 
saber trezemtas E Sincoemta E duas maiores a preço de tresemtos 
E quaremta reis cada huma E esta diuida he das mil quatrocemtas E 
dezanoue ouelhas que lhe foram arematadas Em que montou em todas 
Ellas quatro- /fl. 618/1335 cemtos Sincoenta E dous mil quatrocemtos 
E sesemta reis E fica da dita diuida tresemtos setenta E quatro mil 
settecentos E outemta reis, de nouecemtas nouenta e duas ouelhas que 
uão Lamcadas no titolo da fazenda que não he adquerida Em tempo 
da senhora Duqueza dona Britis E os ditos tresentos setenta E quatro 
mil setecentos e outemta reis Vam lancados no titolo dos adqueridos 
que não Sam adqueridos Em tempo da dita senhora Duqueza Donna 
Britis E por não auer duuida se fez aqui Esta declaração nas adicõins 
das ouelhas pera se não sair com ella digo sair com a diuida fora por hir 
aqui Lamcado E bem asim se lança mais nesta adicam Simquo mil reis 
que lhe cabe da mais Valia das ouelhas meirenhas
6042 Jtem Disse que deue o Senhor Duque Dom João corenta E 
noue mil E uinte reis, de trinta porcos de Romcão que tomou a mil E 
seiscentos reis cada hum E asim tres Carneiros a tresemtos E coremta 
reis cada hum que fazem os ditos quarenta E noue /fl. 618v./1336 mil 
Vinte reis que Estam lancados no inuemtario do Romcão
6043 Jtem Mais deve sua Excellençia mil e quatrocemtos reis de hua 
porqua que tomou
6044 Jtem Deue mais tres mil E cento E uinte reis de seis maras que 
tambem tomou defeza de Romcão a quinhemtos E uinte reis cada hũa
6045 Jtem Disse que deue a Senhora Duqueza Donna Britis noue mil E 
seiscemtos reis de seis porcos de Romcão que mandou tomar a mil E 
seissentos reis cada hum
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6046 Jtem Disse que deue Dom Afomso de Farão quatrocemtos 
Crusados que lhe Emprestou o duque que aia gloria diguo que sam 
trezen tos crusados que deue Dom Afomso Hemriques Vio-se o Escrito 
foi feito a sete de Feuereiro de mil E quinhemtos E sesenta
6047 Jtem Disse que deue Gaspar de Sisneiros thisoureiro que foi da 
disima do pescado de Lisboa do anno de sesenta E hum dez mil reis de 
sua Comta /fl. 619/
6048 Jtem Disse que deue Gomsalo Gomes Almoxarife d’Ourem 
tresemtos nouenta E hum mil seiscemtos E desasete reis de resto de 
sua Comta do anno de mil e quinhemtos sesenta E hum isto deuem ter 
Vinte E outo do mes de nouembro que agora passou neste anno de mil 
E quinhemtos e sesenta E quatro
6049 Jtem Disse que deue Bertolameu Mendes Almoxarife de Porto de 
Mos Vinte E hum mil nouecentos quaremta E hum reis do Resto de sua 
Conta do Anno de quinhemtos sesenta E hum E a trinta de nouembro 
deste anno de sesenta E quatro deuia inda a dita Comthia
6050 Jtem Disse que deue Alexandre Pirez rendeiro da Chancellaria 
d’Alenteio Sincoemta E dous mil quatrocentos E nouemta reis de sua 
Conta do anno de quinhemtos sesenta E dous morador Em Sousel 
pagou ia simquo mil reis a senhora Duqueza E uão na sua Comtha do 
dote E arras
6051 Jtem Disse que deue Pero Godinho feitor /fl. 619v./1337 da dizima 
do pescado dez mil e quatrocemtos E setemta reis de que ha asinado 
pagou destes dez mil reis a Rui Dias da Veiga procurador de Christouão 
da Veiga como pareçe no auto de Execusão passado de Jeronimo 
Pereira
6052 Jtem Disse que deue Bastiam Machado Omze mil reis de resto de 
Dinheiro que recebeo em partes homde hia
6053 Jtem Disse que se uemdeo hum acor que foi do Duque a Dom 
Jorge d’Alamcastro por quatorse mil reis E o dinheiro recebeo Antonio 
Homem morador Em Villa Vicossa o qual he falecido tem molher E 
filhos E fazenda que paguaram
6054 Jtem Disse que Comprou o Senhor Dom Luis d’Alemcastro hum 
falcão E que o dinheiro delle recebeo Gomsalo Vaz morador Em Villa 
Vicosa não sabe por quamto E he falecido
6055 Jtem Declarou que hum homem d’alcunha Godinho faleçeo 
Em Sam Thome /fl. 620/1338 E deixou ao Duque que aia gloria Cem 

mil reis que Luis d’Almeida que Esta Em Lisboa disse que os daria
6056 Jtem Disse que deue o Tizoureiro mor João Alueres d’Andrade 
Vinte E outo mil reis por huma prouisam de Sua alteza das Es portulas 
da Sentença do feito das choupas de Setuual
6057 Jtem O mestre João Fernandes deue coremta E simquo mil reis 
que o Duque mandou pagar por elle ao Almoxarife de Estremos a quem 
os elle deuia Estes Vam Lamcados no titolo das diuidas adqueridas por 
tamto não a de hir aqui, Bem Vai aqui
6058 Jtem Disse que deue Aluaro diguo Simão Dias almocreue Em 
Villa Vicossa Dez mil reis de huma azemola que comprou de que ha 
Conhesimento e ia os pagou E uam Em receita a Amtonio Mouro na 
receita do monte a folhas duas Verso em sua conta
6059 Jtem Disse que se deue a Esta fazenda das rendas da jgreia 
de Sam Romão /fl. 620v./1339 da roçe da Comta de Joam Martins do 
Carualhal quaremta E dous mil quatrocemtos E Simcoemta E noue 
reis E a comta he do anno de quinhemtos sesemta E dous E Inacio 
do Rego Almoxarife de Barcelos tem cargo d’arecadar Este dinheiro os 
quais recebeo a Senhora Duqueza de Dioguo Uaz d’Almeida E uam a 
Comta de sua Senhoria no que recebeo Em Villa Vicossa quamdo se 
desapossou
6060 Jtem Disse que deue Antonio do Reguo almoxarife que foi em 
Barcellos O anno de quinhemtos E cesenta do resto de sua Comta 
Cemto E coremta E dous mil Outocemtos Vimte E hum reis isto deue 
the trinta de nouembro de quinhemtos sesenta E quatro pagou por 
mandado do juiz das partilhas por hũa uez quatorse mil E quinhemtos 
reis que trouxe Pero Afomso E por outra setemta E outo mil outocemtos 
E desasete reis que trouxe João Afomso que recebeo Amtonio Mouro 
tisoureiro do dinheiro /fl. 621/1340 do monte
6061 Jtem Jnacio do Reguo Almoxarife de Barcellos ficou deuendo 
per Emcerramento de sua Comta do anno de mil e quinhentos sesenta 
E tres que lhe tomou o padre Dioguo Vaz dous contos qua trocemtos 
sesenta E sette mil e dusemtos E quarenta E tres reis, E Vinte E 
quatro dusias de pescados E mandou depois por Joam Afomso moço 
da Estribeira Em julho do anno de quinhemtos E Sesenta E quatro 
outocentos E nouenta mil tresemtos E trin ta reis a Esta Comta Em 
nouembro do dito anno de sesenta E quatro, Mandou Pero João de 
Faria Moço da Estribeira seiscemtos mil reis que fazem somma hum 
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conto quatrocemtos nouenta mil tresemtos E trimta reis que recebeo 
Francisco Barbosa tisoureiro do Montemor, E terrados dos ditos dous 
contos quatrocen tos setenta E sete mil dusemtos E quarenta fiqua inda 
deuendo liquidamente nouecemtos Outenta E seis mil nouecemtos 
E dez reis, pagou despois por /fl. 621v./1341 mandado do Juiz das 
partilhas por huma Vez dusemtos E uinte E dous mil reis que trouxe 
João Afomso E por outra Dusemtos Outenta E Sette mil nouecemtos E 
Vimte reis que trouxe Manoel de Bairros E por outra Cento E onze mil 
settecemtos reis que trouxe o dito João Afomso que re cebeo Antonio 
Mouro tizoureiro do Monte E por outra dezouto mil que trouxe Joam 
Afonso recebeo Antonio Mouro
6062 Jtem Bastiam de Figeiredo que ora faleceo ficou deuendo de 
resto de sua Comta do anno de quinhemtos E Sesenta que seruio de 
Almoxarife de Bargança nouemta E noue mil E dusemtos Sesenta E 
tres reis ficou hum filho por nome Antonio de Figeiredo morador Em 
Bargança
6063 Jtem Do Anno passado de quinhemtos sesenta E tres deue-se 
Vinte E hum mil settesentos E sesenta reis da satisfação dos bruatecros 
que pagua o Almoxarife da Casa /fl. 622/1342 da sisa da fruita de 
Lisboa
6064 Jtem Deuem os herdeiros de Bastiam Gomsaluez recebedor que 
foi das rendas de Barcellos o Anno de simcoemta E noue E sesem ta 
Cemto E nouemta E quatro mil nouecentos E dezanoue reis
6065 Jtem Afomso Vaz Caminha deuia Vinte mil reis que lhe quitou o 
senhor Duque Dom Joam.
6066 Jtem Disse que Bemto Vaz mercador morador Em Seuilha ter Em 
Seu poder seis Aneis de rubins E diamantes baixos que diz huma carta 
que Elle mandou que Sam de valia de Des e a doze du cados cada hum E 
que nam sam Limpos E que por serem tam baixos os não aualiou E que 
não Sam diguo os não vemdeo E que man dando-lho que os uemdera, 
Vemde-os E mandou huma Letra de Vimte mil reis pera se arecadar Em 
Lisboa de Theodosio Hemriques a qual letra recebeo Antonio Mouro 
tizoureiro do monte E foi carregado Sobre Elle Em receita na sua receita 
a dezanoue /fl. 622v./1343 de Junho de sesemta E simco folhas Outo
6067 Jtem E asim Escreueo o mesmo Bento Vaz que tinha Em seu 
poder que tinha sesenta Crusados E meio do Duque que Deos tem que 
seruiram pera Cousas que Comprou pera o Duque Dom Joam E pera a 

senhora Dona Catherina Em que se montaram Outocemtos sesenta E 
hum reales que deuem ao monte mor da fazenda por se gastarem Em 
Cousas Suas
6068 Jtem Declarou que Dioguo Gomes Estamte Em Milam mercador 
tinha seis diamantes do Duque E por carta que Escreueo diz que os 
Vemdeo por sesenta E outo Escudos de Ouro de que Com prou seis 
duzias de botois de Cristal E sinco pares de penden tes de Cristal os tres 
Emcastoados Em ouro que trouxe Pero Coelho Correo que Custaram 
dezaseis Escudos E seis Cosoletes de jnfantaria que Custaram corenta 
/fl. 623/1344 E noue Escudos de maneira que sobeiaram dous Escudos 
E os cosoletes E cristal Vam ia Lamcados no imvemtario
6069 Jtem Rui Pegado Almoxarife d’Eluas foram despachados nelle 
settecemtos E Vinte mil reis do asentamento do Duque do anno passado 
de quinhemtos sesenta E tres do primeiro de janeiro athe Vinte de 
Setembro do dito anno Em que faleceo Em que mon ta quinhemtos E 
Vinte mil reis dos quais pagou Somente Cento E trinta mil reis Em Vida 
do Duque a Antonio Mouro que lhe sam carregados fiqua deuendo 
Tresemtos E nouenta mil reis
6070 Jtem Belchior Fernandes Almoxarife que foi Em Chaues o Anno 
de quinhentos Sincoenta E noue E sesenta da deradeira Comta que lhe 
tomarão ficou deuendo quinhemtos Sincoemta E tres mil E dusemtos 
reis dos quais mandou neste anno de quinhemtos Sesenta E quatro 
por huma Vez Coremta E outo mil reis per Andre /fl. 623v./1345 Solteiro 
E desaseis mil setecemtos por Gaspar Pires Em Agosto E agora Em 
Nouembro pello dito Gaspar Pires mais quarenta mil reis E inda deue 
pera Comprimento quatrocemtos quaremta E outo mil quinhemtos 
reis E este dinheiro que tem paguo recebeo Framcisco Barbosa pagou 
despois trinta mil reis que recebeo Antonio Mouro tisoureiro do 
dinheiro do monte E os trouxe o dito Gaspar Pires
6071 Jtem Fernam Viegas mercador morador Em Lisboa a Comceicão 
remdeiro que foi do paul de Paylepe termo de Torres Vedras o anno 
de quinhemtos sesemta E dous dis que ficou deuemdo da dita Renda 
sesenta E noue mil reis
6072 Jtem Disse que Manoel Pires Estante Em Frandes tem Em seu 
poder Sette diamantes pequeninos Laurados que lhe mandou o Duque 
que Deos aia pellos quais diz que lhe deuem sesenta Cruzados que 
tem a Carta sua Lazaro Ribeiro /fl. 624/
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6073 Jtem Disse que deue Jorge Dias Alfaiate que foi que hora he 
mercador trinta E sinco mil E quatrocemtos reis dos imtereces de 
huma Letra de quatrocemtos E outenta mil reis que lhe derão em 
Medina por Comissam do Duque que aia gloria os quaes imtereses 
trouxe da remessa que o dito dinheiro trouxe de Medina por Lisboa 
os quais quatrocemtos E outo mil reis lhe deuia o Duque E lhos pagou 
com lhos mandar dar em Medina com declaracam que os imtereses 
auia de pagar Elle Jorge Dias E era prezentes Antonio Mouro E Lazaro 
Ribeiro
6074 Jtem Deue Manoel Mexia d’Oliuença Outo mil tresemtos E 
desasete reis que ficou deuendo por Emcarramento de sua Conta que 
se hora tomou Em Villa Vicossa por mandado do Dezembarguador
6075 Jtem Deuem-se dos tresemtos E corenta mil reis de foro que o 
Duque tinha do morgado Em Alter do Chão dos rendimentos do anno 
passado de mil E quinhemtos sesenta E tres the Vinte /fl. 624v./1346 
de dezembro Em que o duque faleceo dusemtos E corenta E simco mil 
quinhemtos Sincoenta E simco reis vão ja na Comta de Almoxarife de 
Alter do Cham
6076 Jtem Disse Mais Lazaro Ribeiro que deue o Senhor Duque Dom 
Joam a Esta fazenda treze mojos E trinta E dous Alqueires de Ceuada 
que Dioguo de Sousa da renda de Paul de Peailepa do anno de mil E 
quinhemtos sesemta E tres Emtregou A Gomcalo Vaz Seu ceuadeiro 
quamdo foi a Lisboa E Se carregaram conforme a taxa
6077 Jtem Disse mais que deue o dito Senhor da dita nouidade do 
dito paul dez alqueires de Ceuada que o dito Dioguo de Sousa deu a 
saber a João Correa Seis alqueires E quatro a Martim Afomso de suas 
resõens
6078 Jtem Disse Mais que deue o dito Senhor Duque dezanoue 
Alqueires de Ceuada que mandou dar a Migel alemão E sette alqueires 
mais que /fl. 625/1347 Dioguo de Sousa deu a Pero Lourenço Ortelam 
de Lisboa pera as galinhas de peru E mais Vinte E tres alqueires de 
Ceuada que se deram ao Senhor Dom Fulgençio
6079 Jtem Disse o dito Lazaro Ribeiro que uieram de Villa Boim pera a 
senhora Duqueza dona Britis nouemta E tres Vellos de lam a saber trinta 
E tres de lam meirinha E sesemta da groseira E Vinte E seis queiios
6080 Jtem Disse que deue a molher de Simão Mendes defunto de 
Souzel desasete mil reis da renda da portagem da dita Villa do anno de 
mil E quinhentos E sesenta E dous

6081 Jtem Disse que deue o dito Senhor Duque Trinta E outo Sacoens 
A saber quinze que trouxe Andre Solteiro moço da Estribeira E Vinte E 
tres Gaspar Pires E mais duas arrobas de Cerra
6082 Jtem Disse que deue mais o Senhor Duque Dom Joam dous moios 
E Simcoenta E outo alqueires de triguo da nouidade do paul de Pailepa 
/fl. 625v./1348 do anno de quinhemtos E sesenta E tres que Dioguo de 
Sousa recebeo E os Vendeo pera o carreto de Outro pam que Trouxe 
a Lisboa A saber Simquoemta alqueires a Cem reis E dous moios E 
outo Alqueires a nouemta E simquo reis Em que montam desacete mil 
Cemto E cesemta reis
6083 Jtem Disse que deue mais o dito Senhor mil E Cem reis de sete 
alqueires de chicaros E quatro alqueires E meio de lemtilhas da dita 
nouidade que Dioguo de Sousa Vemdeo pera o Carreto de Outro pam 
que trouxe as Emtilhas a Cemto E uinte reis o alqueire E os chicharos a 
Outenta reis o alqueire
6084 Jtem Vio-se o Cerramento da Conta que foi tomado ao Lecemsiado 
Christouam Pirez Almoxarife que foi de Bragança dos annos de mil E 
quinhemtos sesenta E hum E cesenta E dous que lhe tomou Gomsallo 
de Sea pello qual se mostra ficar deuemdo Sesenta E seis mil Cento E 
treze reis
6085 E asim ficou deuemdo mais o dito Christouam Pirez do dito 
resto duas arobas /fl. 626/1349 de Cera E uinte presumtos E quatorse 
presumtos tinha ia mandado por Amdre Solteiro alem dos Vimte os 
quais mandou sendo a Comta feita ia tem paguo Christouam Pirez a 
Comta destas suas diuidas sesenta E sette mil E seiscemtos Sincoemta 
E seis reis que recebeo Amtonio Mouro tizoureiro do dinheiro do monte
6086 Jtem Desta Comta de Christouão Pirez asima Escrita ficaram as 
terças do Comselho deuemdo ao Duque que aia gloria desaseis mil 
Outemta E Simquo reis que a custa do Duque se despenderam no 
Comserto do Castelo de Braganca que Ouuera de ser a custa das tercas 
E por tanto se ham de arecadar das tercas
6087 Jtem Vio-se a Comta que tomou o Lecenseado Antonio de 
Amaral a Pero Fernandes Almoxarife que foi Em Chaues o anno de mil 
E quinhemtos sesenta E dous E pello Emcerramento della Se mostra 
ficar deuemdo Outemta E Tres mil dusemtos Outemta E seis reis E meio 
a qual conta se tomou a molher E herdeiros do dito Pero Fernandes 
o qual dinheiro diz ter /fl. 626v./1350 recebido Francisco Barbosa 
tizoureiro do monte
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6088 Jtem No imuemtario da fazenda de Rais Estam lamcados 
humas Cazas de Marcos Fernandes o Galo Alfaiate de Bargança E 
pagou por Ellas sette mil E Cem reis que recebeo Framcisco Barbosa 
tizoureiro do monte mor E se pos Verba na mesma adicam que nam 
se a de de Lamcar Em fazemda as Cazas Se nam Este dinheiro que se 
aqui lanca
6089 Jtem Disse que se Lança, diguo Disse o dito Lazaro Ribeiro 
que deue o Senhor Dom Theothonio a Esta fazenda hum Conto E 
outocemtos trinta E seis mil dusemtos trinta E seis reis de letras que 
o Duque que aia gloria pagou por Elle Em Lisboa E de outras Couzas E 
que alguma parte deste dinheiro he deuido amtes de o Duque Cazar 
Com a Senhora Duqueza Donna Britis E que Esta Vemdo as comtas 
E1351 pasara Certidam disso pera se Lamcar o amtiguo no imuemtario 
Amtiguo E ficou neste ho adquerido /fl. 627/1352 de que não 
ha asento
6090 Jtem Disse que deue Luis d’Almeida que ueio das jlhas de Sam 
Thome Cem mil reis que hum Feam Godinho que faleceo Em San Thome 
disse que eram do Duque que aia gloria de que nam ha Conhesimento; 
Atras ficam lamcados E tornão-se a lamçar aqui por erro
6091 Jtem Disse que deuem Christouam Diaz almoxarife do reguemgo 
d’Aluiella termo de Samtarem do anno de mil E quinhentos sesenta E 
dous o seguinte a saber Em dinheiro quatorse mil dusentos E desaseis 
reis E tres moios E sincoenta E tres alqueires e meio de ceuada E de 
Cemteo dez alqueires de milho Vinte E hum alqueire e meio E de 
Chicaros dous alqueires E meio E alem disto lhe ficaram Em seu poder 
trinta alqueires de Ceuada que Joam de Faria moço da Estribeira tomou 
por perdidos no reguengo
6092 Jtem Deue Thome Rodrigues marchante de Villa Vicosa treze 
mil reis de tres bois /fl. 627v./1353 E duas Vaquas que Comprou desta 
fazenda de que Conhesimento, ia os pagou Vam em receita a Amtonio 
Mouxo a folhas duas Verso na Comta do monte
6093 Jtem Disse que deue Afomso Fernamdes Almocreue de Villa 
Vicosa dez mil reis de1354 huma azemela que Comprou
Jtem E por esta maneira disse o ditto Lazaro Ribeiro que auia Este 
imuemtario das diuidas que deuem a Esta fazenda adqueridas Em 
tempo da Senhora Duqueza donna Britis por acabado E que nam era 
lembrado de mais Com protestacam de a todo tempo que lhe mais 
Lembrar E achar por papeis as declarar E asinou aqui com o dito 

Dezembargador Sebastiam Alueres que o Escreui // Jeronimo Pereira 
de Saa // Lazaro Ribeiro

Mais diuidas que lembrou lazaro ribeiro que deuião a esta 
fazenda a qual declaracão a Vinte outo dias de nouembro 

/fl. 628/ de mil e quinhemtos sesenta E sette annos

6094 Declarou que Joam Alueres Baretto Almoxarife de Monforte deue 
das rendas do anno de quinhemtos sesenta E dous trinta E outo mil E 
Cem reis Estes pagou a Antonio Mouro tizoureiro do monte E elle os 
pagou da Comta do Dinheiro que o Duque deuia em Borba aos orfãos 
segundo se uio por certidão de Lazaro Ribeiro
6095 Jtem Disse que deue Bastiam Homem Almoxarife de Sousel Vinte 
E noue mil Cemto trinta E tres reis do anno de Sesenta E dous dos quais 
recebeo a senhora Duqueza quinze diguo Vinte mil reis E uam Em sua 
Conta do dote E arras
6096 Jtem Declarou mais o dito Lazaro Ribeiro que deue ao Com selho 
de Villa Vicosa a Esta fazenda trecentos Vimte E Simquo mil Outocemtos 
E nouenta reis por o Duque os pagar pello /fl. 628v./ Comselho das 
obras que fez no Castello E fortaleza desta Villa de Villa Vicosa per o 
duque ter as terças por prouisõins E doacõens d’El Rej nosso Senhor 
E dos Reis passados pera as obras dos Castellos E fortalezas de suas 
terras E por o Duque os gastar de sua fazenda lhe ficou o Conselho 
deuendo a dita Comthia que se a de arecadar do Comselho E esta 
diuida lhe ficou deuendo o Comselho por conta que com elle se fez E 
foi carre gada sobre Antonio Mouro tizoureiro da Caza pera os arecadar 
E não os arecadou E se hão d’arecadar das rendas do Conselho pel los 
officiais delles Segundo mais largamente disse que Comstaua pellos 
liuros da fazenda E comthia

Titolo das diuidas que declarou Lazaro Ribeiro escriuão da 
fazenda do Duque que deuia o Duque que aia gloria despois 

que casou diguo que deuia antes de cazar com a senhora 
Duqueza /fl. 629/1355 dona Britis por bem do iuramento 

que lhe foi dado que anda no auto dos iuramentos

6097 Dise que deuem aos Orfãons desta Villa de Villa Vicossa quatro-
cemtos setemta E tres mil e sincoemta reis que tomou Emprestados
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Juros que declarou Lazaro Ribeiro 
que uemdeo o Duque que aia gloria em uida da 

Duqueza Dona Jsabel na dizima de pescado

6098 Disse que uendeo a Fernam da Silua dusentos mil reis de iuro a 
dezaseis mil reis o milheiro
6099 Jtem Disse que uemdeo mais Cem mil reis de iuro a Dom De nis 
de foro ao dito preço de dezaseis mil reis o milheiro
6100 Jtem Disse que uendeo mais Cem mil reis a Gaspar de Sam payo 
ao dito preço /fl. 629v./1356 de desaseis mil reis o milheiro tornou a 
declarar que sam Cemto E uimte E Simquo mil reis como se uera na 
disima do pescado de Lisboa homde lhos pagão
6101 Jtem Disse que Vemdeo a Fernamdo Crasto trinta mil reis de 
iuro na dita dizima ao dito preço de dezaseis mil reis o milheiro
6102 Jtem Disse que uemdeo a Francisco de Mello Sincoemta mil reis 
de iuro ao dito preço de dezaseis mil reis o milheiro
6103 Disse que uemdeo a Simão de Mello sesenta E simquo mil reis de 
iuro na dita disima ao dito preço de dezaseis mil reis o milheiro de que 
tirou o Duque em sua Vida Vimte E simquo mil reis E fica em quaremta 
mil reis
6104 Jtem Disse que uemdeo o Duque a Duarte Alueres Sincoemta mil 
reis de juro na dita dizima ao dito preço de desaseis mil reis o milheiro 
as quais trespassou Duarte Alueres a Andre Al ueres que ora os tem
6105 Jtem Disse que uemdeo mais a Dom Fernando Mascarenhas 
Dusem tos trinta /fl. 630/1357 E hum mil quatrocemtos quaremta e sinco 
reis de iuro nas sisas de Lampares termo de Bargança a dezaseis mil 
reis o milheiro
6106 Jtem Disse mais que Empenhou o Duque na dissima do pescado 
de Lisboa a Martim Vaz de Sousa quarenta mil reis de juro por mil 
crusados que lhe pareçe que foi antes de cazar com a Duque za Dona 
Jsabel tornou a declarar que sam corenta E sinco mil reis de iuro
Jtem E semdo presente ao lancar destes iuros o procurador E curador 
da senhora Duquesa E de seus filhos disse que protes taua sobre todos 
Estes iuros sua justiça E oferecerem-se as Escrituras das Vemdas E 
padroes deste juros E prouisõins de sua alteza
6107 Jtem Disse mais que se deuia ao Duque da legitima E dote de 
sua mai doze Contos de reis que nas ditas partilhas lhe fi cou o Duque 

que aia gloria deuendo E asim seis contos de reis da terca de sua mai 
de que inda não he acabado de pagar asim do dote como da terca 
/fl. 630v./1358 E esta1359 Comta tem recebido o Duque o Comtheudo nas 
partilhas de sua maj E asim outras cousas pellos Li uros de sua fazenda 
que se descontarão E asim os legados da terça da Duqueza dona Jsabel 
que foram compridos E o que remaneçer liquidamente da legitima E 
terça lhe deuem que se fara Conta
6108 Jtem Disse que se deuem aos Orfaons de Villa de Borba tre semtos 
E uinte E sette mil reis que o Duque tomou emprestados da arca do 
Dinheiro dos orfãos da dita Villa E estes foram Em tempo da Senhora 
Duqueza Dona Britis outenta E hum mil reis prestados
Jtem Disse que o Duque deu muitas tenças Em sua Vida a seus Criados 
E a outras peçoas as quais andam Em demanda sobre ellas neste Juizo 
E por dizerem que ha duuida nellas não declara as peçoas a quen se 
derão por asim as ditas /fl. 631/ pecoas as demandarem E quamdo Se 
julgar conforme ao que se iulgar se lamcaram onde for iulgado

E por Esta maneira disse o ditto Lazaro Ribeiro que auia este inuemtario 
por acabado das diuidas que a fazenda deue antes de o Duque Cazar 
com a senhora Duqueza Dona Britis com protestacam que a todo o 
tempo que lhe mais Lembrar o declarar E achar Em Seus liuros, ou do 
Duque mais diuidas E asinou aqui Sebastiam Alueres que o Escreui // 
Jeronimo Pereira de Sa // La zaro Ribeiro

Titolo das diuidas que declarou Lazaro Ribeiro escriuão 
da fazenda do Duque que deuia o Duque que aia gloria 

despois que casou com a senhora duqueza Dona Britis que 
se fizeram em tempo da dita Senhora /fl. 631v./ por bem do 

iuramento que lhe foi que anda no auto dos iuramentos

6109 Declarou o dito Lazaro Ribeiro que uemdeo o Duque que Deos 
aia a Framcisco de Torres Cem mil reis de iuro na dizi ma do pescado 
de Lisboa por hum conto E seiscemtos mil reis que sam dezaseis mil 
reis O milheiro a saber Sincoemta mil reis a tres d’agosto do anno de 
mil E quinhentos Sesenta E dous E Vinte E sinco mil E uinte de outubro 
do dito anno E outros Vinte E sinco mil a seis de março do anno de 
sesenta E tres
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6110 Jtem Disse que uemdeo o Duque a Joam Bramdão Cemto E sinco 
mil reis de iuro na dizima do pescado de Lisboa a dezaseis mil reis 
o milheiro a saber Simcoemta mil reis a dezasete de maio anno de 
quinhemtos sesenta E hum E Sincoenta E Sinco mil reis a dozoito de 
/fl. 632/1360 nouembro do anno de mil E quinhemtos E sesenta
6111 Jtem Disse que se deuem a Gaspar Feras do Porto Seis mil reis 
d’arendemento de sua tenca do anno de mil E quinhemtos se semta E 
dous
6112 Jtem Disse que Antonio de Almeida de Barcellos se lhe de uem 
dez mil reis do rendimento de sua tença do anno de mil E quinhemtos 
sesenta E dous
6113 Jtem Disse que se deuem a Joam Velasquim dos rendimentos de 
sua tença Vinte mil reis do anno de quinhemtos sesenta E dous
6114 Jtem Disse que se deuem a Jeronimo Vieira Estudante que Esta 
em Coimbra outros Vinte mil reis dos rendimentos de sua tença do dito 
anno de sesenta E dous
6115 Jtem Disse que se deuem a Rui Dias da Veiga dezaseis mil reis 
dos rendimentos de sua tença do dito anno de quinhemtos Sesenta 
/fl. 632v./ E ao Lancar destas adicõins das diuidas dos rendimentos 
das tenças Era presente o Doutor Esteuam Preto procurador E curador 
da Senhora Duqueza E de seus filhos E dise que protestaua a se nhora 
Duqueza nem Seus filhos nam ser obrigada a pagar nenhũa destas 
diuidas como alegara em seu tempo E o mesmo protesto fez nos Juros 
E protestou oferecer-se as prouisõins de sua alteza sobre estas rendas 
do iuro E papeis E escrituras das Vemdas pera sobre isso requerer sua 
justiça
6116 Jtem Disse mais o dito Lazaro Ribeiro que se deue ao Senhor 
Duque Dom João mil E seiscemtos E Sincoemta ducados E seis Sol-
dos E outo dinheiros que pagou por huma letra que seu pai de uia a 
Joam Alomso de Muxiqua que ueio de Medina d’el Campo a quinze de 
outubro de quinhemtos sesenta E tres Com /fl. 633/1361 o contento nas 
costas a desasete de nouembro de mil E quinhemtos sesenta E tres a 
qual letra tem o dito Lazaro Ribeiro E disse o procura dor E curador da 
senhora Duqueza que protesta requerer sobre esta diuida sua iustica a 
qual letra emtregou E he a quatro cemtos E uinte E sette reis por crusado
6117 Jtem Disse que ficou deuendo o Duque aos Orfaons da Villa 
d’Alter do Chão Vinte E sinco mil reis

6118 Jtem Disse que deue Esta fazenda ao Duque Dom João quatorse 
mil quatrocemtos reis de quatro moios de ceuada a sesenta reis o 
alqueire que o Duque seu pai mandou dar a Francisco de Mello no 
reguemgo d’Aluiela termo de Santarem anno de mil E quinhemtos 
sesenta E dous da nouidade do dito anno E por a dita renda o Duque 
lhe ter feito doação della a saber do dito reguem go lhe deue a dita 
comthia da dita Ceuada
6119 Jtem Lhe deue mais hum moio de /fl. 633v./1362 trigo que se 
deu no dito anno ao Caseyiro d’Almeirim de seu ordenado do dito 
reguemgo d’Aluiela a Cem reis o alqueire Sam Seis mil reis
6120 Jtem Mais lhe deuem Simquo moios de trigo do dito reguemgo 
que sam trinta mil reis a rezam de Cem reis o alqueire que Em nouembro 
de mil E quinhentos sesenta E dous mandou o Duque que aia gloria 
leuar a Lisboa E se Emtregou a Francisco de Saiol de que dara Comta o 
qual trigo leuou a Lisboa Manoel Alueres moco da Estribeira
6121 Jtem Deuem-lhe mais ao dito Senhor Simco moios de Ceuada que 
leuou o dito moço da Estribeira no dito tempo a Lisboa por mandado 
do Duque que deos aia do dito reguemgo de que dara Comta Dioguo 
Ribeiro que se ha de pagar ao dito preco
6122  Jtem Deuem-lhe mais segundo elle disse Seis mil reis que o 
rendeiro do dito reguemgo do dito anno por mandado do Duque que 
aia gloria deu a Pero Lopes Ouriues de Lisboa
6123 Jtem Disse mais que se deuem ao dito Senhor Duque dous 
Comtos outenta /fl. 634/1363 E noue mil nouecemtos nouenta E Simquo 
reis que Elle mandou pagar a Antonio Gomes a quem o Duque que aia 
gloria os deuia de letras de Cambio que mandou tomar em sua uida E 
pe ra não correrem cambios E ser perda da fazenda Se correrão man dou 
o dito Senhor Vemder Cemto cinco na disima do pescado de que pagou 
ao dito Antonio Gomes a dita Comthia E se uio a Con ta do dito Antonio 
Gomes E por ser Em tempo da senhora Duqueza dona Britis se lamça 
neste titolo E desta Comthia se pagaram por conta do senhor Duque 
Dom Theodosio dusemtos E quimze mil nouecemtos E sesenta reis 
por O Duque os mandar paguar por hu ma Carta que se uio ao Lançar 
desta adicão do Duque que Deos aia por huma sua Carta Em que se 
obrigou pagar esta diuida E sendo presemte o procurador do senhor 
Duque disse que outrosim lhe era obrigada Esta fazenda a lhe pagar 
os rendimentos de certo iuro que uendeo para pagar Estas letras por 
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quamto Vemdeo /fl. 634v./ 1364 Juro por não Correrem os imtereses das 
ditas Letras que Erão o tres dobro do que se monta nos rendimentos 
do dito juro o que fizera em proueito dos Orfaons E da fazenda E por o 
procu rador E curador da Senhora Duqueza E de seus filhos foi dito que 
protestaua não pagar imterese nenhum nem rendimento deste Juro E 
os pagar quem tem o dinheiro E o recebeo despois da falecimento do 
Duque the gora E que cada uez que restituirem a dita Senhora Duqueza 
a sua posse E lhe tornarem o que lhe tem leuado Estou prestes pera 
pagar E o dezembargador disse que Elle tinha por informação que na 
arca do deposito do monte mor que Estaua Carregado sobre Francisco 
Barbosa auia dinheiro pera se pagar Loguo Esta diuida ao dito Senhor 
E que pera sesar o preiuizo que podia Vir a fazenda destes imtereses 
E não correrrem seos hi ouuer Comforme a dita Conta a fazenda 
mandou que loguo o dito thezoureiro do monte Emtregar /fl. 635/1365 
a dita Comthia ao dito Senhor E mandou que o noteficace E asim ao 
tisoureiro que lho Emtregace E asim a diuida que pagou a Joam Alomso 
de Muxiqua que sam Omze mil seiscentos e sinco Duquados E seis 
soldos E outo dinheiros Comtheudos na adicam atras que Era Outra 
letra Outrosim mandou ao Dezembargador que pagou não Temdo os 
procuradores das partes a isso Embarguos E o procurador E curador da 
senho ra duqueza E de seus filhos disse que dezia o que dito tem E foi 
noteficado ao Dito tizoureiro que pagasse ao dito Duque Es te dinheiro 
per os procuradores das partes serem disso Comtemtes de que se fes 
auto
6124 Jtem Declarou mais que pagou o Duque Dom Joam sesenta E 
noue mil dusentos E dous reis a Pero de Seija por bem de huma Letra 
de Cambio que mandou Bras de Medina de Medina d’el Campo de certa 
Letra de Ouro de lauores que mandou ao Duque que desem segundo 
se uio pella letra que amostrou o dito Lazaro Ribeiro E ficou Em seu 
poder passada a doze dias de feuereiro de mil E quinhemtos seseinta 
E quatro Com seu com- /fl. 635v./1366 temto nas costas do dito Pero 
de Cija feito a noue de março do dito anno as quais se deuem ao dito 
Senhor Duque
6125 Jtem Declarou mais que se deuem ao dito Senhor Duque 
quatrocemtos E nouemta E dous mil reis que Emprestou por huma vez 
a Antonio Mouro pera pagamento das moradias que o duque que Deos 
aia ficou deuendo a Seus Criados Quando faleceo por Antonio Mou-
ro seu tizoureiro E auer de pagar as ditas moradias do qual di nheiro 

o dito Antonio Mouro dera Comta Em sua conta E lhe he carregado
6126 Jtem Disse que se deuem ao dito Senhor Cem mil reis que pella 
dita Maneira se Emprestou ao dito Antonio Mouro tizourei ro que 
outrosim Estam sobre elle Carregados de que dara Comta
6127 Jtem Disse que se deuem mais ao dito Senhor quatorse mil e 
seiscemtos reis que o dito Senhor mandou paguar a outo trom betas de 
Borba que lhe erão diuidos do anno de quinhemtos se senta E tres dos 
quais lhe mandou o dito Senhor fazer pagamen to Em Borba no seu iuro 
o anno de quinhentos Sesenta E quatro
6128 Jtem Disse que se deuem aos herdeiros do senhor Dom James 
mil E noue- /fl. 636/1367 cemtos E outemta reis
6129 Jtem Disse mais o dito Lazaro Ribeiro que o Duque que aia gloria 
se comsertou Com Antonio Mogo E Afomso Freire E Gaspar Gomes 
rendeiros da dizima do pescado que largasem ao dito se nhor a dita 
Renda por lhe durar ainda o arendamento dos annos E por bem da 
dita disistençia E com certo lhe deu o Duque hum conto de reis E lhe 
foram paguos o dito Conto de reis aos ditos rendeiros nas rendas do 
reguemgo de Sacauem que sam do senhor Duque Dom Joam que lhe 
seu pai tinha dado Em sua vida que sam suas in solidum pello que 
se deue Este conto de reis ao dito Senhor Duque E o procurador E 
curador da Senhora Duqueza E dos seus filhos disse que protestaua 
sobre esta diuida de requerer Sua iustiça E asim sobre o pagamento 
della E a escritura de disistencia que se amostrou o Treslado E asim O 
Conhesimento das rendas de Como se receberam o dito Conto de reis 
das rendas de Sacauem
6130 Jtem Disse mais o dito Lazaro Ribeiro que os rendeiros de 
Sacauem deram mais a Amtonio Mouro tizoureiro que foi do Duque 
por mandado do Duque que aia gloria sesemta mil reis /fl. 636v./1368 
que Estam Carregados Sobre Antonio Mouro os quaes se deuem ao 
senhor Duque por ser a renda de Sacauem sua ao dito tempo E lha ter 
dado o Duque
6131 Jtem Disse que se deuem aos Orfãons de Monsaras dusemtos mil 
reis que o Duque tomou Emprestados da arqua dos orfaos da dita Villa 
ia os mandou pagar ao Dezembargador Como pareçe pello au to que 
Esta Em poder do Escriuão E os pagou Antonio Mouro
6132 Jtem Disse que deuem aos Orfãos d’Evoramonte Cento E noue 
mil reis que O Duque tomou Emprestados de arca dos Orfãos da dita 
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Villa ia os mandou pagar ao Dezembargador Como pareçe pel lo auto 
que Esta Em poder de mim Escriuam a saber pello que fi cou deuendo 
O almoxarife d’Evoramonte que foram Cento setenta E simco mil 
nouecemtos E desaseis reis E quatorse mil Outenta E quatro reis E 
Antonio Mouro tizoureiro do monte
6133 Jtem Disse mais que se deue ao dito Senhor Duque dom Joam 
Outo mil E Seiscemtos reis de duas pipas de Vinho /fl. 637/1369 E 
quatro alqueires de azeite que Afomso Freire seu rendeiro de Sacauem 
deu pera o tinelo do Duque que aia gloria Estando Em Lisboa
6134 Jtem Disse mais que deu o dito Senhor Duque Dom João a Se nhora 
Duqueza donna Britis noue moios de trigo pera ella E pera seus filhos E 
casa E Manoel Cam Almoxarife de Villa Vicosa da nouidade do anno de 
quinhemtos e sesenta E quatro E que Estes se deuem ao dito Senhor
6135 Jtem Disse mais que se deuem ao dito Senhor Duque Dom Joam 
coremta mil reis que mandou pagar a Framcisco Pitamao Almoxa rife 
de Estremos por o Duque seu pai os ter recebidos em sua Vida do dito 
Francisco Pitanço mais do que tinha de iuro no di to Almoxarifado E 
o escriuão Antonio Mouro seruindo ao seu tizoureiro E o dito Senhor 
os mandou pagar Em Christouam Mendes Leitam Almoxarife de 
Sacauem de que mostrou prouisam do dito pago E conhesimento do 
dito Almoxarife de Estremos de Como re cebeo E os seis mil reis nam 
pertencem as partilhas /fl. 637v./
6136 Jtem Disse que Dom Amtonio de Lima Ouue Sentença comtra 
o Duque que aia gloria d’alcaidaria mor de Guimarais que tinha Dom 
Dioguo de Lima E que a infanta Dona Jsabel E o senhor Dom Duarte 
fizeram com Dom Dioguo de Lima por respeito do senhor Duque 
Dom João que largou a dita Alcaidaria mor do dito Dom Amtonio Com 
comdição que o Duque Dom João a satisfazer em renda o que ualle 
se a dita alcaidaria mor de que Sam Juizes Martim Afomso de Sousa E 
Francisco de Sa E o que se aluidrar deue Esta fazenda ao Du que por 
elle o auer de satisfazer a Dom Dioguo
6137 Jtem Disse que se deue a Pero Pardo mercador morador Em 
Lisboa outemta E simco mil E tresemtos reis de armas que mandou 
fazer de Biscaia pera o Duque que aia gloria E as recebeo Fran cisco 
Fernandes Madeira a Saber Sincoemta murriõins E hum corpo 
d’armas Com Sua almilha E escarcelas E hum peito a proua d’arcabus 
Com seu morriam /fl. 638/1370 E hum chapeo E hũa Cellada Com 

quinhemtos E desaseis ferros de piques de que dara Conta E ainda tem 
Pero Pardo por Emtregar desta Comta Sincoemta arcabuses que ha-de 
Emtregar
6138 Jtem Disse que o Duque que aia gloria por bem do Comcerto que 
fez com Afomso Freire E Antonio Mogo rendeiro que foram da dizima 
do pescado de Lisboa se obrigou a lhe tomar a disistençia da renda 
com todas as demandas E quebras que ouuesem E que Gaspar Gomes 
E os outros rendeiros que sosedião na renda Trouxeram demanda no 
Bairro sobre a uenda de huma pequena de Sardinha que se deuia 
do tempo de Afomso Freire E foram Comdenados nos autos Em que 
se monta dezaseis mil E seiscemtos de que pagou Gaspar Gomes a 
metade Segundo tudo pareçeo por Certidão de Jacome de Villas Boas 
Escriuam dos feitos d’el Rey nosso senhor
6139 Jtem Disse que se deuem aos Orfãos da Villa de Portel trinta mil E 
nouecemtos reis que o Duque tomou Emprestados do dinheiro da arca 
dos /fl. 638v./1371 ditos Orfãos
Jtem Disse que o Duque deu muitas temças Em tempo da senho ra 
Duqueza dona Britis a seus Criados E a outras pecoas sobre as quaes 
tem demandas neste Juizo E por se dizer que ha duuida nellas as não 
declarou aqui E se fara Comforme ao que se iulgar
E por Esta maneira disse o dito Lazaro Ribeiro que auia Este imvemtario

Mais declaracão

Declarou mais o dito Lazaro Ribeiro que o Duque que aia gloria 
despois que Casou com a Senhora duqueza Dona Britis rece beo em 
sua guarda-roupa muito dinheiro de suas rendas do tempo que Esteue 
Veuuo que diz que Este dinheiro se deue de tirar dos adqueridos 
por pertencer aos herdeiros Somente de que deu hum Rol de sua 
Letra das comthias que he E d’onde Veio que por elle se pode uer a 
quamtidade.
E por Esta maneira disse o dito Lazaro Ribeiro que auia Este Jmuentario 
/fl. 639/1372 per acabado das diuidas que a fazenda deue do tempo da 
Senhora Duqueza dona Britis com protestacam que a todo Tempo que 
lhe mais Lembrar o declarar E o achar por liuros ou lembranças por 
quamto Sam muitos Liuros E asinou aqui com o dito Dezembargador 
que mandou fazer Este termo Sebastiam Alueres que o Escreui // 
Jeronimo Pereira de Saa // Lazaro Ribeiro.
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Titolo das diuidas e seruicos e cousas que 
pagou o Duque que aia gloria em tem po da Duqueza 

Dona Britis que elle deuia e era obrigado pagar 
antes de cazar com ella Senhora Duqueza

6140 Declarou Lazaro Ribeiro Escriuão da fazenda do Duque que 
aia gloria tinha hum padram de Omze mil reis de juro que a Du queza 
Dona Jsabel deixou aos meninos orfãos que se comprou a doze mil E 
quinhemtos reis o milheiro o qual iuro depois se remio por mandado 
d’el Rej nosso /fl. 639v./1373 Senhor a dezaseis mil reis O mi lheiro 
despois de Cazado Com a Duqueza Dona Britis Em que montou na dita 
Cresensa trinta E outo mil E quinhemtos reis E de feitio dos padrois mil 
E dusemtos e corenta reis que se pagaram dos adqueridos do tempo 
da dita Senhora.
6141 Jtem Disse mais1374 o dito Lazaro Ribeiro que o Duque tinha 
Vemdido na dizima do pescado Sincoemta mil reis de juro antes de 
Casar Com a senhora Duqueza dona Britis os quais desempenhou 
o Duque Em tempo da dita Senhora por outocemtos mil reis dos 
adqueridos de seu tempo.
Jtem Disse o dito Lazaro Ribeiro que nam era Lembrado de mais cousas 
que O Duque pagasse em tempo da Senhora Duqueza de diui das 
que se deuesem antes de Cazar com ella Senhora Com protes tacam 
de a todo tempo que se lhe mais Lembrar o declarar E asinou aqui 
Sebastiam Alueres o Escreui // Jeronimo Pereira de Saa /fl. 640/1375 
Lazaro Ribeiro.

Jmuemtario que fez o Senhor Duque Dom Joam e 
a senhora Dona Catherina de sua Colacão

Anno do nascimento de nosso senhor Jesus Christo de mil E 
quinhemtos sesenta E Simco aos sette dias do mes de marco do dito 
anno Em Villa Vicossa no aposemto do Senhor Duque sendo prezente 
o Doutor Jeronimo Pereira de Saa fidalgo da caza d’el Rej nosso Senhor 
E do seu Dezembarguo E dezembargador da Caza da Suplicação E 
Juiz por seu Especial mandado das partilhas da fazenda que ficou do 
Duque Dom Theodosio que aia gloria Logo o dito Dezembarguador 
deu juramento sobre os samtos Euangelhos ao senhor Duque E a 

Senhora Dona Catherina Em que elles puseram as maos E lhes disse 
que fisesem imuemtario de toda a fazenda que lhes dera o duque E 
asim em casamento como /fl. 640v./1376 por outra qualquer Via Como 
despois de Cazados E elles ditos Senhor Duque E senhora Duqueza 
dona Catherina aseitaram o dito juramento E prome teram de fazer 
o dito Jnuemtario do que lhe foi dado E lhes lembrar E fiserão pella 
maneira adiante Escrita E asinou aqui Sebastiam Alueres o Escreui // O 
Duque // Catherina.
E pello dito Juramento disse o dezembargador ao senhor Du que que 
tambem fisese imuemtario do que lhe seu pai deu antes de cazar com 
elle senhor asim o prometeo E tornou asinar aqui Sebastiam Aluares o 
Escreui // O  Duque Jeronimo Pereira de Saa.

Jnuemtario que fez a Senhora 
Dona Catherina por bem do iuramento

6142 Primeiramente huma saia de tella de ouro de mangas forrada de 
tafeta Cramesi Com pasamam de ouro foi aualiado o pasamam E feitio 
Em sette mil E /fl. 641/1377 dusemtos reis E a tella e tafeta e cetim em 
nouemta E hum mil e quatrocemtos e sincoenta reis Soma noventa e 
outo mil seiscemtos E sincoenta reis – 98O630
6143 Jtem Hum pasamam de Ouro e emcarnado que se fez pera Esta 
saya tem trinta E outo Couados E duas tercas que sam Vinte e noue 
Onças foi aualiado em dezacete mil e quatrocemtos reis – 17O400
6144 Jtem Hũa saya de manga de pomta de Velludo preto raxada 
d’ou ro forradas as mangas d’armas foi aualiada em quaremta E tres mil 
E ducemtos reis – 43O200
6145 Jtem Hũa saya de cetim preto recramada de Ouro E prata for rada 
de tafeta preto foi aualiado tudo o broslado desta Comta em Vimte 
E quatro mil E quatrocemtos E sincoemta reis E o ce tim E tafeta Em 
dezaseis mil Settecemtos E uinte reis soma a conta Coremta e hum mil 
Cemto e setemta reis – 41O170
6146 Jtem Huma saya de mangas de uelludo /fl. 641v./1378 roxo 
recramada de Ouro E prata as mangas forradas de tella d’ouro foi 
aualiado o bros lado E feitio E ouro Em cemto E uinte E sinco mil reis E 
o ueludo E tella E tafeta em trimta E tres mil e dusemtos reis Soma tudo 
Cemto Sincoemta E outo mil tresemtos reis – 158O300
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6147 Jtem Hũa saja de Veludo preto recamada de prata forrada de 
tafeta preto foi aualiada a prata broslado E feitio em cemto E quatro 
mil e quatrocemtos reis E o ueludo tafeta E Cetim Em Vimte E dous 
mil E outocemtos E Sincoemta reis Soma tudo Cemto Vin te E sette mil 
dusemtos E Sincoemta reis – 127O250

Cotas

6148 Jtem Hũa Cota de Cetim Emcarnado com pasamam de Ouro E 
hums La ços de pasamam de Ouro E framias forada de tafeta Emcarnado 
foi aualiado o ouro1379 E feitio dos Lacos em quimze mil dusemtos 
/fl. 642/1380 reis E o setim E bocaxim E foi aualiado o Ouro E feitio, digo 
foi aua liado em quimze mil nouecemtos E Sincoenta reis Soma trinta E 
hum mil dusemtos Sincoenta reis – 31O250
6149 Jtem Hũa Cota de cetim roxo com Hondas de ouro E prata 
escar chado foram aualiadas as homdas E prata Ouro E feitio em 
quaremta E seis mil settecentos E Sincoemta reis E o setim E ta feta E 
uelludo em dozouto mil E dusemtos reis soma tudo sesenta E quatro 
mil nouecemtos E sincoenta reis – 64O950
6150 Jtem Hũa Cota de Cetim bramquo Com Tres bandas de rendas 
de Ouro E prata as rendas foram aualiadas em seis mil reis E o se tim e 
tafetta E bocaxim Em treze mil e tresentos reis soma dezanoue mil e 
trezemtos reis – 19O300
6151 Jtem Huma Cota de tella d’ouro com pasamam forrada de tafeta 
Cramesi foi aualiado em dous mil E outocentos reis o pasa mam 
E feitio E tella tafeta E bocaxim diguo Cetim /fl.642v./ Em trinta 
E quatro mil E quinhemtos reis Soma trinta E sete mil tresemtos 
reis – 37O300
6152 Jtem Outra Cota de Cetim cramesi recramada d’ouro E prata 
com tres bandas de recamado d’ouro E prata foi aualiado O recamado 
d’ouro E prata E feitio Em nouemta E sete mil E nouecemtos reis E 
o Setim tafeta E ueludo Em desaseis mil e tresemtos reis So ma tudo 
Cemto E quatorse mil e dusemtos reis – 114O200
6153 Jtem Hũa Cota de tella de prata que se desfes para hum 
orna mento com bamdas de Velludo pardo recramadas de Ouro E foi 
aualiado o recramado prata E feitio em trinta E seis mil E ou tocemtos 
reis E a tella E uelludo Em Vinte E quatro mil reis soma tudo sesenta mil 
E outocemtos reis – 60O800

Vasquinhas

6154 Jtem Hũa Vasquinha de Velludo preto raxada de prata Com 
dous pasamaos de prata foi aualiado o pasamam E feitio em dous 
mil E seiscemtos E Sincoemta reis E o ueludo tafeta /fl. 643/1381 E 
bocaxim Em doze mil e tresemtos reis Soma quatorse mil nouecemtos 
E sincoenta reis – 14O950
6155 Jtem Hũa Vasquinha de Cetim Cramesi com duas bandas 
recra madas d’ouro E prata foi aualiada a prata E recramado E feitio em 
sincoemta E sette mil e seiscemtos reis E o setim Velludo E tafeta Em 
dez mil E quatrocemtos reis soma a sesenta E outo mil reis – 68O
6156 Jtem Hũa Vasquinha de cetim Emcarnado Com tres rendas de 
ou ro E prata foi aualiado as rendas E feitio em sette mil Outocemtos E 
sincoenta reis E o setim Veludo E bocaxim Em Omze mil E dusemtos E 
Sincoenta reis Soma tudo dezanoue mil E Cem reis – 19O100
6157 Jtem Hũa Vasquinha de Cetim roxo com huas bandas borladas 
d’ouro E prata foram aualiadas o broslado prata E feitio Em outo mil e 
quatrocemtos reis E o setim Veludo E tafeta em dez mil reis Soma tudo 
dezouto mil E quinhentos reis – 18O500 /fl. 643v./
6158 Jtem Hũa Vasquinha de tella de prata Com huns Laços de rendas 
de prata Sobre uelludo aleonado foi aualiado as rendas E feitio dellas 
E dos lacos em noue mil e quinhemtos reis E a tella E ue ludo E tafeta 
Em noue mil E seiscemtos E quaremta reis por ser usada Soma tudo 
dezanoue mil Cemto E quaremta reis – 19O140
6159 Jtem Hũa Vasquinha de tella d’ouro Com tres pasamaes d’ouro 
frisados digo de tella d’ouro foram aualiados os pasamaes Em sete mil 
e dusentos reis E a tella E tafeta e cetim Em Omze mil E du semtos reis 
Soma tudo dezouto mil E quatrocemtos reis – 18O400

Gibõins

6160 Hum gibam de Cetim Emcarnado Com rendas d’ouro forrado 
de tafeta Emcarnado foi aualiado as rendas e feitio Em Sinco mil E 
seiscemtos reis foi aualiado o Cetim E tafeta Em tres mil reis soma tudo 
Outo mil E Seiscemtos reis – 8O600
6161 Jtem Hum gibam d’Olanda raxado /fl. 644/1382 d’ouro E roxo 
forrado de tafeta roxo foi aualiado em dous mil E quinhentos reis – 
2O500

1379 Ms.: palavra manchada 
sobre “ouro”.

1380 Ms.: palavra repetida “dusemtos”.

1381 Ms.: palavra repetida “Tafeta”.

1382 Ms.: palavra repetida “raxado”.
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6162 Jtem Outro gibam de Olanda raxado de prata E azul foi aualiado 
em dous mil reis – 2O000
6163 Jtem Outro gibão de Olanda raxado de prata E roxo foi aualia do 
em dous mil E dusentos reis – 2O200
6164 Jtem Outro gibão de Cetim roxo por guarnecer foi aualiado Em 
dous mil E quatrocentos reis – 2O400
6165 Jtem Hum gibão de Cetim Cramesi que se deu a hum broslador 
foi aualiado em dous mil settecentos reis – 2O700
6166 Jtem Hũa mantilha d’ombros de Cetim preto raxada do mesmo 
Ce tim com dous pasamaos d’ouro por dentro E por fora foi aualiado o 
pasamam E feitio em tres mil E seiscemtos E sincoemta reis foi aualiado 
o Cetim Em noue mil e tresemtos reis Soma doze mil nouecemtos e 
sincoenta reis – 12O950
6167 Jtem Outra mantilha de Cetim bramco forrada de tafeta bramquo 
antre dobre com dous pasamaes d’ouro frisado /fl. 644v./1383 foi 
aualiado os pasamaes E feitio em sinco mil E quinhemtos reis E o Cetim 
E ta feta Em sette mil quatrocemtos E simcoenta reis Soma tudo doze 
mil nouecemtos Sincoenta reis – 12O950
6168 Jtem Hum saio de Velludo preto raxado de prata Com dous 
pasamaes de prata foi aualiado o pasamam E feitio em sette mil 
du semtos E sincoemta reis E o ueludo Cetim E tafeta Em dezaseis mil 
seiscemtos E sincoemta reis soma tudo Vimte E tres mil nouecemtos 
reis – 23O900
E por Esta maneira Ouue a senhora Dona Catherina Este inuemtario 
por acabado E disse que nam era lembrada de mais que lhe dese o 
Duque que aia gloria despois dos contratos do casamento feitos antre 
ella Senhora E o Senhor Duque com protestacam Se lhe mais lembrar 
o declarar E asinou aqui Sebastiam Alueres o Escreui Catherina // 
Jeronimo Pereira de Ssaa. /fl. 645/

Jnuentario que fez o senhor Duque de sua Colacam

6169 Dous Casticais pequeninos de prata dourados de pe do oratorio 
com tres Leois nos peis pesaram simquo Onças E tres outauas foram 
aualiados a dous mil E tresemtos reis o marco E de ouro E feitio dous 
mil E dez reis – soma tudo o feitio dous mil e dez reis – 2O10 
6170 Jtem Hum Crusifixo de prata muito pequenino foi aualiado Em 
quinhentos reis – O500

6171 Jtem Hũa alampada da prata pequenina do Oratorio pesou 
hum marco huma Onsa E Sinco outauas foi aualiado a dous mil e 
qua trocemtos reis o marco E de feitio quinhemtos reis soma tudo tres 
mil tresemtos E outenta E sete reis 
somente o feitio – 3O387
6172 Jtem Hũa Crus d’ouro pequenina do oratorio passou hum marco 
diguo hũa Crus d’ouro Esmaltada Com os martirios foi aualiada em 
dous mil reis – 2O /fl. 645v./
6173  Jtem Hũa salua de prata cham redonda no meio rosto de molher 
 pesou tres marcos Duas Onças E duas Outauas foi aualiado a dous 
mil E quatrocemtos reis o marco E o feitio della Em quatrocemtos reis 
Soma Outo mil dusentos Sesenta E sinco reis – 8O265
6174 Jtem Vinte E simquo botois de Cristal guarnesidos d’ouro 
Es maltados de bramquo E preto E uerde diguo hũa coura de Cordoũao 
bramquo pasamanada de retros bramquo E os botois que Estão nella 
não sam deste imuemtario que sam os comtheudos nesta adicão foi 
aualiada Em quatrocentos reis – O400
6175 Jtem Hum capote E huma Coura E huma gualteira de Serguilha 
forrada a Coira de tafeta pardo usado foi aualiado tudo Em mil E 
quinhemtos diguo Em dous mil E quinhentos reis – 2O500
6176 Jtem Hum capote de raxa preto pespontado pequenino usado foi 
aualiado Em mil e dusemtos reis – 1O200 /fl. 646/
6177 Jtem Hum capote de raxa bramco guarnesido de tafeta bramquo 
diguo de racha foi aualiado Em mil E dusemtos reis – 1O200
6178 Jtem Hum gibam d’Olanda raxada de prata foi aualiado Em mil E 
dusemtos reis – 1O200
6179 Jtem Hum chapeo de palha com huma Trança d’ouro foi aualiado 
Em tresemtos reis – 300
6180 Jtem Hum chapeo de feltro preto foi aualiado Em cem reis – 100
6181 Jtem Hum penteador de Olanda laurado de ponto com cadaneta 
pella borda foi aualiado Em tres mil reis – 3O000
6182 Jtem Hum pano de mesa de Velludo preto muito uelho E safado 
forrado de pano amarelo foi aualiado em seiscentos reis – 600
6183 Jtem Hum Escritorio pequeno d’Alemanha forrado de couro foi 
aualiado Em outocemtos reis – 800
6184 Jtem Hũa adarga d’anta forrada de Damasco amarelo foi aualiado 
em dous mil reis – 2O1383 Ms.: palavra repetida “frisado”.
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6185 Jtem Hum arcabus de sinco palmos E meio /fl. 646v./1384 fechos 
de pederneira que nam tem aparelhos, diguo hum arcabus de Simquo 
palmos E meio roliso de pederneira com seus aparelhos foi aualiado 
em tres mil reis – 3O
6186 Jtem Outro arcabus de Simquo palmos tambem de fechos de 
pederneira Com Seus aparelhos foi aualiado em dous mil reis – 2O
6187 Jtem Dous frascos pera poluora foram aualiados Em quatrocemtos 
reis – 400
6188 Jtem Hum poluarinho de tauxia d’ouro foi aualiado em 
quatrocemtos reis – 400
6189 Jtem Hum arcabus da simquo palmos fechos de pederneira que 
não tem aparelhos foi aualiado em tres mil reis – 3O
6190 Jtem Hũa espada E adaga E talabartes d’ouro a saber punho 
masam Crus1385 faqua E furador E comteira E adaga tem punho macam 
Crus bocal comteira E guarnicam talabartes Esmaltado de bram quo E 
preto gris E uerde E he a guarnicam de Cabeças de Carneiro tem a 
Espada /fl. 647/1386 tres marcos E quatro outauas d’ouro E os talabartes 
foram esmados em seis onsas E duas outauas de ouro E adaga E o ouro 
della em quarenta E tres mil seiscemtos E sincoenta reis E foi aualiado 
o feitio da Espada em cento E des cruzados E o feitio da adaga Em 
quaremta Crusados E o feitio dos talabartes em seis mil reis monta Em 
tudo dusem tos e Vinte E quatro mil nouecentos sesenta E dous reis E 
declarou que se comesou esta Espada Em tempo da Duqueza Dona 
Jsabel e se acabou em tempo da duqueza dona Britis E que o fei tio he 
adquerido – 224O962 reis
6191 Jtem Hũa Espada E adaga douradas com os punhos de fio de 
prata dourados foi aualiada Em quatro mil reis – 4O
6192 Jtem Hũas Comtinhas de ouro E de uidro azul de guarnicam de 
hũa gorra foi aualiada em quatro mil reis – 4O
6193 Jtem Trinta e seis peças d’ouro com graos d’aliofar que Estam Em 
huma gorra foram aualiados a dusentos reis cada huma sam sette mil 
/fl. 647v./1387 E dusemtos reis – 7O200
6194 Jtem Hums trocos E bichinhos de prata de guarnicam de huma 
gorra foram aualiados Em dous mil reis – 2O
6195 Jtem Hums ferros de prata da huma bolsa foram aualiados Em mil 
e quinhentos reis – 1O500
6196 Jtem Hũa campainha de prata pesou hum marco E tres onsas E 
meia monta Tres mil E quatrocentos E sincoenta reis – 3O450

6197 Jtem Hũa caldeirinha de prata pessou dous marquos E huma 
Outaua monta quatro mil Outocemtos E trinta E sette reis – 4O837
6198 Jtem Hũas cabecadas d’ouro que tem doze asicates E quatro 
bi queiras E duas tachetas E duas fiuelas e sostenentes d’ouro a 
dianteira dos Sostenentes E a traseira da prata Com sua Cadea de prata 
diguo Cadea de Ouro são esmaltados de uerde azul E bramquo E tem 
dezaceis iumquilhos foram Esmados E pessadas Em hum marquo E 
quatro onças E tres Outauas d’ouro E huma Onca /fl. 648/1388 E quatro 
Outauas da prata foi aualiado a quatrocemtos E outemta reis O Crusado 
E o feitio foi aualiado Em quatro mil reis monta Em tudo Sincoemta mil 
E sincoemta reis – 50O50 
6199 Jtem Hũas esporas d’ouro da sorte das cabesadas asima que 
tem huma quatorse asicates E desaseis iunquilhos E duas biqueiras 
E huma fiuella E a outra tem quinze asicates E desasete iumquilhos 
E duas biqueiras E huma fiuela foram Esmadas e pesadas Em hum 
marco quatro Onças E tres outauas foram aualiados a quatro cemtos E 
outemta reis o crusado E o feitio em quatro mil reis Sam corenta E noue 
mil reis – 49O
6200 Jtem Duas Espadas de prata douradas marcadas foram postas E 
esmadas Em sinco Onças de prata E o feitio E pecas em dous mil reis 
monta tres mil E quinhemtos reis – 3O500
6201 Jtem Hũas cabesadas de prata Esmaltadas de pardo douradas 
Com seus sustenetes de prata foram Esmadas E pessadas Em hum 
marco foi aualiado o feitio e ouro Em mil e seiscentos reis sam quatro 
mil reis – 4O /fl. 648v./
6202 Jtem Huas Estribeiras redondas douradas picadas Com sua Caixa 
Sem nenhum esmalte foram aualiadas Em doze mil reis – 12O
6203 Jtem Hũa Espada prateada de bainha escodada Com talabartes 
foi aualiada em outocemtos reis – O800
6204 Jtem Hums Casticaisinhos de prata quadrados do oratorio 
pe saram hum marco duas oncas E simco outauas foi aualiado a dous 
mil E quatrocemtos reis o marquo E de feitio quinhemtos reis sam tres 
mil dusemtos Outenta e sete reis – 3O287
6205 Jtem Hum retabolo pequenino do nasimento foi aualiado o feitio 
Em outocemtos reis – O800
6206 Jtem Outro retabolo maior de Sam Jeronimo foi aualiado Em 
seiscemtos reis – O600
6207 Jtem Hum fromtal de tella d’oiro frizada Com humas bandas 

1384 Ms.: palavras repetidas “E meio”.

1385 Ms.: corrigido pelo escrivão 
sobre a palavra “masanetas”.

1386 Ms.: palavras repetidas “a Espada”.

1387 Ms.: palavras repetidas 
“Sam sette mil”.

1388 Ms.: palavra repetida “Onsa”.
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de Velludo azul muito pequenino de oratorio muito pequenino foi 
aualiado Em outocentos reis – O800
6208 Jtem Outro de tella d’ouro rasa com huas /fl. 649/1389 bandas de 
ueludo Cramesi do mesmo tamanho foi aualiado Em dusemtos reis – 
O200
6209 Jtem Outro de damasco bramquo com bandas de tella d’ouro 
fri zada do mesmo tamanho foi aualiado em dusentos reis – O200
6210 Jtem Outro de Damasco bramco com bamdas de Velludo Cramesi 
do mesmo tamanho foi aualiado Em dusemtos reis – O200
6211 Jtem Outro de ueludo Verde com bandas de tella d’ouro do 
mesmo tamanho foi aualiado em dusemtos reis – O200
6212 Jtem Outro de ueludo cramesi com bandas de tella d’ouro do 
mesmo tamanho foi aualiado em dusemtos reis – O200
6213 Jtem Outro de Velludo alaramiado E ueludo azul do mesmo 
tamanho foi aualiado em dusemtos reis – O200
6214 Jtem Outro de borcado roxo com as bandas de ueludo Cramesi 
foi aualiado Em quatrocentos reis – O400
6215 Jtem Outro de ueludo azul do mesmo tamanho foi aualiado Em 
cemto E Sincoenta reis – O150
6216 Jtem Outro de ueludo preto do mesmo tamanho foi aualiado Em 
cem reis – O100
6217 Jtem Tres toalhas com tres fitas huma /fl. 649v./1390 Encarnada 
Outra amarela Outra Cramesi foram aualiadas Em dusemtos reis – O200
6218 Jtem Hum paninho de tella d’ouro frisada com que se cobre hum 
Crusufixo de reliquias foi aualiado em dusemtos reis – O200
6219 Jtem Hũa besta pequena dozinho com sua gofa foi aualiada Em 
dous mil reis – 2O
6220 Jtem Tres Vergas de besta digo hũa foi aualiada Em quatrocemtos 
reis – O400
6221 Jtem Hum pomtelo E huma coronha de besta foi tudo aualiado 
Em tresemtos reis – O300
6222 Jtem Tres fundas de besta E outras tres Ou quatro de gofas foram 
aualiadas Em seiscemtos reis – O600
6223 Jtem Tres Aliobas foram aualiadas Em quinhentos reis – O500
6224 Jtem Quatro ou sinco Coldres diguo quatro foram aualiados em 
dusemtos reis – O200
6225 Jtem Hũa bolsa de uaqueta preta foi aualiada Em dusemtos reis 
– O200

6226 Jtem Hum pano de serueira de que se fez huma besta foi aua liado 
Em Cem reis – O100
6227 Jtem Hum cadeado pequenino Com /fl. 650/1391 suas chaues foi 
aualiado Em sincoemta reis – O50
6228 Jtem Hum paninho pequeno de gomesis com figuras e pausagens 
foi aualiado Em tresemtos reis – O300
6229 Jtem Outro panino da Criacam de Adam E Eua roto foi aualiado 
Em sincoenta reis – O50
6230 Jtem Outro paninho quando Adam E Eua sahio do paraiso terreal 
roto foi aualiado Em Sincoemta reis – O50
6231 Jtem Outro paninho de Jonatas roto foi aualiado em Cem reis – O100
6232 Jtem Outro paninho da godomesis com huma figura de pausagens 
foi aualiado em sincoenta reis por ser roto – O50
6233 Jtem Outro paninho de hum retrato que tem por titolo Lodouicus 
foi aualiado em Cemto E sincoemta reis por Ser Velho – O150
6234 Jtem Hum paninho de dous retratos Em que estam El Rej Felipe E 
a Rainha Maria sua molher foi aualiado em dusemtos reis – O200
6235 Jtem Outro paninho d’el Rey Maximiliano foi aualiado em cento 
E sincoenta reis – O150
6236 Jtem Seis quadros pequenos de Veneza /fl. 650v./1392 de retratos 
foram aualiados Em outocemtos reis – O800
6237 Jtem Hũa Carta de marear Em purgaminho que he quarteiram 
muito uelho foi aualiado em Cem reis – O100
6238 Jtem Outra Carta de purgaminho Em que Esta a feira com as 
mulduras douradas foi aualiada Em quinhemtos reis – O500
6239 Jtem Hũa Carta Em que Esta pintado O tempo E uerdade E mentira 
foi aualiada Em quatrocemtos reis – O400
6240 Jtem Trinta E tres paaos que sam peças de grades dos pani nhos 
foram aualiadas Em Cemto E sincoenta reis por serem ve lhos – O150
6241 Jtem A guarnicam da huma gorra de ueludo que he huma me dalha 
que tem hum Camafeo rosto de molher Em que estam outo robins E he 
esmaltado de bramquo E preto e gris E a guarnicam he de comtinhas 
d’ouro E degraos de aliofar foi aualiada a medalha Em dez mil reis E as 
comtinhas E aliofar Em outros dez soma tudo Vinte mil reis – 20O
6242 Jtem Hũas Estribeiras de latam do montão alto douradas com 
/fl. 651/ sua Caixa de peitoral foram aualiadas em sete mil reis – 7O
6243 Jtem Hũa medalha de camafeo rosto de molher tem quatro 
rubiletes esmaltado foi aualiada em quatro mil reis1393 – 4O

1389 Ms.: palavra repetida “hũas”.

1390 Ms.: palavra repetida “Huma”.

1391 Ms.: palavra repetida “Com”.

1392 Ms.: palavras repetidas 
“de Veneza”.

1393 Ms.: corrigido da palavra “res [sic]”.



322

6244 Jtem Hũas Esporas de prata Largas d’arco douradas Esmaltadas 
de preto foram Esmadas E pessadas em dous marcos E quatro Onças 
que a dous mil e quatrocemtos reis o marquo são Seis mil reis E de 
feitio seis mil reis Soma tudo doze mil reis – 12O
6245 Jtem Hũas cabecadas da sorte das Esporas outras largas de prata 
d’arco esmaltadas de preto foram aualiadas em doze mil reis Ouro E 
feitio – 12O
6246 Jtem Hũa adarga de Vaqueta forrada de damasquo Verde 
amendoa do com debrum e embarcadura de ueludo uerde foi aualiada 
em dous mil reis – 2O
6247 Jtem Outra adargua pequena de uaqueta forrada de couro 
atamarado foi aualiada Em quinhemtos reis – O500
6248 Jtem Outra adarga nada. /fl. 651v./

Couzas que tem Gomes Cide

6249 Hũas Cabesadas E esporas E caixa de peitoral de prata a caixa 
he de rede com sua fiuela e fiuelam E he arco Largo bram quo as 
cabecadas tem quatro biqueiras E dous sostenetes E doze jumquilhos 
E des asicates E duas fiuelas E sua Cadea E as Espo ras tem corenta E 
simco pecas E mea de prata E huma fiuela d’arcata Com seu passador 
E as cabesadas tem duas tacholas pesou tu do simco marcos E simco 
Oncas foi posto o marquo a dous mil E quatrocemtos reis E fora aualiado 
o feitio dellas Em mil reis Soma tudo quatorse mil E quinhemtos 
reis – 14O500
6250 Jtem Humas cabecadas de prata Estreitas que tem dous 
sustenetes E duas tacholas E tres biqueiras E dous iumquilhos E hum 
asicate E duas fiuelas E sua cadeinha bramcas foram postas Em tres 
omças de prata E de feitio /fl. 652/1394 dusemtos reis soma mil E Cem 
reis – 1O100
6251 Jtem Hũas Estribeiras de latam com sua caixa de peitoral de 
motam prateadas Vsadas foram aualiadas Em dous mil reis – 2O
6252 Jtem Huns Estribos de ferro que forão prateados redondos Velhos 
foram avalliados Em seiscemtos reis – O600
6253 Jtem Hum freo de ferro prateado sem guarnicam nenhuma foi 
aualiado em dusemtos reis – O200
6254 Jtem Outro freo prateado Velho Sem guarnicam foi aualiado Em 
dusentos reis – O200

6255 Jtem Quatro freos ginetes guarnesidos de prata os freos Sam 
dourados o ouro he do Duque foram aualiados Em outo mil reis – 8O
6256 Jtem Outras nominas com borlas de asul escuro E cramesi laurado 
de gusanilho de uerde E uermelho E ouro E outras cores usadas foram 
aualiadas Em mil e dusemtos reis – 1O200
6257 Jtem Outras nominas borlas bramcas E uerdes lauradas de 
gusanilho /fl. 652v./1395 E ouro Vsadas foram aualiadas Em Outocemtos 
reis – O800
6258 Jtem Outras nominas borlas Roxas E amarelo E as perilhas d’ouro 
Vsadas foram aualiadas Em seiscentos reis – O600
6259 Jtem Outras nominas borlas azul E Cramesi lauradas de uerde 
E amarelo E bramquo usadas foram aualiadas Em mil e quinhemtos 
reis – 1O500
6260 Jtem Hũas nominas pretas lauradas de gusanilho de ouro E preto 
Vsadas foram aualiadas Em settecemtos reis
6261 Jtem Hums cordois de sella de retros Cramesi E uerde Escuro Sam 
seis forão aualiadas Em quatrocemtos reis por Serem usa das – 400
6262 Jtem Outros Seis cordoins de sella de cramesim E uerde mais 
claro usados forão aualiados Em quatrocemtos reis – 400
6263 Jtem Hum caparazam Verdozo de misella Com suas borlas Verdes 
Velho foi aualiado Em settecemtos reis – 700
6264 Jtem Outro Caparazão Velho Cor de penha com suas borlas 
Ver des E pardas /fl. 653/1396 foi aualiado em quinhentos reis – 500 
6265 Jtem Hũa cuberta de sella de pano de Jnglaterra Verde Escuro e 
craro foi aualiado Em dusemtos reis – 200
6266 Jtem Hum mandil de pano preto velho forrado de fustão foi 
aualiado Em quinhemtos reis – 500
6267 Jtem Outra guarnicam de couro amarelo de bastarda com a 
mes ma crauacam foi aualiada em mil reis – 1O
6268 Jtem Hums ferros de prata de Cabresto pessaram quatro marcos 
foi aualiado em dous mil e quatrocentos reis o marco E de fei tio em 
tresentos reis soma noue mil e nouecentos reis – 9O900
6269 Jtem Outra guarnicam de bastarda de couro uerde dourada uelha 
foi aualiada em quatrocemtos reis – O400
6270 Jtem Hũas nominas com as borlas Cramesi E perilhas de gusanilha 
uelhas foram aualiadas Em tresentos reis1397 – 300
6271 Jtem Huns freos de Cabresto de Caualgar foram prateados foram 
aualiados em dusentos reis – 200 /fl. 653v./

1394 Ms.: palavras repetidas 
“E de feitio”.

1395 Ms.: palavras repetidas 
“de Gusanilho”.

1396 Ms.: palavras repetidas “E pardas”.

1397 Ms.: corrigido da palavra “res [sic]”.
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6272 Jtem Hũa guarnicam Vermelha de bastarda Com crauacam de 
latam dourada foi aualiada Em mil reis – 1O
6273 Jtem outra guarnicam de bastarda da mesma maneira preta foi 
aualiada em mil reis – 1O
6274 Jtem Hũa guarnicam de Bastarda de Couro Verde com a mesma 
Crauasão foi aualiada Em mil reis – lO
Jtem E por esta maneira disse o senhor Duque que auia Este imuentario 
de sua Colação por feito E acabado Com protestacam de a todo O tempo 
que lhe alembrar mais o declarar E asinou aqui Sebastiam Alueres o 
escreui // O Duque Jeronimo Pereira de Sa.

Colacão que fez o Doutor Esteuão Preto tutor do senhor Dom 
James do que lhedeu o Senhor Duque seu pai que aia gloria

6275 Hum pellote de ueludo cramesi recramado d’ouro E preto 
foi aualiado o recamado E ouro E retros /fl. 654/1398 em tres mil e 
seiscemtos reis.
6276 Jtem Huns munsgos de ueludo cramesi forrados de Cetim cra mesi 
recramados de ouro E preto foi aualiado o recramado Em dous mil 
setecentos reis com feitio.
6277 Jtem Hums gibois de cetim bramquo recamado d’ouro foi aualiado 
o feitio E recamado Em quatro mil e dusemtos e uinte reis.
6278 Jtem Huns musgos de Setim bramquo recramado d’ouro usado e 
remendado1399 e recamado d’ouro E feitio tres mil e quatrocentos reis.
6279 Jtem Hũa Capa de mangas de ueludo branco recamado d’ouro E 
pra ta Escarchado he roupam foi aualiado o ouro E raxado E feitio Em 
seis mil reis.
6280 Jtem huns Calsans de retros roxo E ouro.
6281 Jtem Hum gibam de retros roxo E ouro.
6282 Jtem Hum gibam de telilha raxada de prata.
Estes uestidos atras comtheudos nesta folha nestas outo adicõins 
Sam do Senhor Dom James E Sam Velhos /fl. 654v./1400 E pequenos 
pera elle E ia lhe não seruem E lhos deu o Duque Seu pai E foram do 
Senhor Duque Dom Joam E por lhe não seruirem os deu ao Duque 
que aia gloria E o dito Senhor Dom Jemes e ia lhe nam seruem E asim 
declarou o dito Doutor Esteuão Preto E o dezembargador mandou que 
se escreuese Sebastiam Alueres o Escreui E asinou a senhora duqueza 
Com o dezembargador // A duqueza // Jeronimo Pereira de Sa.

Cousas que declarou o Senhor Duque Dom João 
que tem a conta de sua legitima de sua mai alem 

das cousas comtheudas na partilha da Duqueza sua 
mai E dos comtheudos nos liuros da fazenda

6283 Hũa Espada de feicam de dados que ueio de Castella que mandou 
Manoel Caldeira com adaga do mesmo E he dourada E os punhos de fio 
de ouro E asim o dourado dos ferros /fl. 655/1401 dos talabartes porque 
o mais he do dito Senhor Duque E foi aualiado o sobredito com as 
folhas Em noue mil E seiscemtos reis – 9O600
6284 Jtem Outra Espada que tambem mandou Manoel Caldeira 
dourada E prateada E assulada com a sua adaga foi aualiado o dourado 
E prateado desta Espada E adaga E dos ferros Em tres mil e seiscemtos 
reis porque o mais he do Duque – 3O600
6285 Jtem Hũas Estribeiras de motam alto d’ouro com sua caixa E 
foram aualiadas em nouemta E dous mil reis – 92O
6286 Jtem Hũas Espadas de Canos que tem a Crus E bocal e comteira 
E duas pesas na bainha da prata E ouro E assi a macam E tres biqueiras 
E huma fiuela E hum passador todo de prata E ouro Es maltado foi 
Esmado O ouro Em hum marco E aualiado a quatrocentos E outenta 
reis o crusado E a prata em quatro marcos Eam noue mil E seis- 
/fl. 655v./1402 cemtos reis E o feitio Em Vimte E outo mil reis Soma tudo 
sesemta E outo mil tresemtos E vimte reis – 68O320
6287 Jtem Hum Tali de prata E Ouro Esmaltado do cores da Sorte da 
Espada foi esmada o ouro Em simcoemta Outauas sam Vinte E quatro 
mil reis E a prata Em tres marcos E meio são Outo mil E quatro centos 
reis E de feitio Em dezaseis mil reis monta Corenta E outo mil E 
quatrocemtos reis – 48O400
6288 Jtem Hum Cinto mourisco Laurado de fio de prata dourado 
quo tem Sua biqueira E chaueiro E fiuela E passador de rede de 
prata dourado E seis rodas E toda esta guarnicam he de prata E ouro 
Esmaltado de cores da sorte da Espada E talim foi Esmado o ouro 
Em setenta Outauas E foi aualiado a quatrocemtos E outemta reis o 
Cruzado sam trinta E tres mil E seiscentos reis E a prata /fl. 656/1403 
foi posta Em simquo marquos que sam diguo prata de fio Em quatro 
marcos Sam noue mil E Seiscentos reis E o feitio foi aualiado Em Vimte 
E quatro mil reis soma tudo setenta E noue mil E dusentos reis E em 
tamto Se lanca – 79O200

1398 Ms.: palavras repetidas “E retros”.

1399 Ms.: corrigido pelo escrivão sobre 
a palavra repetidas “recra”.

1400 Ms.: palavras repetidas “E Sam 
Velhos”.

1401 Ms.: palavras repetidas “dos 
ferros”.

1402 Ms.: palavras repetidas “E seis-”.

1403 Ms.: palavras repetidas “E prata”.
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6289 Jtem Hum Caparazam de Escarlata com suas chias atorceladas de 
retros amarello foi aualiado o broslado E retros Em mil E setecentos E 
uimte reis porque o pano he do Duque – 1O720 reis
6290 Jtem Hum Caparazam de pano amarello com seu mandil E xarel 
asim todo como Esta pano broslado linhas foi aualiado Em mil e1404 
Cem reis – 1O100
6291 Jtem Outro Caparazam d’escarlata Com seu xarel broslado de 
linhas foi aualiado o Broslado linhas Escarlate Em dous mil tre sentos 
reis1405 – 2O300
6292 Jtem Outro Caparazão arenoso Emtretalhado de pano alaramia do 
uelho foi aualiado Em mil reis – 1O
6293 Jtem Hum caparazão de pano azul Emtretalhado de amarelo foi /
fl. 656v./1406 aualiado Em mil E seiscemtos reis – 1600
6294 Jtem Hum Caparazão laramiado de Volta emtretalhado de pano 
azul com seu xarel foi aualiado Em mil reis – 1O
6295 Jtem Hum caparazão de pano azul Com humas Cunhas amarellas 
foi avaliado Em seiscemtos reis – O600
6296 Jtem Outro Caparazam de pano amarelo emtretalhado d’azul 
Com seu trosal bramquo Com Xarel foi aualiado Em mil reis – 1O
6297 Jtem Outro Caparazam de pano arenozo Com hum mandil E xarel 
de uolta Emtrechachado de linhas amarelas foi aualiado Em dous mil E 
quinhemtos reis – 2O500
6298 Jtem Hũa tira de Velludo Cramesi com outro pedaço d’outra tem 
duas Oncas E seis outauas d’ouro foi aualiado asim como Es ta em dous 
mil nouecemtos E sincoenta reis – 2O950
6299 Jtem Hum Tellis de Velludo azul /fl. 657/1407 framiado de retros 
azul E ouro Com suas borlas E forrador de tafetta azul dobrado foi 
avaliado Em doze mil reis – 12O
6300 Jtem Hũa truqua de sette Varas de Seda de cores E ouro foi 
aualiada Em quatro mil E outocemtos reis – 4O800
6301 Jtem Hum bedem de Chamalote preto Com alamares d’ouro E 
re tros preto foi aualiado Em quatro mil reis – 4O
6302 Jtem Hum Bedem bramco foi aualiado em quatro mil E outocem-
tos reis – 4O800
6303 Jtem Hũa menza de nogeira Com bisagras douradas Com seus 
peis foi aualiada Em mil reis – 1O000
Jtem E disse o senhor Duque que nam era Lembrado de mais cou sas 
que lhe seu pay desse da Conta do dote afora as de seu Liuro E afora 

as comtheudas nestas partilhas da Duqueza sua /fl. 657v./1408 may 
Com protestacam de a todo o tempo que lhe mais lembrar o decla rar E 
asinou aqui Sebastiam Alueres o Escreui // O Duque. 

E não dizia mais nos1409 ditos autos de Jnuemtario a que Em to do E 
por todo me reporto E por me ser pedida a prezente Certidão com o 
theor de todos os ditos autos por parte do Conde de Figeiro E lhe ser 
mandada Dar pello despacho atras posto no fim da peticam do dito 
Conde lha passei por mim sobescrita E asinada aos quinze dias do mes 
de dezembro do anno do nasimento de nosso Senhor Jesus Christo de 
mil E seiscemtos E sesenta E Sinco annos pagou-se de feitio desta por 
parte do dito Conde Vinte E seis mil Duzentos E oittenta reis E da busca 
dos Auttos cento E oittenta reis – 26280 00180
E eu João Pereyra o Sobescrivi E assiney                              
João Pereyra

1404 Ms.: corrigido da palavra “Em 
[sic]”.

1405 Ms.: corrigido da palavra “res [sic]”.

1406 Ms.: palavra repetida “foi”.

1407 Ms.: palavras repetidas “Hum 
Telis de Veludo Azul”.

1408 Ms.: palavra repetida “Sua”.

1409 Ms.: corrigido pelo escrivão 
da palavra “hos”.
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1 Mss.: rasura sobre a palavra “E”.

2 Mss.: repetição da palavra 
“addicões”.

Jmuentario que fes A Duqueza de Bragança dona Brites 
de Lancastre por Morte de Seu Marido o Duque Dom 

Theodozio dos bens que tinha em seu poder

/fólio sem número/
Maço de Bragança                                                       duqueza de Caminha

senhor
Diz a duquesa de Barganca Dona Britis de Lencatro que ao tempo 
do jnuentario da fazenda que ficou per fallecimento do duque Dom 
Theodosio Seu marido que aja gloria o doutor Steuão Preto Seu 
Curador E procurador fez protesto sobre muitas cousas lancadas no 
dito Jnuentario não serem de partilha , E outras que ficauão de fora 
se lancarem , E requerer sobre hũas E outra E sua Justica E por quer as 
ditas partilhas se vão apurando E he tempo de apontar as ditas cousas 
as quaes relata a que pede 1 que vossa merce faca nelas declaração 
conforme a Justiça

Primeiramente
nas joias de que se faz mencão nos papeis que vão juntos folio 2 et 3º 
as quaes forão compradas constante matrimonjo/
Jtem nas joias de Seu scritorjo que estão folio 4º cum sequitur
Jtem nas outras joias folio 8º & cum sequitur
Jtem nas outras folio 13 et 14
as quaes todas lancou em jnuentario por temor do juramento mas 
com Seu protesto de não serem de partilha não Sendo Justiça ja vossa 
merce em todas deue pronunciar que não são de partilha pois o duque 

que aja gloria lhas deu precipuas e entregou /fl. sem num. verso/ e as 
tinha em Seu poder a senhora duquesa tempos mortos [?]

2º
pede que vossa  merce lhe mande pagar iiijc LRtbbj [496] | iiijc [400] reis 
dos rendimentos do Juro a custa da fazenda do senhor Duque dom João 
porque pela spritura do concerto cuja verba vay adiante o dito Juro 
auia de correr de 7 de Julho de bj em diante , e sua excelencia mandou 
que corresse do primeiro de dezembro do dito anno . contra forma 
da spritura pelo que lhe estaa deuendo a dita contja de rendimentos 
desde Julho ate dezembro e nisto não pode aver duujda vista a forma 
do concerto e como a conuenca das partes he ley entr’elles e a senhora 
Duquesa fez niso seus protestos

3º
o duque que aja gloria pagou constante matrimonjo com a senhora 
duquesa dona Britis ij contos e iiijc lxtaj [461] cento Rtaiiij[44] reis de 
diujda que ficou deuendo do tempo da duquesa dona Jsabel sua 
primeira molher.
nestes tem a senhora duquesa dona Britis sua metade por ser 
acquerjdo do Seu tempo que podera estar em dinheiroou fazenda se 
com elles o duque não pagara as ditas diujdas das quaes consta e do 
pagamento delas per hũu Rol que Lazaro Ribeiro seruião da fazenda de 
sua excelencia deu a Sebastiao Alvarez scriuão destas partilhas que vay 
adiante os follhas 15 ate 2i, e posto que algũas addicões 2 não vão bem 
declaradas protesto verificadas como for /fl. sem número/ necessarjo 
/ Pede a duquesa a vossa merce lhe mande pagar a metade das ditas 

Arquivo Histórico 
da Casa de Bragança
Cota: BDM II, 
Reservados Ms 17, 1-t-1
Cota antiga: Maço de Bragança 

e Comendador-mor, Mç. 6, 

Letra B, nº10

Transcrição | Transcription Joana Bento Torres
Revisão | Revision Hugo Miguel Crespo 
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3 À margem direita   
“ja vaj respondido”.

4 À margem esquerda “si pedio pois 
dise no testamento que lhas nam 
dera nisi ad vsum”.

contjas que se pagarão em seu tempo por não ser diujda sua senão 
do tempo do primeiro matrimonjo E nisto a ordenacão do Reyno estaa 
clara E não pode aver duujda

4º
xxxbj botões de diamantes que a duquesa lançou no Jnuentario no 
titulo das joias folio 2 / os diamantes somente são das joias e então 
na primeira duujda se ficão suas precípuas por o duque lhas dar e 
entregas e fallecer sem lhas pedir/ 3

4Mas o ouro E feytio dos ditos botões he da senhora duquesa por se 
fazer e pagar do seu proprio dinheiro despois do fallecimento do duque 
/ e asy ao tempo da aualiacão seu procurador e curador logo fez sobre 
isto seu protesto que estaa as folhas 7.
Pede a vossa merce duquesa que declaro este ouro e feitio ser seu in 
solidum e cousa fora da partilha sem duujda

5º
As agoas de cheiro que ficarão na botica per fallecimento do duque na 
botica [sic] posto que as carregarão no jnuentario ha senhora duquesa 
/ perderão-se e danarão-se de todo o ponto que foy necessario lanca-
las na rua; como dara fe Bastiam Alvarez.
Pede a vossa merce que lhe descarrege o preço das ditas agoas por asy 
se danificarem e as ponha a conta da fazenda / por que não lhe ficaram 
como vendidas a seu risco , e jnda que asy fora foy lesa em as tomar e 
cabe-lhe restitujcão Jure mjnoris
/fl. sem número verso/

6º
Violante Jndia posto que se lançou em Jnuentario he precipua da 
senhora duquesa por lha dar o senhor dom Constantino / e diso se 
fez logo protesto ao fazer do Jnuentario , pelo que me asy o deue 
pronunciar como cousa sem duujda pois he fazenda sua /
Pede prouisão e Justiça nas cousas sobreditas e protesta apontar 
as mais que occorrerem e per outras que apontou na recepta das 
duujdas que se poderão por parte do Duque e em todo ser-lhe feito 
comprimento de Justica e custas.
tequj _____
/fl. 1/

# Protesto do procurador e curador da senhora 
duquessa sobre os Remdimentos do Juro

Aos doze dias do mes me Março de mill e quinhemtos sesemta e ojto 

annos em Lixboa na Rellacão na audiencia que fazia o desembarguador 
Jeronimo Pereira de Saa Juiz destas paartilhas pareçeo ahi o lecemceado 
Fernão Lopes de Lixboa procurador sob estabelecido do douto 
Esteuão Preto procurador e curador da senhora duquessa /e dise ao 
dito desembargador que o sennhor duque mamdara passar prouisões 
pera os allmoxarifes pagarem aa senhora duquessa os Remdimentos 
dos Juros que lhe elle daa pella ffazemda que tomou do monte . E que 
nas prouisões diz que comecarão de correr os Remdimentos desde 
o primeyro dia de dezembro do anno passado de sesemta e sete , e 
este anno de sesemta e oyto e porqu’elle tem por sem duuida que ho 
dito Juro aa decorrer aa dita senhora  desde o tempo que o comtrato 
do comcerto se fez amtre os ditos senhores sobre o dito Juro , elle 
protesta Requerer sobre jso sua justiça a todo tempo sem embarguo 
de nas proujsoes que o dito senhor pasou dizer em que comecase a 
correr o Juro  desde o dito mes de dezembro , As quaes prouisoes elle 
aceytou com esta protestacão e de não lhe perjudicar a seu dereyto e 
Justiça e com esta protestação aceytou as ditas prouisoes e Requereo 
ao desembargador mamdase ffazer este protesto e o desembargador 
mandou que se escreuese . Sebastião Alluarez que ho esprivy

/fl. 1 v/
Titolo das diuidas que dise que deue esta fazemda

Declarou que esta fazenda deue a ella senhora duquessa o dote 
comteudo em seu comtrato dotall e asy as arras o qual dote e arras 
pede e Requere ao doutor Jeronimo Pereira de Saa juiz destas partilhas 
que lhe mande daar e emtregar comforme ao dito comtrato e o mande 
noteficar ao senhor duque dom João como herdejro do duque seu 
senhor que deos tem e que protesta não lhe emtregamdo seu dote 
e arras como pede nam ser tirada de sua pose e cabeca de casall em 
que estaa ate com efejto não ser paga do dito dote e arras comforme 
ao dito comtrato e protesta lhe pagarem o Remdimento de todo o dito 
dote e arras , e asy protesta lhe ser paguo todo o mays que o dito dote e 
arras podia Remder alem dos alimentos que [athe] agora lhe são dados 
e ella podera gastar enquamto estiuer em pose e cabeca de casalle e 
o desembargador mamdou que asy se escreuese e que eu escriuão 
ho noteficase comforme ao pedido , e asy disse que protestaua pellos 
Jmtereses perdas e danos de todo o sobredito.
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5 Mss.: corrigido da palavra   

“do [sic]”.

pelo titulo dos5 pedidos da senhora duquessa e de seus filhos

E Loguo no dito dia mes e anno que são hos ditos vimte e dous 
dias do mes de Janeiro de mil e quinhemtos e cimquo annos por ho 
doutor esteuam preto procurador e curador da senhora duquessa 
e de seus filhos foy dito ao dito desembarguador que outrosy elle 
protestaua mujtas cousas que hiam lamçadas neste Jmuentaayro que 
não hião lamçadas em [fol 2] seu lugar se lamcarem em seu lugar e se 
emendarem e nam lhe correr tempo e Requerer niso sua justiça a todo 
tempo asy por parte da senhora duquessa como de seus filhos , e asy 
se lamcarem muitas cousas em Jmuentayro que se ora nam lamcaua 
por djzerem serem de morgado e protestaua Requerer sobretudo sua 
justiça a todo o tempoe o desembargador mandou que se escreuesse 
Sebastião allueres que o escreuj

ttitullo das Jojas que declarou a senhora duquessa 
que se compraram e ouuerão duramte o matrimonio 

que outrosi disse que lhe deu o duque /

Hum firmal feicam de Cruz grande de diamantes, tem treze diamantes 
Esmaltado de todas as cores foi aualiado em quatrocentos cruzados, 
asim como esta são sento E sesenta mil reis, foi dado pella a- ualiacam 
a Conta do Seruiço de Esteuam de Aguiar como pareçe pello auto de 
sua execusam

Jtem Hũa douradura de pedraria que tem qinze peças, diguo pares 
de sintos de perolas de duas cada hum E outo peças de Diamantes 
tauoas E sete robins tauoas foram aualiadas as perolas E pedras em 
cento E dez cruzados em que emtram dous diamantes falsos E o feitio 
em doze mil reis E o ouro pessou Vinte E outo mil e cem reis que soma 
em tudo Outenta E quatro mil e cem reis – 84O100 reis

Jtem Hũa medalha de hum Camafeo de molher esmaltada de muitas 
cores

Jtem Setenta E dous botois de cristal Laurados feicam de pinhas 
engastados em ouro, com huas uergas d’ouro ao redor Esmaltados de 
preto E branco foram aualiados a seissentos E sincoenta reis cada hum 
que monta quarenta E seis mil e outocentos reis – 46O800 reis

Jtem Trinta e seis botois d’ouro de diamantes que tem cada hum hum 
diamante tauoa Laurado E sam redondos Esmaltados de preto E branco 
E uerde e roxo pessaram asim como estam hum marquo e tres onças e 

sinco outauas e meia ual o dinheiro quarenta E tres mil e outocentos 
vinte E sete reis, e foi aualiado cada botam diguo cada diamante em 
sete crusados, E de feitio a nouecentos reis cada hum que monta em 
tudo Cento e outenta mil setecentos uinte E sete reis – 180O728 [sic] 
reis

Jtem Hũa barrinha de ouro que ficou destes botois asima que 
pessou sete outauas E uinte graos em que monta tres mil quatrocentos 
quarenta E dous reis – 3O442 reis

Jtem Hum fio de perolas que tem cento sesenta e sinco perolas E hũa 
mais de feicam de cabaça e emtre perola e perola estão dous grãos 
de aliofar meudos. Diguo que sam Cento e quinze perolas e a perola 
era comprida e tantos declarou a senhora Duquesa que sam pello 
Juramento que tem foram Vistos E aualiados em tres mil e seiscentos 
nouenta E sinco Cruzados em que monta – 104O78 reis

Jtem Hum anel de Ouro esmaltado de preto que tem hum rubi de 
bago alto foi aualiado em cem mil reis – 100O reis

Jtem Houtro da marta que he de diamantes hum de tauoa alto em 
cima e seis diamantes pequeninos de rredor do grande, esmaltado de 
uerde, branco e outras cores e asi a cabesa da marta he de ouro E tem 
ao pescoso hum colar de pedraria, A saber tres diamantes e tres rubins 
taboas e seis perolas E na testa hum rubi tauoa e nos olhos dous rubins 
barrocos e pello fucinho muitos rubins E diamantes E esmeraldas tudo 
meudo E os pes e maos sam de ouro E tem cada hum hum rubi tauoa e 
hũa cadea pequenina por onde se prende e a marta sam duas martas 
emparadas hũa com outra foi uisto e aualiado a dita marta em quarenta 
Cruzados E as perolas se puseram em Cento E quarenta E sete mil e 
dusentos reis, De ouro Era trinta e noue mil duzentos E dezanoue reis 
em que entrou o anel na ualia das pedras em cento E tres crusados

Jtem Hums relhos de ouro esmaltados de preto E branco com hum 
rosto de homem no meio, diguo que disse que sam antiguos E que lhos 
deu o Duque pessou sinco mil setecentos setenta E sinco reis e em 
tanto foi aualiado disse que os uendera pella aualiacam – 5O775 reis

Jtem Trinta e seis pontas grandes, de cristal de tres quinas, E cada quina 
emgastada em ouro e a ponta E pe d’ouro, esmaltados de preto branco E 
uerde E destas estam quatro por acabar em poder de Francisco de Flores 
Ourives do ouro morador nesta Villa E declarou o Doutor Esteuam Preto, 
que estas pontas sam in solidum da senhora Duquesa que se fiseram 
de sesenta mil reis que o Duque que aia gloria lhe deu perguntando 
lhe, se queria antes este dinheiro pera o escritorio, se pera as pontas 
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E ella senhora disse que pera as pontas E o Dezembargador mandou 
que se Lancasem neste inuentario com esta declaracam – 60O reis

Jtem Hum talabartinho de ouro aberto esmaltado de preto E 
branco pessou sinco outauas e meia e uinte graos que ual dous mil e 
quinhemtos setenta E sete reis // Disse a Senhora 

Jtem Dezouto pares de pontas de Ouro de tres quinas esmaltadas 
de branco E preto pesaram e foram aualiadas em quinze mil dusentos 
trinta e quatro reis – 15O234 reis

Jtem Vinte pares de pontas de ouro de França de rozas sem esmalte 
foram aualiadas em onze mil setecentos E dezoito reis E tanto pezarão a 
rezam de trinta mil reis o marquo, disse a dita Senhora que se uendiam 
pella aualiacam – 11O718 reis

Ioias E brincos qve declarou a Senhora Dvquesa que lhe deu
O senhor Dvqve qve aia gloria

Com Declaracam que lhas daua Loguo pera Ella percipuas pera 
fazer dellas O que quisese E que por esta rezam as tinha no escritorio 
E que as lança aqui com temor do Juramento que lhe he dado mas 
não pera serem de partilha E protesta sobre isso requerer sua Justiça 
a seu tempo E o Dezembargador mandou que se lançase com essa 
declaracam E sam as seguintes

Jtem Sete Estremos de ouro Laurados por sima e esmaltados de azul 
e branco E preto E sam redondos e grossos e estam em hũas contas de 
paao foram aualiadas asim como estam, diguo os Estremos em outo 
mil e quatrocentos reis por que as contas eram da senhora Duquesa 
– 8O400 reis

Jtem Hum fio de coraes redondos, que sam sesenta e tres e sam 
grandes, que tem outo Estremos de ouro de França hum he maior que 
os outros foram aualiados em tres mil reis E o coral em dous mil e 
quatrocentos reis monta – 5O400 reis

Jtem Duas pontas grandes de cristal emgastadas em ouro hũa 
esmaltada E outra por Esmaltar e por acabar pessou o Ouro dellas dous 
mil Outocentos nouenta E dous reis E o feitio da acabada foi aualiado 
em outocentos reis E a por acabar em quinhemtos reis E os cristaes em 
quatrocentos reis monta Em tudo – 4O692 reis

Jtem Hũa Aleterna de Cristal e dentro hum Cruxufixo de paao E he 
guarnecida de Ouro esmaltado de preto E branco pessou Sinco outauas 
E meia E dezouto graaos que ual a dinheiro dous mil e quatrocentos 

sesenta E tres reis E de feitio foi aualiado em dous mil reis monta – 
4O463 reis

Jtem Hum Corzo o corpo de perola E o mais de ouro com hum 
gramde aliofar Esmaltado de branco E azul foi aualiado em dous mil e 
quatrocentos reis – 2O400 reis

Jtem Dous brincos de cristal feicam d’almaraxa com huas vergas 
de ouro de Milam com outros brimquinhos de cristal pendurados 
pemdentes Esmaltados de uerde, foram aualiados em dous mil reis – 
2O reis

Jtem Dous brincos d’ouro de pendentes de filagrana cheios de ambar 
feicam de cabasinhas esmaltados de branco E uerde E azul pessaram 
duas Outauas E dezoito graos ualem a dinheiro mil e sincoenta E sete 
reis em tanto foram aualiados – 1O57 reis

Jtem Dous brincos de Cristal feicam de Jarinhas emgastados Em ouro 
sem esmalte foram aualiados a doze mil dusentos reis, diguo em mil 
dusentos reis – 1O200

foram dados pella aualiaçam a conta do seruiço de Esteuam de 
Aguiar como pareçe pello auto de Sua Execusam

Jtem Duas pontas de ouro de Milam pequenas com rubiletes meudos 
foram aualiados em nouecemtos reis – 900

Foram dadas a Simão Fernandes a conta da sua sentença como se uio 
pello auto da execusam de sua sentenca

Jtem Hum anel de hum rubi de bago alto sem colunnas esmaltado de 
verde E branco e preto quadrado foi aualiado asim como esta em dez 
mil reis – 10O reis

Jtem Hum anel de feicam de Serpe que tem hum diamante pequeno 
alto Laurado e nos olhos da serpe dous rubiletes esmaltados de Verde 
foi aualiado em sincoenta mil reis – 50O reis

Jtem Hum anel sem pedra feicam de serpe delgado como memoria 
esmaltado de uerde Foi aualiado em quinhemtos reis – 500 reis

Jtem Dous pendentes de Ouro e rubiletes de Ceilam com tres graaos 
d’aliofar pendentes que declarou que deu o Duque a senhora Dona 
Jsabel sua filha foram aualiados em quatro mil reis – 4O reis

Jtem Hũa medalha de meio corpo de homem Engastada em ouro E 
quatro rubiletes ao redor esmaltado de uerde Azul e preto E branco 
como Estampa que tambem deu o Duque a Senhora Dona Jsabel, 
diguo que he Camafeo corpo de molher pessou tres outauas sam mil 
e quatrocentos reis E de feitio foi aualiado em mil e dusentos reis por 
rezam dos rubins monta – 2O600 reis
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Jtem Duas figuinhas muito pequeninas de coral com seus emgastes 
d’ouro que sam da senhora Dona Jsabel foram aualiadas em dusentos 
reis ambas – 200 reis

Jtem Duas memorias de ouro de Milam Guarnecidas de rubinetes 
foram aualiadas em dous mil reis – 2O reis

Jtem Sinco rubins por laurar redondos que lhe deu o Duque estando 
pera faleçer foram aualiados em Vinte mil reis – 20O reis

Jtem Tres rubiletes E tres diamantinhos tauoletos muito pequeninos 
que diz que lhe deu o Duque pera hua medalha estando pera faleçer 
foram aualiados em seis mil reis – 6O reis

Jtem Hũa bocetinha de ouro pequenina Com sua chaue e gomsos 
que se abre E feçha pesou tres outauas E seis grãos que monta mil e 
quatrocentos e quarenta reis E de feitio foi aualiado em quatrocentos 
reis monta – 1O840 reis

Jtem Hum brinco feicam de Galgo o corpo de perola E o mais de ouro 
com hũa perla pequena pendente Esmaltado de bramco E uerde foi 
aualiado em tres mil e dusentos reis – 3O200 reis

Jtem Trenta E sete asentos de perolas pequenas redondas foram 
aualiados a dusentos E Vinte reis cada hum são outo mil cento e 
quarenta – 8O140

Jtem Corenta E oito camafeos de Milam pera botoens e hũa medalha 
de camafeo foi tudo aualiado, A saber os camafeos a trezentos reis cada 
hum E a medalha em mil E seiscentos, são dezaseis mil reis – 16O reis

Jtem Hum ramal de contas de Beioim de boninas que sam corenta 
E outo E sinco estremos do mesmo grandes E redomdos emfiados em 
cordam uerde

Jtem Tres canudinhos de ouro feicam de colunas esmaltados de 
preto pesaram meia outaua que sam dusentos E trinta E quatro reis E 
em tanto foram aualiados – 234 reis

Jtem Hum botam de Cristal, com hũa uerga de ouro foi aualiado em 
tresentos reis – 300 reis

Jtem Hum liuro de Oras de nossa Senhora douradas com suas broxas 
de ouro, esmaltadas de uerde preto E branco foi aualiado as broxas em 
quatro mil reis E o liuro em quatrocentos reis sam – 4O400

Jtem Outro Liurinho mais pequenino de horas de nossa Senhora, 
dourado Com suas brochas de Ouro esmaltados de branco E uerde E 
preto, foi aualiado em tres mil reis asim como esta – 3O reis

Jtem Huns grãons d’aliofar meudos e hũas continhas de ouro muito 
meudinhas E outras comtinhas de uidro que o Duque deu pera hũa 

gorra do Senhor Dom James pessou hũa onsa E hũa terça de outaua E 
foi aualiado em quatro mil E tresentos reis – 4O300 reis

Sam mais quatrocentos reis alem do preço
Jtem Vinte botoins pequeninos de Cristal com seus emgastes de 

ouro, que sam de hum gibam do senhor Dom James foram aualiados 
Em Vinte Crusados são Outo mil reis – 8O reis

Jtem Hum Cordam de Cristal desguarnesido foi aualiado Em vinte E 
quatro mil reis – 24O reis

Jtem Hum colarinho de Cristal guarnecido que Esta em seis peças foi 
aualiado em dous mil e quatrocentos reis E foi dado A Simão Fernandes 
a comta da sua sentenca como se uera pelo auto de Execusão de sua 
sentenca

Jtem Hum abano de Cristal com duas Vieiras foi aualiado em outo 
cruzados sam tres mil e dusentos reis – 3O200

Jtem Trinta E sete pontas de Cristal desguarnecidas foram aualiadas a 
dusentos reis cada hũa são sete mil e quatrocentos reis – 7O400 reis

Jtem Hum garfo e hũa colher de Cristal guarnecidos de rubins meudos 
e ouro foram aualiados em seis mil reis – 6O reis

Jtem Hum didal de ouro guarnecido de rubins de Milam foi aualiado 
em dous mil reis – 2O

Jtem Outro didal de ouro Esmaltado de preto E branco pessou duas 
Outauas E meia que monta mil e cento setenta E hum reis e em tanto 
foi aualiado – 1O180 [sic]

Jtem Hum talabarte de Ouro do Senhor Dom James esmaltado de 
branco E preto e azul com sua biqueira e Charneira e fiuelas pesou hua 
onsa E duas Outauas, que uaLem quatro mil seiscentos Outenta E sete 
reis e em tanto foi aualiado – 4O687 reis

Jtem Hũa medalha de hum camafeo de molher emgastada em ouro 
com quatro rubins pequeninos que he da gorra do Senhor Dom James 
foi aualiado em Outo mil reis, Assi como esta – 8O reis

Jtem Hua cadeinha de ouro de chaues pequena
Jtem Hum breuiareo Dourado com broxas de prata Com os registos 

de ouro e aliofar que disse que lhe deu Abbadesa das chagas foi 
aualiado a saber a prata em dous mil reis e o Liuro em quinhemtos 
reis – 2O500 reis

Jtem Outro breuiario de Tres ofiçios de encadernacam de Franca sem 
broxas foi aualiado em quatrocentos reis – 400 reis

Jtem Hum Diurnal emcadernado em couro azul emcadernacam de 
França foi aualiado em duzentos reis – 200 reis
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Jtem Hum Liuro de horas de Encadernação de França sem broxas foi 
aualiado em cento e sincoenta reis – 150 reis

Jtem Outro Liuro de horas Emcadernado em couro Encarnado E 
laurado com suas broxas que lhe deu o Comendador mor foi aualiado 
em Tresentos reis – 300 reis

Jtem Hum Missal de Franca com registo de prata que lhe deu o Duque 
pera o Oratorio foi aualiado em tresentos e sincoenta reis – 350 reis

Jtem Hum relicairo de Ouro Com Sam Gregorio e santo Esteuam do 
outro Esmaltado de cores pessou sete outauas de Ouro que a rezam 
de trenta mil reis o marquo val tres mil dusentos e outenta reis – 3280 
reis

E por aqui disse A senhora Duqueza que auia por Lancadas no 
Jnuentario todas as ioyas adqueridas e brimcos do seu Escritorio e que 
protesta todas as ditas Jojas e cada hũa dellas in solidum serem suas 
precipuas por lhas o Duque que aia gloria ter dadas e emtregues E por 
outras rezoins que a seu /fl. 7v./ tempo allegara e se as Lancou neste 
jmuentario, foi com temor do Juramento, e não por serem de partilha, 
nem auerem de uir a colacam E asim protesta tudo isso requerer 
direita Justiça no que lhe preiudicar como asima diz, As Lancei neste 
Jmuentario, E asim protesta a todo tempo que Lhe lembrar mais alguma 
Cousa as Lancar neste inventario E o Dezembargador mandou que se 
Escreuesse Sebastiam Aluares o fis escreuer E asinou a dita Senhora / 
A Duqueza // Jeronimo Pereira de Saa

Aos Vinte E tres dias do mes de Janeiro de mil E quinhemtos sesenta 
e sinco annos em Villa Vicossa no aposento da Senhora Duquesa 
Donna Britis sendo presente o Dezembargador Jeronimo Pereira de Saa 
juiz destas partilhas E asim sendo prezentes o Doutor Esteuam Preto 
procurador E curador da Senhora Duqueza e de seus filhos e o Doutor 
Vasco de Monte Roio E o Lecenseado Manoel Alueres procuradores E 
curadores do senhor Duque e da senhora Donna Catherina estando 
fazendo aualiacam das Joyas comtheudas neste titolo atras Estando 
pera se aualiar os trinta E sete botois de diamantes que Estam lancados 
neste titolo que he a quinta adicam contando do principio pello dito 
procurador da senhora Duquesa E asim por a dita Senhora foi ditto que 
pello Juramento que os diamantes Sómente eram deste Jnuentario e 
so os diamantes mandara que se Lancasem no Jnuentario porque O 
ouro e feitio dos ditos botoins era seu precipuo e não do inuentario 

porque Ella os pagara de seu proprio dinheiro despois do Duque ser 
falecido E que protestaua nam lhe preiudicar cousa algũa acharem-
se escritos Ouro e diamantes no inuentario E que protestaua sobre 
isso requerer Sua Justiça E o Dezembargador comtudo mandou que se 
aualiasem Visto como estauam Lancados no inuentario sem nenhua 
/fl. 8/ das ditas declaracõins E que a seu tempo requerem as partes 
sobre isso sua Justiça; E tambem protestou a dita Senhora Duqueza 
E seu procurador que a aualiacam que elle Dezembargador mandou 
fazer das Joyas e dos brincos do seu Escritorio nam lhe preiudicar o 
serem suas precipuas E a aualiacam que se dellas fez nam ser uisto 
comsentir nella por que Elle Dezembargador mandou que se aualiasem 
por Estarem Lancadas neste Jnuentario E protestou sobre isso requerer 
sua Justiça comforme as protestacõins Comtheudas neste Jnuentario, 
E o Dezembar-gador mandou que se escreuese, Sebastiam Alueres o 
Escreui

Ioyas que disse A Senhora Dvqvesa que lhe dera 
o Dvqve que Deos aia

Primeiramente hum firmal de pedraria, diguo hum Colar de pedraria 
de Esmeraldas e Robins que tem noue esmeraldas, e outo rubins pessou 
asim como esta dous marcos e duas Onças e hũa outaua avaliado a 
rezão de trinta mil reis o marco, e foram aualiadas as pedras em Cento 
E noue mil reis que soma tudo Cento outenta e seis mil reis nouecentos 
sesenta e outo reis – 186O968 reis

Jtem Hum firmal de hua Esmeralda e hum balaex grande e esmeralda 
E barroca, e tres balaex mais pequenos como contas, foram aualiadas as 
pedras em quarenta mil reis, e pesou duas onças E sete outauas menos 
doze grãos, que ual dez mil e setecentos reis, que soma Cincoenta mil 
e setecentos reis em tanto foi aualiado – 50O700 
foy uendido ao Lecenceado Jeronimo Hemriques pella aualiacam6

/fl. 9/ Hum firmal de hũa rosa de diamantes E hum rubi baroco meão, 
e tem seis diamantes, E tres perolas pendentes, foi aualiado asi como 
esta em nouemta cruzados sam trinta E seis mil reis – 36O reis

as perolas são adqueridas forão aualiadas em dez mil reis fiqua o 
firmal em Vinte e seis mil reis7

Jtem Hum firmal de hum diamante taboa que se chama o da uitoria 
emgastoado em ouro Esmaltado foi aualiado asim como esta em 

6 Ms.: à margem esquerda: “ 
Emtregou a João Rodriguez”.

7 Ms.: à margem esquerda: “ Emtrege 
a João Gonçaluez Vieira”.
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outenta Cruzados, são tresentos e uinte mil reis – 320O reis
Jtem Hũa Cruz de diamantes que tem Vinte E hum diamantes com tres 

perelas pendentes que foi da Rainha Dona Jsabel foi aualiada assi como 
esta em Cento e vinte cruzados são quarenta e outo mil reis – 48O reis8

Jtem Hum firmal de hũa aguia com hũa esmeralda baroca9 com tres 
diamantes, e tres rubins barocos e hũa perola feicão de pinha foi 
aualiado asim como esta em cento E quarenta mil reis – 140O reis10

Jtem Outro firmal que tem hua esmeralda tauoa E hum rubi tauoa, 
e hum rubi baroco, descorado E outro rubi grande he baluex, e tem 
quatro perolas emgastoadas ao redor das pedras, e hũa perla pendente 
feição de pera com seu forro d’ouro desapegado esmaltado de branco 
e uerde e roxesim pessou duas Onças /fl. 9v./ cinquo utauas e meia 
e doze grãos que ual a dinheiro dez mil cento sincoenta e sete reis, 
foram aualiadas as pedras em dous mil reis por serem falsas E a perola 
pera em desaseis mil reis e as quatro perolas em Vinte Crusados soma 
tudo dito Vinte crusados soma tudo – 36O157

foi uendido ao Lecenceado João Hemriques pella aualiacão digo 
Jeronimo Hemriques pela aualiacão11

Jtem hum firmal de hum balaex e hũa perola, e o balaex e baroco, 
e hũa pérola fica de fora pendente, e declarou que a perola lhe deu o 
Duque e he […]12 foi aualiado o firmal, sem a perola em Vinte E outo mil 
reis e a perola em uinte mil reis, foi Vendido ao Lecenseado Jeronimo 
Hemriques pela aualiacam

Jtem Hũa douradura de pedraria tem desasete rubins barocos, e outo 
diamantes tauoas, E uinte E outo pessas de perolas13, destas pecas 
estão oito de rubins, e des de perolas, que Estão em hum barete de 
ueludo roxo da Senhora Duquesa foram aualiados asim como estauam 
as do barete em setenta mil reis; A saber cada pera de diamante em 
dous mil reis e os rubins, a mil e dusentos reis, e as perolas, a mil e 
dusentos reis com os ditos

Jtem Dous Barçeletes de ouro Esmaltados, de preto E branco, e sam 
cerrados, pessaram sinco Oncas, e hũa outaua, a rezam de trenta mil 
reis o marquo, montão dezanoue mil dusentos E quatorse reis, em 
tanto foram aualiados – 19O214

Jtem Hũa argola de ouro de Rosas que tem doze pessas Esmaltada de 
preto E branco, pessou sete onças e hũa outaua /fl. 10/ e meya a rezam 
de trinta mil reis o marco, monta Vinte E seis mil, nouecentos, sincoenta 
e dous reis E o feitio foi aualiado em doze mil reis – 38O952 reis

Jtem Hũa cadea de Jacintos, feicão de marmores emgastada era ouro, 
esmaltada de Verde E branco E preto São Vinte E seis peças pessaram 
// A saber, O ouro Trinta e dous mil, dusentos e quarenta reis a rezam 
de mil e trenta reis por crusado, E de feitio quatro mil reis e os Jacintos 
aualiarom em dez mil e quatrocentos reis que monta – 46O640 reis

Jtem Hũa cinta de Ouro de feicam de trauecas que tem quarenta 
E tres pecas esmaltada de uerde e roxesim e branco e roxo que sam 
Vinte e hũa diguo uinte e duas peças grandes E uinte hũa14 trauesas 
pessou tres marcos hũa Onça E sinco Outauas foram aualiados em 
quatrocentos E outenta reis o crusado e de feitio Outo mil reis monta, 
Cento E seis mil e quatrocentos reis – 106O400

Jtem Hũa Cadea de ouro de hombros feicam de rosas compridas 
esmaltada de preto E bramco que tem Vimte E quatro pecas grandes 
E uinte E quatro trauesas, e he d’ambas as faces pessou hum marquo 
seis Onças E Sinco outauas foi aualiado a quatrocentos e outenta reis 
o crusado por ser ouro contra feito e de feitio seis mil reis que sam 
– 62O
/fl. 10v./ Jtem Huas contas de ouro de França atoneladas Esmaltadas, 
de branco15, Verde E asul, E sam Vans e sam outenta E sinco, pessaram 
tres Oncas e quatro outauas, monta Treze mil cento E uinte e simquo 
reis a Trinta mil reis o marquo E de feitio a corenta reis por oitaua 
monta – 16O525

Jtem Sesenta E seis botoes de perolas que tem cada botão tres perolas 
emcastoadas em ouro esmaltados de roxesim, e mais dous botois do 
mesmo feitio com duas perolas cada hum; e asim mais dous botoins 
imteyros que sam asim sesenta e outo imteiros; e mais seis botoes da 
mesma feicam com algumas perolas soltos que fazem a conta dos seis 
botoens, pessaram dous marquos, duas Onças seis Outauas E meya que 
monta a trinta mil reis o marquo setenta mil e quinhemtos quarenta E 
seis reis e foram aualiados de feitio a mais Valia as perolas a seiscentos 
reis cada hum monta tudo – 112O946 

Jtem Sesenta E sinco botois d’ouro que tem cada hum hũa perola e 
sam de feicam de Rosa esmaltados de branco E preto, diguo que sam 
setenta e sinco botois pessaram hum marquo, e quatro Onças, e duas 
outauas e doze graos avaliado a trinta mil reis o marquo, e de feitio E 
mais ualia das perolas a quatrocentos reis monta em tudo – 96O17

Jtem Setenta e sete botois d’ouro emtramocados esmaltados de 
preto e branco, pessaram quatro onças e hũa outaua, e doze graos, que 

8 Ms.: à margem esquerda:  “ 
Emtrege a João Gonçaluez Vieira”.

 9 Ms.: corrigido da palavra  
“braroca [sic]”.

10 Ms.: à margem esquerda:  
“Entrege a João Gonçaluez Vieira. 
este se deu em pagamento a Rui 
Uas Caminha e a sua molher.”.

11 Ms.: à margem esquerda:  
“Vendido Barbosa”.

12 Ms.: espaço deixado em branco  
no original.

13 Ms.: traspasse de tinta sobre a 
palavra “perolas”.

14 Ms.: corrigido da palavra de   
“hum [sic]”.

15 Ms.: corrigido da palavra  
“branço [sic]”.
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/fl. 11/ a rezam de quatrocentos e outenta reis o cruzado em que foi 
aualiado sam quinze mil e outocentos reis e de feitio a quarenta reis 
cada hum somma tudo dezoito mil Outocentos sesenta reis – 18O860 
reis

Jtem Setenta E tres botões d’ouro redondos de sinco amagos cada 
hum Esmaltados de preto E branco pessaram seis Onças e quatro 
outauas e meia a rezão de trinta mil reis O marco tem Vinte E quatro 
mil e seiscentos reis E de feitio a quarenta reis cada hum que monta 
tudo – 27O reis 

Jtem Hum anel de hum Rubi de bago de quatro columnas esmaltado 
de branco e preto diguo de quatro Lunetes foi aualiado asim como esta 
em corenta crusados são dezaseis16 mil– 16O reis

Jtem Outro anel de outro rubi tauoa de quatro colunas esmaltado de 
branco e preto E roxo17 diguo de quatro Lunetas foi aualiado em seis 
mil reis – 6O reis

Jtem Ovtro anel de hũa esmeralda baroca Esmaltado de branco E 
preto que tem oyto colunas diguo oyto Lunetes foi aualiado em dez 
mil reis – 10O reis

Jtem Ovtro anel de hum diamante tauoa alto comprido esmaltado 
de branco E preto, baixo da cabesa e o diamante he em perfeicão foi 
aualiado em quatrocentos mil reis – 400º
/fl. 11v/

Jtem Outro anel de hum diamante tauoa pequeno quasi quadrado 
esmaltado de preto E asul foi aualiado em doze mil reis – 12O

Jtem Duas arecadas de ouro de feicam de sinos da mão e tem cada 
huma Outo perolas Esmaltadas de branco e preto, foram aualiadas em 
cem crusados asim como estão São quarenta mil reis – 40O reis 

Jtem Duas pombinhas de perola emgastadas em ouro, e cada hũa tem 
sua perola pendente esmaltadas de branco E uerde, foram aualiadas 
em Trinta crusados são doze mil reis – 12º reis

Jtem Hũa Lebre de perola emgastoada em ouro com hũa perola 
pendente esmaltado de branco E roxo aualiada em dez crusados sam 
quatro mil reis – 4O

Jtem Duas nauetas de uidro Verde emgastoadas em ouro esmaltadas 
de roxo E branco pesaram duas outauas E meia e dezouto graos que 
monta, mil dusintos E nouenta reis e de feitio mil reis que monta 
– 2O290

Jtem Sete botois de graos de Aliofar18, cada hum tem hum grão 
emgastoado em Ouro de quatro cantoz pequeninos esmaltados de 

branco E mais sinco /fl. 12/ botois de perolas redondos esmaltados, 
de branco E preto, pessaram sinco outauas e meia E uinte E quatro 
grãos que monta dous mil setesentos E trinta reis E foram aualiados o 
feitio, e mais ualia /fl. 8/19 das perolas e aliofar em mil e seiscentos e 
sincoenta reis monta tudo – 4O380 reis

Jtem Hum tecido de prata com seus relhos d’ouro chãos com sua 
tirauista esmaltados de branco E preto pessou e foi aualiado em Sinco 
mil E setesentos reis diguo setecentos e outenta reis

Jtem Hũa cinta de iacintos Laurados emgastados Em ouro e tem tres 
rozas de Jacintos cada hũa e hũa Lasada no meio esmaltada de branco 
e antre peça do Jacinto, tem hũa peça de ouro E sam alem das rozas de 
jacintos Vinte E hum Jacinto, foram aualiados os Jacintos em nouemta 
Cruzados e de feitio corenta cruzados e pessou seis marcos e hũa onsa 
e duas outauas, que a rezam de trinta mil reis o marquo monta tudo 
– 236O600 reis

86 reis
Jtem Hum cordam d’ouro de contas e rubis E tem cada conta quatro 

rubins barocos e na petrina hũa roza de robins que sam dez rubins 
tauoas e sam sesenta e duas contas a fora a rosa pesou asim como esta, 
dous marcos duas Onsas quatro Outauas e meia, que /fl. 12v./ sam a 
dinheiro sesenta e noue mil seissentos E noue reis, foram aualiados 
os rubins em sesenta E sinquo mil seiscentos rees que soma em Tudo 
Cento E uinte E sinco mil dusintos E noue reis – 125O209 reis

Jtem Hum pendente feicam de Coroa o corpo he de perola, e o mais 
de ouro esmaltado de branco com hum grao de aliofar foi aualiado em 
quatro mil reis – 4O reis

Jtem Hua douradura de ouro de uolante que tem sesenta E duas 
peças de feicam de folinhas esmaltada de azul e branco pessou seis 
Outauas e meia e dezouto, graos, que ual tres mil cento E sesenta E seis 
reis – 3O166 reis

Jtem  sete estremos de ouro de Framca grossos que estam em hũas 
comtas de cristall gramdes  que declarou sua senhoria que o cristall 
comprou por seu dinheiro e os estremos /fl. 13/

lhe deu o duque e o ouro do gastam da cruz de cristal declarou que 
era adquerido são atonellados os estremos e esmalltados mais dous 
estremos Jrmaãos dos acima foram avaliados os sete em dous mill e 
ojtocemtos reis, e a cruz que he adquerida em dous mill reis – 2O800 
2O

Jtem Sesenta E tres coraes redondos que tem estremos d’ouro de 

16 Ms.: corrigido da palavra  
“dezasis [sic]”.

17 Ms.: traspasse de tinta sobre  
a palavra “roxo”.

18 Ms.: corrigido da palavra  
“Aiofar [sic]”.

19 Ms.: palavras repetidas “valia”.
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França pequenos atonelados, e esmaltados de branco, Verde E asul e 
mais hum grande em sima da mesma feicão, e disse que os coraes, lhe 
deu o comendador mor, foram aualiados os Estremos em tres mil reis, e 
o coral em dous mil e quatrocentos reis monta – 5O400 reis

Jtem omz’estremos d’ouro pequeninos cheios d’ambar abertos feicão 
de lũuas postos em huas comtinhas de paao de lenho atoneladas e 
redondas foram aualiadas em mil e Cem reis – 1O100 reis

Jtem Hum corpo de Armas a modo de coracam de perla das Antilhas 
com dous emgastes de ouro esmaltado de cores foi aualiado em quatro 
mil reis

Jtem Duas rozas de uidro Verde emgastoadas em ouro com Tres 
perolas pendentes cada huma são redondas esmaltadas de cores, 
pessaram seis outauas E doze graos, Val a dinheiro dous mil outocentos, 
nouemta E dous reis E asperolas, foram aualiadas em quatro mil, e 
outocentos reis E feitio20 mil reis soma – 8O692 reis

Jtem Hũa Adem d’ouro, com hua folinha na boca sem esmalte pessou 
sinco outauas E quinze grãos foi aualiado em quatrocentos reis de 
feitio monta tudo – 2O843 reis
/fl. 13v./ Jtem Vinte E seis grãos de aliofar groso foram aualiados a 
tresentos reis cada hum são sete mil e outocentos reis – 7O800
Jtem Hum ciguaninho d’ouro, com hua molherinha nas amquas em 
hũa mulinha, esmaltado de uerde e azul e outras cores, pesou mil e 
dusentos e quarenta reis, por pesar duas outauas e meia e seis graos 
e o feitio aualiado em mil reis, sam dous mil e dusentos E corenta reis 
– 2O240

Jtem Hum tourinho d’ouro com hum libreo fillado na Orelha esmal-
tadinho de preto pessou duas outauas, e meia, e Noue graos que ual 
a dinheiro, mil e dusentos e trinta reis E de feitio foi aualiado em mil e 
seiscentos reis sam dous mil outocentos E trinta reis – 2O830

Jtem Huns fios de aliofar meudo que Estaua posto em hum trancado, 
que o Duque deu a Sua Senhoria e sam quatro fios dous grandes, e 
dous21 mais pequenos pessaram tres onsas e quatro outauas foram 
aualiados a doze crusados a outaua monta – 16O800

Jtem Hũa maçã d’ambar que Tera meia Onça foi22 aualiada em mil e 
quinhemtos reis – 1O500

Jtem Hum fio muito comprido de comtinhas de ouro muito meudinhas 
que sam de tramcado de sua senhoria que se tiraram delle pessarão 
hua onça seis outauas E meia, aualiado a rezam de trinta mil reis o 
marquo monta – 6O746

Jtem Duas perolas soltas emgastadas em ouro foram aualiadas em 
seiscentos rees – 600 reis
/fl. 14/ Jtem Hũa perola redonda Sem emgaste grande que pode ser 
de simquo quilates, pouquo mais ou menos, foi aualiada em sesenta 
cruzados por nao ser perfeita – 24O reis         

E as peças comtheudas nestas treze addicoins comtando daqui pera 
Tras, diguo quatorse addicoins declarou a senhora Duqueza que erão 
todas do seu Escritorio E que O Duque que Deos tem lhas tinha dadas 
percipuas pera ella, E que as lancou aqui com temor do iuramento com 
o protesto que tem feito nas outras ioias do mesmo Escritorio que tem 
lancadas no titolo, do adquirido E o Dezembargador mandou, que se 
Escreuese, Sebastiam Aluares que ho Escreui

Jtem Sete contas d’ouro com quatro rubins cada hũa, que declarou 
lhe dar o Duque pella maneira que lhe deu as outras ioias atras com 
a protestação atras se lança, foram aualiadas a mil e outocentos reis 
cada hũa sam doze mil e seiscentos reis – 12O600

Jtem Mais hum anel de sinete que tem hum rosto de homem, pessou 
hũa outaua, e dezoito graos diguo tres outauas, em que monta mil e 
quatrocentos reis, em tanto foi aualiado – 1O400

Jtem Hũa gorra do Senhor Dom James que tem Vinte e dous botoes 
d’asentos de perolas E trinta e noue madroninhos de ouro E fora da 
gorra estão mais quatro botois das perolas que seruem na gorra, foram 
aualliados os a-sentos das perolas a outocentos reis cada hum asim 
como estam, E os madroninhos a sesenta reis cada hum monta Vinte E 
tres mil cento e sesenta reis – 23O160
/fl. 14v./

E por aqui disse a dita senhora duquessa que avia por lamcadas todas 
as Joias que lhe deu o duque que aja gloria e asj lamcado o Juro do seu 
dote e que protesta as ditas joyas todas e cada hũa dellas serem suas 
Jn solidu e percipuas por lhas ter dadas o duque por outras Rezoes que 
a seu tempo aleguara , e se as lamcou no Jmuentario foy com temor do 
juramento e não por serem de partilha nem averem de vir aa colação e 
que protesta sobre Jso Requerer sua justiça e nam lhe perjudicar como 
acima diz as lamcar neste jmuentario 

E asy protesta a todo tempo que lhe mais lembrar allguas cousas as 
poder lamcar e por que outro se neste caderno em titullo per sj vaão 
lamcadas as Joyas que lhe derão aa comta do pagamento do seu dote 
as quaes lamcou aqui não como beens dotaes se não como fazenda do 
duque que aja gloria 

20 Ms.: traspasse de tinta sobre  
a palavra “feitio”.

21 Ms.: corrigido da palavra   
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a palavra “dous”.



334

E as lamcou por hum Rol que tinha em cassa que protesta semdo 
mays ou menos lamcarem se pello que na verdade for e pellos Roes 
que tem seus oficiaes que fazem verdadeiros e o dessembargador 
mandou que asy s’escreuesse Sebastião alluares que ho escreuy e a 
dita senhora asinou
tequj________

/fl. 15/
titullo das diuidas e seruicos e cousas que pagou o duque que aya 

gloria em tempo da duquessa dona breatiz que lhe devia e era 
obrigado pagar amtes de casar com ella senhora duquessa

declarou Lazaro Ribeiro escriuão da fazenda do duque que o duque 
que aja gloria tinha hum padrão de omze mill reis de Juro que a du-
quesa donna Jsabell deixou aos meninos orfãos que se comprou a doze 
mil e quinhemtos reis ho milheiro

depois de cassado com ha duquessa dona Breatiz , em que montou 
na dita crecemca trimta e oyto mil e quinhemtos reis e de feitio dos 
padroes mil e dvsemtos e quaremta reis que se paguarão dos aqueridos 
do tempo da dita senhora

Jtem dise mais o dito Lazaro Ribeiro que o duque tinha vemdido na 
dizima do pescado cinquoenta mil reis de Juro amtes de casar com ha 
senhora duquesa donna breatiz os quaes desempenhou o duque em 
tempo da dita senhora por oytocemtos mil reis dos adqueridos de seu 
tempo

/fl. 15v./
Dinheiro que o duque que deos tem mandou pagar semdo casado 

com ha duquessa dona breatiz que deuia amtes que com ella casasse

Jtem em Março de mil quinhemtos sesenta em amtonio mouro aos 
herdeiros e Pero Gomçaluez Palmeiro moco de estribaria catorze23 mil 
reis em satisfacam de seruico que lhe fez – xiiijº [mil] reis

Jtem em abril de mil quinhemtos sesenta em Amtonio Mouro ao 
Cristouão de Villa Lobos cimquo mil reis em satisfacão do seruico que 
fez ao duque dom James ouueram de ser do Liuro dos descargos – b 
[mil] reis

Jtem em mayo de mil quinhemtos sesemta em Amtonio Mouro a 

Thome de Sousa vimte mil reis em parte das duas mil d’obras que o 
duque e duquessa donna Yssabel lhe prometera de casamento com 
sua molher dona Lianor Pereira – xx [mil] reis

Jtem a xb de Junho de mil quinhemtos sesemta em Gaspar de 
Çisneiros ouue Nicolao Rodriguez de Siqueira cimquoemta e seis mil e 
quatrocemtos reis em parte do cassamento de dona Felipa sua molher 
que servio a duquessa dona Yssabell – Lbj [mil] iiijc reis

Jtem a xxxj de Julho de mil quinhemtos e sesemta pasou mandado 
pera leuar em comta a Amtonio Mouro quatro mil reis que deu por 
mandado de sua senhoria a Friara moço d’estribeira do senhor dom 
João em satisfacam de seruiço que lhe fez

Jtem a xxbij d’Agosto de mil quinhemtos e sesenta em o almoxarife 
de Monforte a Domingos Romeiro Reposto dez mil reis em satisfaçam 
de seu seruiço – x [mil] reis

Jtem a xxb de Junho de mil bc sesemta pagou João Nunnez do 
Carualhal cem mil reis ao comdee de Temtugel

soma Cento iiijº [mil] iiijc reis
/fl. 16/

em parte de paguo das casas que lhe Tome de Sousa comprou em 
Villa Vicossa o qual dinheiro que o dito João Nunez paguou ao conde 
he a comta do casamento que dona Yssabell Pereyra molher de Thome 
de Sousa a d’auer do duque – cento [mil] reais

Jttem a dezanoue d’Agosto de mil quinhentos e sesenta pagou 
Amtonio Mouro a Thomas de Crasto ouriuez omze mil reais de feitio e 
prata de hum callez que fez a nossa senhora da Esperamça que lhe a 
duquessa donna Jssabel que aja gloria deixou em seu testamento – xj 
[mil] bjc reais

Jtem aos xxbij de Mayo de mil quinhentos sesenta pasou mandado 
pera leuarem em comta Amtonio Mouro , vinte e cimquo mil e 
nouecemtos e quatro reais que se deram de esmola pellas misas que 
a sennhora duquessa que aya gloria deixou em seu testamento que se 
disesem pella alma de Brizida Nobrega e de Margarida Barbossa que 
Deus perdoe as quaes se diserão por ordem de Louremco Carualho a 
que forão emtregues os ditos vimta cimquo mil nouecemtos e quatro 
reais – xxb [mil] ixc iiijº reais

Jtem No dito dia pagou Amtonyo mouro seis mil reais a Maria Madeira 
de donna Lianor Pereira pello seruico que lhe fez os quaes são aa conta 
do dinheiro que a dita donna Lianor avia d’auer – bj [mil] reais

23 Ms.:corrigido da palavra “catoze 
[sic]”.
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Jtem No dito dia pagou Amtonio Mouro dez mil reais a Maria de 
Lemos que lhe a duquessa que aja gloria deixou em seu testamento – x 
[mil] reais

Jtem No dito dia passou mandado pera leuarem em comta a Antonio 
Mouro o dinheiro Seguimte que pagou /. – sscilicet – 

A Jeronimo d’Ulhoa boticayro por mezinhas que deu estamdo 
sua senhoria em Lixboa o anno de cimquoenta e noue cimquo mil e 
oytocemtos e nouenta E xb [mil] digo quimze mil reis que pagou a 
outro boticayro que se chama João Rabello por /fl. 16v./ mezinhas 
que tambem deu pera cassa de sua senhoria estando elle o ano de 
cimquoemta e noue /.

 Jtem A vimte dous de Mayo de ml quinhemtos sesemta 
passou mandado pera leuarem em comta a Amtonio Mouro doze mil 
noueçemtos e nouemta reais que se derão aos frades do moesteiro de 
São Francisquo de Lixboa pello anal que diserão pella alma da senhora 
duquessa que aja gloria e pellas mysas que se diseram dia de seu 
sajmento – xij [mil] reais

Jtem A vimte d’Agosto de mil quinhemtos sesenta passou mandado 
pera Amtonyo Mouro pagar vimta cimquo mill setecemtos e cimquoenta 
reais a Manuell Tristao pedreiro pella obra abaixo escrita que elle fez 
No espritall de Villa Vicossa / o quall dinheiro he a conta do que a 
duquessa dona Jsabell que aja gioria deixou em seu testamento que 
se gastase no dito espritall – xxb [mil] bijcL reais

sscilicet xij [mil] biijcLxxxbj reais que se montarão em vinte e hũa 
bracas de parede d’aluenarja que elle fes no cassa do dormitorio do 
espritall a ijcLxxx reais a braça

E bj [mil] digo cimquo mil seiscemtos sesenta reais que se momtarão 
em vimte hũa braças d’abobeda que tem a mesma casa a duzentos e 
setemta reais a braça

E bj [mil] reais de hũa escada que fez no esprital/
E iiijc reais de Roçar as paredes
E iiijc reais mais de hũas pedras que pos em hũa festa
E iiijc reais que lhe derão mortos [sic] pella dita obra
Jtem a quatro de Setembro de mil quinhemtos sesenta passou 

mandado pera João Nunez do Carualhal pagar a Justa d’Allmeida oyto 
mil reis que lhe a duquesa que aya glori deixou em deu testamento

soma Lxix [mil] bjcxxx reis
/fl. 17/

Jtem A x de Outubro de mil quinhemtos sesemta pagou João Nunez 

do Carualhall coremta mil reais a Mateus neto pedreiro pera a obra da 
ygreja de Monsaraz em parte de pago do dinheiro que sua senhoria 
deue aos comendadores de Monsaraz do deposyto – Rta [mil] reais

E a dezasete do dito Outubro lhe pagou o dito João Nunez vimte 
mil reis os quaes vimte mil reis são tambem em parte de pago do dito 
dinheiro que sua senhoria deue aos ditos comendadores – xx [mil] 
reais

Jtem E o dinheiro que sua senhoria deuia a estes comendadores de 
Monsaraz do seu deposyto são çemto e oitenta mil reis que João Gomez 
Vieira Recebeo em Janeiro de mil quinhentos cimquoemta e noue /. 
seruimdo de tesoureiro e lhe forão emtão carregados em Recepta /

Jtem A tres de Dezembro de mil e quinhemtos sesemta e cimquo 
pagou o dito João Nunez a Amtonio de Gouuea vimte e quatro mill reais 
que lhe deixou a duquessa dona Jsabell que Deus tem por lembrar ao 
duque que cumprise seu testamento/. – xxiiijº [mil] reais

Jtem E asy lhe pagou no dito dia o dito João Nunez ao dito Amtonio 
de Gouuea como testamenteiro que era do doutor Jane Memdez outros 
vimte quatro mil reis que a duquessa que Deus tem deixou ao dito 
doutor por lembrar que lhe cumprisem seu testamento – xxiiijº [mil] 
reais

Jtem Lembre o dinheiro que se pagou a Amrrique Amrriquez e a 
Thome de Sousa no anno de mill quinhentos sesenta pella sua Remda 
do anno de bcLix

Jtem A xbj de Feuereiro de mill e quinhentos sesenta e hum pasou 
mamdado pera João Nunez pagar vimte mil reais a Thome de Sousa 
a comta do casamento de dona Jsabell Pereira sua molher – xx [mil] 
reais

Verba na comta de João Nunez mandado dos trezemtos e hum mill 
trezemtos e nouemta reais que lhe levaram em conta que lhe dom 
Francisco Manuel deuia

Soma Cento xx biijº reais
/fl. 17v./

Jtem A vimte de Mayo de mil quinhentos sesenta pasou mandado 
pera Pero Fernandez allmoxarife de Monsaraz pagar a Jnes Fernandez 
oyto mill reis da esmolla que lhe Francisco d’Ayalla deixou em seu 
testamento – biij [mil] reis

Jtem em Junho de mill quinhentos sesemta passou mandado pera 
leuarem em comta ao dito Pero Fernamdez almoxarife de Momsaraz 
cimquemta mill reis dos cem mil reis da carta gerall deste anno E 
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Resebeo Alluaro Lourenco prior em parte de pago do dinheiro que sua 
senhoria deue do deposyto dos comendadores de Momsaraz/ – Lta 

[Cinquenta] [mil] reais
Aquy acabou o Liuro do anno de 1560

Lembre de tirar dos liuros o dinheiro que se despemdeo no moesteiro 
de Nossa Senhora da Esperamça

As obras deste moesteiro do liuro da fazenda do anno de quinhemtos 
sesemta e hum se montão cento cimquoenta e noue mill trezemtos 
nouenta e seis reais – cento Lix [mil] iijcLRb reais

E pelo liuro da fazemda do anno de mill quinhemtos sesemta e 
dous se mostra despemderem se nas ditas obras oytemta e sete mill e 
trezemtos e omze reis – Lxxxbij [mil] iijc reais

E nos liuros da fazenda dos annos de Simquoenta, e noue e de 
quinhemtos sesenta não esta nenhũa despesa do moesteiro da 
Esperamça /

Jtem em Junho de mill quinhemtos sesenta e hum pagou Amtonio 
Mouro dez mill reis a Fernão Gomez de Moraes em parte de pago do 
dinheiro que sua senhoria deuia aa Misericordia de Villa Vicossa por 
Thome Lobo – x [mil] reais

Jtem em outro de mill quinhemtos sesenta e hum pasou mandado 
pera Amtonio do Reguo pagar ao deposy[-] 

Soma iijcxiiijº [mil] bijcbij reis
/fl. 18/ tayro dos orfãos de Barcellos cemto e cimquo mil e nouecemtos 
reis em comprimento dos duzemtos e doze mill reis que do dinheiro 
dos ditos orfãos se emprestarão ao duque no anno de quinhemtos e 
cimquenta e noue por que o mays Ja lhos tem pagos Amtonio do Reguo 
– cento b [mil] ixc reais

Jtem em Mayo de mill quinhemtos cimquoenta e noue Recebeo 
Amtonio Mouro os sobreditos duzentos e doze mill reais do dinheiro 
dos orfãos de Barcellos

Jtem em Março de mill quinhemtos sesemta e dous pagou Gaspar 
de Cisneros quaremta e sete mill reais por hũas grades de ferro pera o 
moesteiro de nossa senhora da Esperamca de Villa Viçosa que pesarão 
quimze quintaes e meyo e mea arroba a tres mill reais o quintall – Rbij 
reais

Jtem em ho dito Marco pagou Gaspar de Cisneiros a Manuell da 
Costa vimte cimquo mill reais de sua temça do anno de quinhemtos 
cimquoenta e noue – xxb [mil] reais

Jtem em Março de mill quinhemtos sesenta e dous pagou Gaspar 
de Cesneyros aos frades do moesteiro de são Francisco de Lixboa dez 
mill noueçentos e oytemta reis de esmolla de hum anall de misas que 
se disera pella allma da senhora duquesa dona Ysabell que aja gloria o 
anno de bcLx – x [mil] ixcLxxx reais

Jtem em Abrill de mill quinhemtos sesemta e hum pagou Gaspear 
Cisneiros a abadessa do moesteiro das chaguas de Villa Vicossa vinte 
mill reis / o quall dinheiro he a conta do que Thome de Sousa / deu 
ao Comde de Temtugel das casas que lhe comprou que o duque 
por elle mandou pagar em parte de seu cassamento – xx [mil] reais

Jtem em Junho de mill quinhemtos sesenta e hum pagou Gaspar de 
Cisneiros a Maria Luis dez mil reis por mandado do duque que lhe a 
senhora duquesa que aja gloria – x [mil] reais

Soma – ijc – xbiijº biijc – Lxxx reais
/fl. 18v./

Jtem a doze24 de Julho de mill quinhentos sesemta e hum pagou 
Gaspar de Cisneyros a Nicullao Rodriguez de Sequeira sesemta mill 
reais em comprimento de pago das dobras do casamento de dona 
Felipa sua molher que avia de aver do duque que o qual seruiço a 
duquessa dona Ysabell que Deus tem e em sua vida cassou – Lx [mil] 
reais

Jtem em Nouembro de mill quinemtos sesemta e hum pagou Gaspar 
de Cisneyros ao doutor Fernam d’aluarez vimte mill reis que lhe a 
duquessa dona Jsabell que aja gloria deixou em seu testamento pera a 
primeira filha que cassase [sic] – xx [mil] reais

Jtem em Julho de mil quinhemtos sesemta e hum pagou Gaspar 
de Cisneiros çemto e sesenta e noue mil oytocemtos e cimquoenta 
reis a Fernão Gomez de Moraes dos mouens que vemdeo a casa da 
Misericordia de Vila Vicossa em desconto do dinheiro que o duque 
deuia de Thome Lobo – cento Lxix [mil] reis

Jtem em Abril de mil quinhemtos cimquoemta e noue Recebeo João 
Guomez Viejra o dinheiro que foy de Thome Lobo que elle deixou aa 
Misericordia de Vila Vicossa

Jtem a xbj de Majo de mill quinhemtos sesemta e hum passou 
prouissão pera o Recebedor das Sisas de Monsaraz do dinheiro da carta 
geral deste anno emtregar a Aluaro Louremco prior setenta mill reis 
em comprimento do dinheiro que sua senhoria deuja do deposyto dos 
comendadores , de Monsaraz

Soma – iijc – xix [mil] – biijcL reais
24 Mss.: correcção sobre a palavra 

“desazete”.
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/fl. 19/
Livro da fazemda do anno de bcLxiij do dinheiro que ho duque que 
deos tem pagou semdo cassado com a duquessa dona Breatiz / que 

deuia d’amtes

Jtem A cimquo de Fevereiro de mill quinhemtos sesemta e tres 
pagou Amtonio Mouro a Joam Nunez boticayro oyto mil reis que por 
certos escritos de fisicos se mostrou serem lhe deuidos de purgas que 
deu pera sua senhoria e pera a duquessa que aja gloria e pera duque 
de Barcellos desde Junho de mill quinhentos cimquoemta e sete ate 
nouembro de mill quinhemtos cimquoemta e oyto – biijº [mil] reais

Jtem a xxiij de Março de mill quinhemtos sesemta e tres pasou 
mandado pera Amtonio Mouro pagar a Luis Gomcalluez moco de 
estribeira a catorze mill reis de sua satisfação – xiiijº [mil] reais

Jtem Lembre de se carregar a Amtonio Mouro / cemto e trimta e 
quatro mill seiscemtos e cimquoemta e seis reis / de mercadoria que 
no anno de quinhemtos sesemta e tres se pagou aa Marquesa d’Ellche 
que mandou ao duque/

Jtem em Agosto de mill quinhemtos sesemta e tres pagou Antonio 
Mouro a Esteuão Carualho de sua satisfação vimte quatro mil reis – 
xxiiij [mil] reais

Soma Rbj [mil] reais
Acabousse o Livro do anno de bcLxiij
/fl. 19v./

Liuro do anno de bcLxj
Jtem a xj de Marco de mil quinhemtos sesemta e hum pagou Amtonio 

Mouro trimta mill reis a Maria Nunez sobrinha da molher de Cristouão 
Samchez que avia d’auer dos nouemta mil reis que ho duque ha annos 
tinha em sy de Tome Lobo os quaes o dito Tome Lobo deixou que se 
desem a orfaans de que sua senhoria com estes tem ja pagos sesemta 
mill reais e deue somente trimta mil reis agora – xxx [mil] reais

Jtem a xij de Feuereiro de mill qunhemtos sesemta e hum pasou 
mamdado pera leuarem em comta a Antonjo Mouro vimte mill reis que 
pagou por Tome de Sousa ao comde de Temtugalle em parte de pago 
das casas que o comde vemdeo a Tome de Soussa / Jsto he em parte do 
dinheiro que o duque deuia a Tome de Soussa do casamento de dona 
Ysabell sua molher – xx [mil] reais

Jtem a vimte de Julho de mill quinhemtos sesenta e hum pasou 
mandado pera leuarem em conta a Antonio Mouro sesemta mill reis 

que pagou por Tome de Soussa ao comde de Temtugal em pagamento 
de hũas casas que lhe Tome de Sousa comprou em Villa Vicossa a fonte 
pequena o quall dinheiro Recebeo Francisco Fernandez capelão do 
comde , ysto era do cassamento que dona Yssabell molher de Tome de 
Sousa avia d’aver do duque – Lx [mil] reais

Jtem em Dezembro de ill quinhemtos sesemta e hum passou mandado 
pera aleuarem em conta a Antonio Mouro catorze mill quinhemtos e 
oytenta e sete reis que valleo o tribollo que a duquesa que aya gloria 
deixou ao moesteiro da Esperamca que pessou seis marqos cimquo 
oytauas de prata – xiiijº [mil] bcLxxxbj reais

Soma Cento Rxiiijº [mil] bcLxxxbij reais
/fl. 20/

Jtem em Dezembro de mill quynhemtos sesemta e hum emtregou 
Amtonio Mouro a Luis de Samta Maria sesenta e quatro mill reis pera 
pagar hum moyo de Remda ao moesteiro de Samta Cruz em parte de 
paguo do dinheiro de Tome Lobo que deixou ao espritall que lhe sua 
senhoria deuia que Recebeo João Gomez Vieira – Lxiiijº [mil] reais

Acabou o liuro do anno de bc sesemta e hum 

Liuro do anno de bcLxij
Jtem a xbiijº de Setembro de mill quinhemtos e sesemta e dous 

passou mandado pera leuarem em comta a João Nunez de Carualhal 
trezemtos e trinta e seis mill reis que por ele entregou joão de Faria a 
Amtonio de Gouuea pera mandar a Lixboa pera comprimentode hũa 
letra de Symão de Sousa de Mallta os quaes lhe o duque deuia por 
huns Jtes abaxo escritos do mandado / e amtre elles em hum Jtem dos 
vimta quatro mill reis que ha duquessa que aja gloria deixou a Amtonio 
de Gouuea / e no anno de quinhemtos sesenta se pasou mandado pera 
João Nunez tambem lhos pagar asy que vão das vezes he necessarjo 
ver suas comtas

Jtem a quatro de Abril de mill quinhemtos sesenta e dous pagou 
João Nunez do Carualhal a Pero Godinho de Sousell em satisfacam do 
serviço que fez ao duque vimta cimquo mill reis – xxb [mil] reais

Soma – Lxxxix [mil] reais
/fl. 20v./

Jtem em Setembro de mill quinhemtos sesemta e dois pagou Joam 
Nunez trimta mill reis que deu e pagou a Caterina Alluerez pera seu 
casamento a quall casou com Amtonio Lopez ysto era do dinheiro de 
Tome Lobo – xxxx [mil] reais

Acabou o Liuro do anno de lxij
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Jtem A sete de Setembro de mill quinhemtos e sesemta passou 
mandado pera leuarem em conta a Amtonio Mouro dezanoue mill e 
trezemtos e oytemta reis que se pagaram de jmtereses e cambioas dos 
cimquo mill cruzados que se derão ao duque de maqueda do dote da 
marquessa de Elche – xix [mil] iijcLxxx reais

Jtem a sete de Outubro de mill quinhemtos sesenta pasou mandado 
pera leuarem em comta a Amtonio Mouro quatro mill e cemto e sesemta 
e seis reis que custou hum vistido que se comprou pera frey Ayres que 
lhe a duquessa que Deus tem deixou em seu testamento – iiij [mil] 
cento Lxbj reais

Jtem a vimta sete de Marco de mill quinhemtoss e sesemta pasou 
mandado pera Gaspar de Cisneiros pagar a Lucas Geralldez cemto 
e vimta seis mill e oytocemtos reis em comprimento dos dous mill 
cruzados que o duque e a duquessa donna Ysabel prometeram ao 
comendador moor pera ajuda do dote da marquessa de Villa Reall sua 
filha

Soma  – Ltaiij [mil] – iiijcRbj reais
Este Roll estas diuidas que pagou ho duque que Deus tem em tempo 

da senhora duquessa dona Breatjz me deu Lazaro Ribeiro escriuão da 
fazenda do senhor duque e he de sua letra e dise que era pera se lamçar 
em /fl. 21/ o Jmuentayro e he escrito em cimquo meas folhas com esta 
e vam nelle tres adicoes Riscadas e asiney aqui Sebastião Alluarez o 
escreuj
Sebastião Alluarez/.
fforam comentados estes treslados com os propios [sic] por mjm 
sprivão
/fl. 21v./ branqua

/fl. 22/
Pytysão da senhora duquesa dona Breatyz //

Sobre o ouro e fejtio dos diamantes e as agoas de chejro25

Ano de nacymento de nosso senhor yesu [yhu] christo [xpo] de myll 
e quynhemtos e setemta anos aos homze dyas do mês de setembro do 
dyto ano em Vylla Uicosa nas pousadas de mym espriuão por Manoell 
Gonçalvez cryado da dyta dyguo da senhora duquesa dona Breatriz me 
foy dada a pytysão que adyamte vay e ao pe delle hum despacho do 
Licenciado Francisco Gomez d’Abreu yuyz de fora e dos órfãos em a 
dyta vylla em que mandaua que se pergumtase as testemunhas e lhe 

pagase estromento Nuno Alverez Pereira espryuão dos órfãos que ho 
espreuy 

pytysão
Dyz a duquesa dona Breatriz que lhe he nesesaryo pera guarda de sua 

yustyça hum estromento com dytos de testemunhas que apresemtara 
de como he verdade que /fl. 22v./ as aaguoas ystylladas que forão 
havallyadas no ymventaryo que se fez do momte pello espriuão das 
partilhas se conrromperão [sic] e perderão seu ser em tall maneyra que 
pera nenhua cousa aproueytarão forão llamcadas fora sem se huzar 
dellas sem aproueytamento allghum e asym de como he verdade que 
hus trymta e sete botoys d’ouro e allgus deles e pedras de dyamantes 
segundo que estara decrarado na verba do ymventaryo ella suprycamte 
lhe pertemse ho ouro e feytyo delles yn sollydo pellos paguar despoys 
da morte do duque seu senhor que hesta em glorya e somentos hos 
dyamantes delles pertemse as partylhas e por que ho sobre dyto he 
asym e lhe Relleva o dyto estromento pede lhe mande pergumtar as 
testemunhas que ha prestar e com seus dytos lhe pase estromento em 
forma e Recebera yustyca que por fora uão ter parte dyguo e decrara 
que por fora uão sem parte que aya de sytar pera ho caso //

pase-lhe estromento que pede salluo yure tercj poys dyz que não 
tem o caso parte

aos homze dyas do mes de Setembro /fl. 23/ de myll e quynhemtos 
e setemta annos em Vylla Uycosa nos aposemtos da senhora duquesa 
dona Breatyz aonde foy Ruy Dyanz Baya emquerredor commyguo 
espryuão pergumtou as testemunhas seguymtes Nuno Aluarez Pereira 
espryuão que ho espriuy

Jtem Antonio Mouro caualleyro fydallguo da casa do duque nosso 
senhor testemunha hapresemtada por mandado da senhora duquesa 
dona Breatryz a quem ho enqueredor deu yuramento nos Samtos 
Avangelhos em que pos a mão e o pergumtou do custume e cousas 
delle dyse que helle fora cryado do duque dom Theodosyo que Deus 
tem e que aguora seruya ho duque dom Yoam seu fylho e que derya 
a verdade//

Jtem pergumtado elle testemunha pello conteudo na pytysao que 
toda lhe foy llyda e decrarada dyse elle testemunha que ho duque que 
samta glorya aya mandara fazer hos botoys conteudos na pytysão atras 
e que elle testemunha dera a Yoam Galleguo houryues serto houro pera 
hos comesar a fazer e quando ho duque que Deus tem falleseu aymda 
não estauão acabados e que/fl. 23v/ a senhora duquesa lhe pagou a 

25 Ms.: à margem esquerda: 
Estas aguoas não lhe ficarão 
carreguadas a senhora duquessa 
se não avaliadas na botica onde 
estavão d’amtes . E hi se danarãao
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elle testemunha ho ouro que elle testemunha tynha dado ao dyto Yoam 
Galleguo houryuees e asym lhe deu ho ouro dos mays botoys e lhe 
pagou asy mesmo a senhora duquesa ho feytyo delles por homde elle 
testemunha não pos nenhum dynheyro do duque que Deus tem nestes 
botoys nem ho ouro nem no feytyo como na sua conta mylhor se pode 
ver por que nella não se achara ser lhe llevado em conta houro nem 
feytyo e all não dyse e o asynou com ho enqueredor Nuno Aluarez 
Pereira espryuão que ho espreuy

Jtem Yusta d’Allmeyda porteyra da senhora duquesa testemunha 
apresemtada por parte da dyta senhora a quem ho enqueredor deu 
yuramento nos Samtos Avangelhos e apergumtou do custume e cousas 
delle dyse que fora cryada 26 da senhora em tempo do duque que Deus 
tem e que aguora tambem e cryada e que dyrya a verdade//

Jtem pergumtado ella testemunha pello conteudo na pytysão que 
toda lhe foy llyda e decrarada dyse ella testemunha que he verdade 
/fl. 24/ que ella vyo hũa basya de peys cheya d’aguoa que foy de 
cheyro que estaua danada e a deytarão fora por não prestar e que não 
sabe ella testemunha quamta hera e all não dyse Nuno Aluarez Pereira 
espryvão que ho espreuy

Jtem Guyomar de Llemos testemunha hapresemtada por parte da 
senhora duquesa a quem ho enqueredor deu yuramento nos Samtos 
Avangelhos e aperguntou do custume e cousas delle dyse que seruyra 
ho duque que Deus tem e haguora seruya a senhora duquesa e que 
derya a verdade

Jtem pergumtado ella testemunha pello conteudo na pytysão que 
toda lhe foy llyda e decrarada dyse ella testemunha que vyra meya 
duzya de barys de cobre cheyos d’aguas de cheyro toda danada e que 
estes barys podyão llevar doze canadas cada hum afora houtros mays 
pequenos e que toda ha aguoa se perdeo e a deytarão fora e all não 
dyse Nuno Aluarez Pereira espryvão que ho espreuy
/fl. 24v/

Vyollamte Rodryguez testemunha apresentada por parte da senhora 
duquesa a quem ho enqueredor deu yuramento nos Samtos Avangelhos 
e aperguntou do custume e cousas delle dyse que ella testemunha 
seruyra ho duque que Deus tem e que aguora serue a senhora duquesa 
e que dyra a verdade//

Jtem pergumtado ella testemunha pello conteudo na pytysão que 
toda lhe foy llyda e decrarada dyse ella testemunha que vyra hũa 
basya d’aguoa de cheyro e asym vyo entornar muyta aguoa de cheyro 

de barys de cobre e toda esta haguoa era muyta camtydade e toda 
estaua perdyda que não prestou e all não dyse e Nuno Aluarez Pereira 
espryvão que ho espreuy

Ho quall trellado de testemunhas asym tralladado como dyto he eu 
Nuno Aluarez Pereira espryuão dos orfãos em esta Vylla Uycosa e seu 
termo pello duque noso senhor tralladey do propyo que fyqua em o 
meu poder todo de verbo a verbo sem cousa que duuyda fasa e ao 
consertar consertey este com ofysyall /fl. 25/ abayxo e vay asynado e 
vay serado e asellado com o sello deste conselho desta Vylla espryta 
em quatro meyas folhas com esta que acabey aomde aquy por verdade 
aquabey a asyney do meu synall Razo e acustumado que tall he feyto 
no dyto dya e mes e anno atras espryto
[Assinatura] Nuno Aluarez Pereira

concertado comyguo tabeliam
[Assinatura] Lopo Cordeiro

Saybão quamtos Este estromento de Justyficacão vyrem diguo 
eu Guaspar Magro tabeliam do Judycyall em esta Uylla Vycosa e 
certefyquo que ha letra e synall destes autos atras da pytycam e dito 
de testemunhas e letra de concerto o pe delles he da letra e synall de 
Nuno Aluarez Pyreyra escriuam dos horfãos e de Lopo Cordeiro tabeliam 
de Judiciall e das notas em esta dita villa e que hoje em dia Seruem 
o dyto Carguo e que has suas escreturas se da Jmteyra fe e credyto 
tanto quamto com direito se deve dar e por certeza delle Eu sobredito 
tabeliam ho escreuy e asyney de meu pubrico synall oje homze dias do 
mes de Setembro de myll e quinhemtos e setemta anos
/fl. 25/
Dar-se-ha’o senhor Gyronymo Pereira de Sa fydallguo da casa d’el Rey 
noso senhor

/fl. 26/
+

Cjtaçam

Aos sete dias do mas de Marco de j [mil] bc setemta e tres Annos em 
Evora na Relacão na Audiencia que fazia o desembargador Jeronimo 
Pereira de Saa juiz destas partilhas pelo procurador da senhora duquesa 
foj dyto Ao / dito desembargador que mandase que este ffeyto fose 
por diamte por que as partes eram Reqrjdas pera falar neste ponto 26 Mss.: repetição da palavra “ada”.
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por pasar de sejs meses que se nam fala nele E o desembargador 
fez pergunta a mjm sprivam se eram As partes Reqrjdas E eu lhe dej 
Rezam que aos vymte e sejs dias do mes de Fevereyro / que pasou 
neste presemte Anno foram avjdos por Cjtados neste Juyzo o duque 
e a Senhora dona Catarina e a senhora duquesa dona Brjatjz em seu 
nome e como tutor de seus filhos e asi o doutor João de Melo de Sousa 
Curador e dos menores filhos E da dita senhora como Comsta pelos 
Autos que estam em meu poder / E o desembargador visto minha fe 
ouuio os ditos senhores e curador e tutor dos menores por Reqridos 
pera falar neste feito por todos os termos e Autos /fl. 26v/

Judiçiaes / e mamdou doar vjsto Ao procurador dos Autos e lhe 
Asynou termo que ‘te primeira Audiencia digna de sua Justica neste 
Juizo por pasar de sejs meses Sebastiam Alluarez que sprivj

dado Ao Licenciado Fernando Pirez de Lixboa a dez de Marco

Aos omze dias do mes d’Abrjl de mjl qujnhemtos setemta e tres 
Anos em Evora na Relacam na Audiencia que fazia o desembargador 
Jeronimo Pererira de Saa jujz destas partilhas pelo procurador da 
Senhora duquesa foy dado este feyto com as Rezões segujntes e 
Sebastiam Alluarez que ho sprivvj

/fl. 27/
+

senhor
ao tempo do Jnuentario protestou a duquesa que relegou na Jurus 

curandj lancaua algũas cousas que não erão de partilha , E mandar 
em seu tempo requerer sobre ellas sua Justica , E por que protestatio 
seruatius protestantis illesum Lateruis 3 solen que fl. de relig. Et sump 
funery idcirco o faz agora e diz o seguinte

Quanto as joias folio 2º et 3º
compradas constante matrimonio

Diz a duquesa que o duque que he em gloria, lhas deu e entregou, 
pelo que dado caso que donatio nom valererit vt poste facta constante 
matrimonio portatem et fl. de dona inter virum et vxo[rem], attamen 
morte Ducis confirmata est Liber Papinianus fl. de dona inter virum et 
vxo[rem] e ficam na terca / E quando o caso se estreitasse muito não se 
pode negar ficarem em acquiridos

Quanto as joias e brincos do 
Scritorjo da duquesa folio 4.º

Ha neles certas peças e brincos que pertinent adornatum corporis, e 
outros que são de desenfadamento como cousinhas de cristal e cousas 
semelhantes vt patet et discursu /fl. 27v/ do dito apontamento folio 
4º cum sequem/

Quanto as de ornatu corporis, por o duque declarar em seu testamento 
que não lhas deu mais que pera seu vso 27 parece que pertencem aa 
fazenda ou acquirjdos 

Quanto ás outras são precípuas da duquesa por que não são cousas 
que se comprendão naquelas palauras pera seu vso que respiciunt 
ornatum per suis [?] / Et eorum donato et traditio morte confirmata 
est vt de Liber Papinianus e parece sem duujda que o duque naquela 
declaracam nam entendeo de brincos de scritoyjo

E a mesma distinçam faço nas 14 addições que comecam folio 13 
verso in fine cum seqquitur saluo no que a duquesa Jurou que comprou 
por seu dinheiro, por que parece que se deue estar a seu juramento 
vista a qualidade de sua pessoa e das cousas arg. [?] que Liber Titio 
fundus [?] fl. de cond. Et demo et per felic firniter de suª trinj n.º 1.º

Jtem respraedictis [?] sequitur que as joias que o duque deu aa 
duquesa despois de feito o testamento / esas indistincte lhe ficam 
praecipuas por que as não reuogou e ficão confirmadas pela morte vt 
de Liber donationis [?] quas [?] parentes e a clausula do testamento em 
que dixe que  lhe não dera as joias senão pera seu vso, não Se entende 
senão nas que tinha dadas antes do testamento vt in Liber si ita cum 
/fl. 28/ dor [?] notaris fl. de auro et argentus lega et ad nas [?] cor que 
dese in futurum que não reuogou e trar-se-ão as ditas joias precipuas, 
da terca por não se diujda obligatoria e o diz a ordem liuro 4.º titulo 9.º 
§ se o marido ver fe E se aquele /

Quanto ao ouro E feitio dos 37 botões de diamantes folio 7 & a 
duquesa jurou a verdade Jbidem, parese que não deue aver niso duujda 
– pois diz que o ouro e feitio foy de seu dinheiro post mortem ducis – e 
asi o prouou per tal folio 5.º hinc retro –

Quanto ao 2.º apontamento per sy se 
Justifica não he necessario justifica-lo 

vista a forma do concerto que lege 
facit Liber Legem quam dixisti e de pactum

O terceiro apontamento das duujdas que se pagaram Contante 
matrimonjo que a duque que Deus tem deuia ante matrimonjum 
quorum sit relatio es folio i5 – nom est dubium que a metade delas são 
acquirjdos / por que 28 são diujdas do seu tempo senão do primeiro 

27 Mss.: rasura sobre a palavra “pa”.

28 Ms.: palavra rasurada.
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matrimonjo, as quaes o duque ouuera de pagar de bonis suis tantum 
pela ordem liuro 4 titulo 7º § pen. in fer que debita ante societatem non 
communjcantem in societate Liber sed nequem es alienum fl. socio. 
pelo que na partilha dos acquiridos ão de tirar aa duquesa a metade da 
contja destas diujdas que se pagarão /fl. 28v/ constante 2º matrimonjo 
e dar-lha in solidum / e partir os mais acquirjdos

29Quanto ao 4.º apontamento ja dixe sobre elle no fim do primeiro 
supra vbo erat lucuse

Quanto ao 5.º apontamento das agoas de cheiro / Sebastiam Aluarez 
daraa fee como se danarão, pelo que se deuem descarrregar, que quem 
dolores culpa sit imputatem heredj que  culpam conunsit vel dolum  
Liber et frito verse nam et omnja fl. famj [?] her. nom autem que fortuito 
Liber heredes § nom tantum dolum [?] inuncta Liber 3ª fl. cor diuj et 
Liber cum duobus § damna fatalia fl. pro socio

Nec obsterit dizer-se que lhe ficarão et ideo pinerunt suo piriculo / 
por que não lhe ficarão como vendidas mas como a quem pertencião 
ficar in judicio fami hered. ; ante quod finjtum res hereditarie percunt 
omnibus Liber sed et ejus fl. fami heredies /

Quanto a scraua Jndia Violante / não he de partilha por que o senhor 
dom Constantino a deu a duquesa  e logo se fez dito protesto / e 
heranca se entende de relientis a defunccto nom aliunde Liber cum 
quent. [?] e dei no folio testamento / nem  he acquirjdos por ser doacão 
Liber nec adiecit fl. prosocio –
Fuit jgitur Justjtia in productis cum expensis
/fl. 29/

E dado como dito he o desembargador mandou daar visto Ao 
procurador do duque e lhe Asynou termo qua’te primeira Audiencia 
digna de sua Justiça eu Sebastião Alluarez que ho sprivj
dado a xj de Abrjl Ao procurador do duque

Aos quatorze dias do mes de Mayo de j [mil] bc setemta e tres Anos 
em Evora na Relacam na Audiencia que fazia o desembargador Jeronimo 
Pereira de Saa Jujz destas partilhas pelo procurador do duque doj dado 
/ este feyto com as Rezões sequjmtes 
Sebastiam Alluarez que ho spriui

+
senhor

Nam me pareçe que este caso e as duujdas que se mouem da parte 
da senhora duquesa se podem determinar com tanta façelidade como 

seu aduogado o aponta / sam cou/fl. 29v/sas diuersas e que requerem 
maior exame & maturam & digestionem, e ajnda materia de artigos 
siquidem nam se podem sem jso determinar - et vt Jterjm satisfaciam 
Jrej breuiter respondendo –

Quanto ao primeiro apontamento das joias
que a senhora duquesa diz que sam suas e lhe

pertençem por serem dadas pello duque
Nam tem seus avogado rezam, por que de tal doaçam nam consta 

posto que a senhora duquesa tiuese as ditas Joias por que Jnter 
conjuges non dicitur nec presumit donatio nisi ex te .c. de dona ante 
nup. Onde diz quod Jdeo morte non confirmant./

Nam quando a liquid traditer jponse [?] vel vxori vt magis ornate 
accedat ad virum, Jllud non Jntelligitur donari sed comodari. Et 
sic dicitur in vestibus pretiosis, & Jn margatis [sic], & gemis, & alijjs 
ornamentis .Liber si vt çerto § Jnterdum sscilicet commo vbi Bartolo 
onde dizem tambem quod ex hoc non confirmantem morte nec debet 
apud vxorem remanere. refert & sequitur and. sicu. in jub. ex. de commo 
col. 2ª m. si Jdem tenet val. m. l. pe. § seruis col. Si. versi de ornamentis 
sscilicet solum mater et resoluit polla30 in rub. de dona jnter vi & vxo. 
§ 6 n.º 5.º / E por que estas Joias sam desa qualidade potius videritus 
[?] comodare & testimonia dise adornatum quem donaterj /fl. 30/ et 
nihil est dizer que quando se a pose de doacam valida que nam podia 
deixar de ser acquirido./ Jsto em nenhũa razam sem fundamento pois 
he claro contudo eram joias e peças que o duque que aja gloria tinha 
quando casou com a senhora duquesa / e que se fez e sem ser compra 
depois seria a mesma fazenda. Mas Jure vera d’antes as tinha e era 
fazenda sua /

Jsto mesmo respondo a todas as outras addições desta qualidade. 
/ o que se comproua e justifica pella carta do testamento em que 
declarou que  nam dera as Joias a senhora duquesa senam o vso dellos 
et adorrnatum pello que nam ouue razam de se propor tal duujda, por 
duujda pois em direito o nam he -

Ad testimonium
E quanto ao ouro e feitio dos botões a presumpcam do direito he que 

ex bonis vini se fizeram, pella qual tanta m. l. cum oportet in primum 
capitulo debo. que libe pello tex. m. l. etiam capitulum de dona. Jnter 
virum & vxorem & m. librum quintus sscilicet eorum Titulo pello que 
non juste petit quesetire como cousa sua e o direito nam manda que 
por o que aporte dise se julgal/

Ad tertium dos [?] iiijcLrbij e tantos reis

29 Mss.: À margem esquerda “E eu 
respondo no primeiro e 2º”

30 Ms.: palavra rasurada.
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Nam vejo a scriptura do concerto em que se este apontamento funda. E 
por Jso lhe nam respondo como avir tera boa reposta [sic].
/fl. 30v/ 

ao 4º dos diuidos
He neçessario justificar se o que se diz. E ajnda entam se vera como se 
deue entender a ordenacam 

ao 5º das agoas de cheiro
nam tem razam pois ficaram a senhora duquesa e ella os tomou per asi 
Jdeo suo perierunt periculo .L. primo capitulo de periculo & commo rei 
vendi.

ao 6 da escraua
he materja que consiste em proua et Jn facto e pende de saber a quem 
se deue e como jsitem em tudo nom pede bem . Et siat Justicia en 
expensis
E dado como dito he o desembargador mandou doar visto Ao procurador 
digo Ao doutor Amrrique doutor procurador dos menores e lhe Asynou 

termo quate primeira Audiencia dytta de sua Justiça Sebastiam Aluarez 
que ho spriui
dado Ao curador dos minores a xiiij de Mayo
Aos dezanove dias do mes de Majo de j [mil] bc setemta e tres Annos 
em Evora na Relação na Audiencia que fazia o desembargador Jeronimo 
Pereira de Saa Juiz destes partilhas pello procurador dos Autos foj dado 
este fejto com as Rezões segujmtes Sebastião Aluarez que ho sprivi

+
senhores

eu como não tenho quem me imforme por parte dos senhores menores 
siguo o que se responde por parte de Sua Excelencia por que isso he o 
que pareçe de direito e esta satis docti apomtado e não he neçessario 
acrecentar nem deminuir fiac igitur Justitia cum sumptibus
E dado como dito he o desembargador mandou que fose Concluso 
Sebastião Aluarez que ho spriui

Concluso
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1 Ms.: à margem esquerda: 
Adquerydo

2 Ms.: à margem esquerdo “Ya estam 
Lançadas no Jmuentajro”.

/fl. 1/
1 aquy estão tambem as avalyações da carpymtarya e pymturas e 
grades adiantes 

2 Avalljação das bem feytoryas que fez o duque que deus tem nestas 
casas de Villa Vicosa depois que casou com a senhora duquesa dona 
Brytyz que foy em setenbro de mjll e qujnhentos cymcoemta e noue 
ate que faleçeo que foy em Setembro de qujnhentos sesemta e tres 
as quais bem feytoryas são de pedrarya e aluenarya

Jtem na primeyra casa scilicet a que esta sobre o Ribeiro e a segumda 
pegada com ella tem hũa parede da bamda de demtro que tem, amtre 
as casas que tem de comprydo cymco braças e mea tem esta parede 
d’allto tres braças e tres pallmos e de groso tres e meo a oytocentos 
reis a braça momta dezanoue mill e seiscemtos reis – xix [mil] bjc reis

Jtem as duas paredes que Repartem as prymeyras duas casas que 
estão onde estaa hum poço tem de comprydo quatro braças e dous 
palmos e d’allto tres e mea e dous palmos e de groso tres e meo que 
são vimte e cymquo bracas a oytocentos reis a braça momta vimte mjll 
reis – xx [mil] reis
/fl. 1v/

Jtem a parede que esta no pateo que aparta as duas casas atras escrytas 
tem de comprydo com a largura do pateo seis braças e palmo e meo e tem 
a dita parede de allto tres braças e tres palmos e meo e de groso tres 
palmos e meo são vimte hum mill e qujnhentos reis – xxj [mil] bc reis

Jtem vimos ho poço que esta no pateo pegado com as casas acyma 
escrytas tem d’alto trymta hum pallmos e de largo cymquo palmos e de 
comprydo dez palmos foy avalljado asy como esta o poço em cymquo 
mjll reis – b [mil] reis

Jtem hum pedaço de parede que foy feyta com a dita obra que esta 
da bamda do musteyro tem de comprydo quatro braças e seis palmos e 
d’alto dez pallmos e groso quatro a oytocentos reis a braça soma a seis 
mjll e cento e seis reis – bj [mil] cento bj reis

Jtem a parede que esta da bamda do Reguengo tem quatro braças 
e tres palmos de comprydo e d’allto vimte palmos e de groso quatro 
pallmos e meo são catorze braças e mea a oytocentos reis a braça soma 
omze mjll e seiscemtos reis – xj [mil] bjc rs
/fl. 2/

Jtem a parede da bamda do dito corredor da bamda das casas do 
terreyro tem cymco braças e mea e dous pallmos e tem a djta parede 
d’allto tres braças e tres pallmos e meo / de groso tres e meo são vimte 
e cymquo braças e mea a oytocemtos reis a braça monta vimte mjll e 
quatrocemtos reis – xx [mil] iiijc reis

Jtem no dito corredor da outra bamda outra parede do tamanho 
desta outros vimte mjll e quatrocentos reis – xx [mil] iiijc reis

Jtem as paredes dos atalhos das casas do corredor que são tres 
paredes tem de comprydo doze braças e mea e d’allto tres braças e 
tres pallmos são coremta e cymquo braças a oytocemtos reis momta 
trymta e seis mjll reis – xxxbj [mil] reis

Jtem a parede da escada que vaj de hũa destas casynhas pera cyma 
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3 Ms.: rasura sobre a palavra “tres”. 

Substituída pela palavra “quatro”.

tem de comprydo tres braças e tres palmos e de groso tres pallmos e 
d’alto tres bracas e tres pallmos são oyto mjll e oytocemtos reis – biij 
[mil] biijc reis
/fl. 2 v/

Jtem a parede que atravesa do Jardym ao terreyro no topo do 
corredor tem a dita parede de comprydo seis braças e mea e tres 
pallmos e d’allto tres braças e tres palmos e meo e de groso quatro 
pallmos são trymta e seis braços a oytocentos reis a braça são vimte e 
oyto mjll e oytocemtos reis – xxbiij [mil] biijc reis

Jtem outra parede nesta casa do mesmo tamanho e medida vall 
outros vimt’oyto mjll reis e oytocentos reis – xxbiij [mil] biijc reis

Jtem hũa parede que esta amtre as casas que estão no cabo do 
corredor tem as duas casas tem esta parede tres braças e tres pallmos 
em quadrado tres palmos são treze braças a oytocentos reis a braça 
soma dez mjll e quatrocemtos reis – x [mil] iiijc reis

Jtem djante destas adycões estão tres paredes que tem huns 
Repartymentos que tem tres braças e mea e hum pallmo e meo e trymta 
e tres palmos d’allto e de groso tres são catorze bracas e sesenta e 
quatro palmos a oytocentos reis a braça soma omze mjll e trezentos e 
oytemta reis – xj [mil] iijc Lxxx reis
/fl. 3/

Jtem hũa parede que serue a estas casas ambas do corredor por 
djante tem de comprydo seis braças e tres pallmos e trymta e tres 
palmos d’allto e tres e meo de groso que são trymta e hũa braças e 
cento e quatro palmos a oytocentos a braça monta vimte e sete mjll 
novecemtos e vimte reis – xxbij [mil] ixxx reis

Jtem hũa parede que Reparte as casas amtre ho Regemgo e o 
terreyro tem quatro braças de comprydo e d’allto trymta e tres palmos 
e de groso tres e meo são dezoyto braças e cento e vimte palmos a 
oytocentos reis a braça momta quatorze mjll e setecentos e sesenta 
reis – xiiij [mil] bijclx reis

Jtem a parede do Regemgo tem de comprydo qujmze braças e tres 
pallmos e d’allto trymta e tres palmos e de groso cymquo pallmos 
são cemto e hũa braça a oytocemtos reis a braça soma oytemta mjll e 
oytocentos reis – lxxx [mil] biijc reis

Jtem a escada que serue do sotão pera o prymeyro corredor vall 
tres myll e duzemtos reis – iij [mil] ijc reis
/fl. 3 v/

Jtem a parede do terreyro dezanoue braças e d’allto seis braças 

e de largo cymquo pallmos e isto do alpemdre ate ho musteyro são 
duzentos e vymte e oyto braças a oytocentos reis ha braça soma cemto 
e oytenta e dous mjll e quatrocentos reis – cento Lxxxij [mil] iiijc reis

Jtem na casa praceyra da casa que tem a estorya de Daujd que 
esta pegada no Regemgo da segumda abobada pera cyma tem duas 
paredes que tem de comprydo seis braças e mea e d’alto doze palmos 
e de groso quatro3 palmos são omze braças e cemto e trymta pallmos 
a oytocentos reis a braça soma noue mjll e cento e nouenta reis – ix 
[mil] centoLR reis

Jtem hum pedaço de parede que esta no telhado sobre o terreyro 
tem de comprydo trymta pallmos e d’allto cymquo e de groso quatro 
são duas braças e cem pallmos a oytocentos reis a braça momta mjll e 
nouecentos reis – j [mil] ixc reis
/fl. 4/

Jtem hũa parede que esta na torre sobre ho alpemdre que parte 
com a casa de David tem de comprydo quatro braças e dous pallmos e 
d’allto seis braças e dous pallmos e [de] groso cymquo pallmos que são 
cymcoenta braças e cemto e vymte pallmos a oytocentos reis a braça 
momta quarenta mjll e trezentos reis – R [mil] iijc reis

Jtem a parede da torre da bamda das casas velhas tem de comprydo 
seis braças e dous pallmos e d’allto doze pallmos ata ho frechal de 
groso quatro pallmos são doze braças a oytocemtos reis momta noue 
mjll e seiscemtos reis – ix [mil] bjc reis

Jtem na mesma parede do frechal pera Ryba tem de comprydo 
coremta e oyto pallmos e d’allto omze e de groso quatro são oyto 
braças e cento e vimte e dous pallmos a oytocentos reis soma seis mjll 
e setecemtos e sesemta reis – bj [mil] bijc Lx reis
/fl. 4 v/

Jtem a parede domde esta ho caracoll tem d’allto quatro braças e 
dous pallmos e de comprydo coremta de grosso cymquo pallmos são 
trymta e sete braças e cemto e cymquoemta pallmos que a oytocentos 
reis monta trymta mill e cymquoemta reis – xxx [mil] L reis

Jtem a parede do caracoll he frances tem de largo qujmze pallmos 
d’alto coremta e tres vall a dinheyro dous mjll e seiscentos reis – ij [mil] 
bjc reis

Jtem o caracoll tem vymte e nove degraos que vallem dous mjll e 
nouecemtos reis – ij [mil] ixc reis

Jtem a parede da torre que esta sobre ho terreyro tem de comprydo 
cymcoemta e sete pallmos e d’allto qujmze de grosso dous palmos 
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e meo são oyto braças e cento trymta e sete pallmos são seis mjll e 
oytocentos e dez reis – bj [mil] biijc x reis

Jtem hũa parede que esta na casa que esta debaxo da torre tem 
comprydo trymta e cymquo pallmos e d’allto trymta e largo quatro e 
meo são dezoyto braças [fl. 5] duzentos vymte e cymquo pallmos ao 
dito preco momta qujnze mjll e setemta e cymco reis – xb [mil] lxxb 
reis 

Jtem hũa parede que esta na do alpemdre que vaj do chão tem de 
comprydo setemta pallmos e d’allto sesemta e tres e de grosso dous 
pallmos e meo são trymta e sete braças e duzentos palmos a oytocentos 
reis a braça soma trynta mjll e duzemtos reis – xxx [mil] ijc reis 

Jtem hum pedaço de parede que tem tres braças e mea e dez 
pallmos são dous mjll e oytocentos e trymta reis – ij [mil] biijc xxx reis

Jtem a casa sobre ho alpemdre tem duas abobadas hũa em cyma 
da outra que fazem duas camaras tem de comprydo cada hũa sesemta 
e dous pallmos e de largo trymta digo vymte e noue pallmos momta 
quarenta mjll e quatrocemtos reis – R [mil] iiijc reis

Jtem a casa de David duas abobadas allto e baxo tem de largo vimte 
e noue palmos e meo e tem de comprydo vymte e noue valem duas 
abobadas trymta e sete mill reis – xxxbij [mil] reis
/fl. 5 v/

Jtem a casa do oratoryo e a do despacho tem duas abobadas scilicet 
o baxo e tem de comprymento cymcoenta e tres pallmos de largo e 
omze e meo pello quadrado vall noue mjll e seiscentos reis e esta 
medyda em cada hũa – n ix [mil] bjc reis

Jtem a casa que esta da banda do Reguengo tem de comprydo 
trymta e noue pallmos de largo trymta em cada hũa vall o djnheiro 
d’ambas e he d’abobada vymte e quatro mjll reis – xxiiij [mil] reis

Jtem tem ho corredor de comprydo omze palmos e meo e de largo 
sete tem duas abobadas oytocemtos reis – biijc reis

Jtem hũa camara que esta amtre ho terreyro e o Reguemgo tem de 
comprydo sesemta e dous pallmos de largo trymta sam allto e baxo 
de maneyra que são duas abobadas forão avalljadas em trymta e oyto 
myll e quatrocemtos reis – xxxbiij [mil] iiijc reis
/fl. 6/

Jtem huum oratoryo que tem a porta na camara acyma escryta tem 
de comprydo vimte e cymco palmos e dez de largo são allto e baxo vall 
cymco mjll e seiscemtos reis e tem duas abobadas – b [mil] bjc reis

Jtem o prymeyro corredor que vaj ao pateo tem de comprydo 
cymcoenta e sete pallmos e de largo sete por o quadrado vall a 
djnheyro quatro mjll e qujnhemtos reis he abobada – iiij [mil] bc reis

Jtem o segundo corredor que esta acyma do acyma escryto que tem 
de comprydo trymta e seis palmos e de largo sete pallmos vall dous 
mjll e oytocemtos reis e digo que tem de comprydo quarenta e seis 
pallmos he abobada – ij [mil] biijc reis

Jtem o terceyro corredor tem de comprydo trymta e cymquo pallmos 
e de largo sete vall a djnheyro dous mjll e setecemtos e cymcoenta reis 
he abobada – ij [mil] bijc L reis

Jtem a casa que esta da bamda do Regemgo tem de comprydo [fl. 
6 v] vymte e cymquo pallmos e de largo doze são duas abobadas allto 
e baxo vallem cymco mjll e qujnhentos e cymcoenta reis – b [mil] bcL 
reis

Jtem a casa que chega ao pateo tem de comprydo vimte e cymquo 
pallmos esta tem somente hũa abobada que vall quatro mjll e 
quatrocentos reis e de largo tem vymte pallmos e meo – iiij [mil] iiijc 
reis

Jtem hũa casa que esta da bamda do terreyro tem de comprymento 
trymta e quatro pallmos vall a djnheyro oyto mjll reis tem hũa abobada 
– biij [mil] reis

Jtem outra da bamda do terreyro tem de comprydo vymte e 
quatro pallmos e de largo vymte e meio vall a djnheyro quatro mjll e 
oytocemtos reis tem hũa abobada – iiij [mil] biijc reis

Jtem outra abobada no pateo do poço que tem de comprydo vymte 
e dous pallmos e de largo dezasete vall a djnheyro quatro mjll e 
trezentos reis – iiij [mil] iijc reis
/fl. 7/

Jtem a casa que esta sobre o Rybeyro tem de largo dezoyto pallmos 
em quadrado vall tres mjll e ijc [200] reis rem abobada – iij [mil] ijc reis

Jtem na casa da escada do sobrado pera cyma esta hum pedaço 
de parede que faz hum demte que tem de comprydo vimte e quatro 
pallmos e d’allto vymte pallmos e de groso quatro e meo vall a djnheyro 
seis mjll e setecemtos reis – bj [mil] bijc reis

Jtem hum pedaço de parede sobre ho oratoryo que tem de comprydo 
vymte pallmos d’allto sete e [de] groso tres vall mjll e qujnhemtos reis 
– j [mil] bc reis

Jtem hũa parede da bamda do Regemgo tem de comprydo 
cynquoemta e quatro pallmos e meo e d’allto qujmze e [de] groso 
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cymquo são dezaseis braças e cymquoemta pallmos a oytocemtos reis 
momta doze mjll e nouecemtos e cymquoenta reis – xij [mil] ixcL reis
/fl. 7 v/

Jtem as paredes do oratoryo tem d’allto trymta e hum palmos e de 
comprydo vymte e tres e de groso quatro pallmos são omze braças e 
cento e vymte pallmos que a oytocentos reis monta noue mjll cento e 
sesenta reis – ix [mil] cento Lx reis

Jtem a parede que serue das casas da estorya de David da bamda 
do Regemgo tem seis braças e pallmo e meo e d’allto trymta e [de] 
grosso quatro sam vymte e noue braças e setenta palmos a oytocentos 
reis monta vymte e tres mjll quatrocentos e dez reis – xxiij [mil] iiijc x 
reis

Jtem hũa parede amtre as casas que tem hũa chumyne tem trymta 
e noue pallmos e d’allto trymta de grosso quatro são dezoyto bracas 
e cento e oytenta pallmos a oytocentos reis momta quatorze mjll e 
nouecentos reis – xiiij [mil] ixc reis

Jtem hũa parede do Relojeo pera o prymeiro sobrado tem de 
comprydo vymte e cymco palmos e dezaseis d’allto e de groso quatro 
digo que são seis braças e cem pallmos que a oytocentos reis o pallmo 
soma quatro mjll e setecentos reis digo a oytocentos a braça – iiij [mil] 
bijc reis
/fl. 8/

Jtem a prymeyra parede da escada tem de comprydo vymte e seis 
palmos e d’allto vymte e dous e de groso tres são seis braças e duzentos 
dezaseis pallmos a oytocentos reis são cymquo mjll quatrocentos 
quarenta e oyto reis – b [mil] iiijcRbiijº reis

Jtem outra que vaj do lomgo da escada tem de comprydo vimte e 
seis pallmos de groso tres e d’allto trymta e seis do sobrado pera cyma 
e são omze braças e cymcoenta e oyto pallmos a oytocentos reis soma 
oyto mjll nouecentos e setemta reis – biij [mil] ixclxx reis

Jtem vymos a escada que vai do prymeiro sobrado pera cyma 
que tem doze degraos de lajeas tem de largo cymquo pallmos e de 
comprydo vymte e seis vall a djnheyro dous mjll e oytocentos reis – ij 
[mil] biijc reis

Jtem a camara grande que vaj por cyma ao Regengo e ao terreyro 
tem d’allto trymta e seis pallmos e de comprydo sesemta e quatro 
de largo quatro palmos que são trymta e seis bracas e dozentos e 
dezaseis pallmos a oytocentos reis a braça monta vimte e noue mjll 
quatrocemtos e quarenta reis – xxix [mil] iiijcR reis

/fl. 8 v/
Jtem esta camara tem outra parede que tem outro tanto que são 

vimte noue mjll quatrocentos corenta reis – xxix [mil] iiijcR reis
Jtem a parede do Regemgo da prymeyra abobada pera cyma tem de 

comprydo da escada ate ho caracoll dez braças e mea e hum pallmo 
E d’allto vymte e sete palmos e cymco de groso são cymcoenta e sete 
braças e sesemta pallmos a oytocentos reis a braça soma quarenta e 
cymquo mjll setecentos e oytemta reis – Rb [mil] bijclxxx reis

Jtem hum pedaço de parede no prymeyro amdar das camaras que 
serue ao corredor tem d’allto trynta pallmos e qujmze de comprydo e 
são cymquo braças e cem palmos a oytocentos reis soma quatro mjll e 
trezemtos reis – iiij [mil] iijc reis

Jtem de fromte desta no prymeyro corredor tem hũa parede que 
tem dezoyto pallmos d’allto e de comprydo treze e [de] groso tres são 
duas braças e duzentos e vimte pallmos a oytocentos reis soma dous 
mjll duzentos e sesemta reis – ij [mil] ijclx reis
/fl. 9/

Jtem huum pedaço de parede que esta nos amtresolhos tem em 
cyma de huum Relojeo tem de comprydo vymte e cymquo pallmos 
d’allto vimte hum parede costumada são cymquo braças e sesemta e 
dous pallmos a oytocentos reis são quatro mjll cemto e oytemta reis – 
iiij [mil] cento lxxx reis

Jtem hũa parede que vaj ao telhado de comprydo trymta e seis 
pallmos e d’allto trymta e oyto de groso tres pallmos estão sobre 
o corredor a oytocentos reis a braça são treze braças soma dez mjll 
quatrocemtos reis – x [mil] iiijc reis

Jtem outra que serue4 ao corredor da bamda do Regengo que 
tem de comprydo trymta e sete pallmos e d’allto trymta e dous e 
tres de grosso são catorze braças e cymcoenta palmos a oytocentos 
reis a braça soma omze mjll trezentos e cymcoenta reis – xj [mil] iijcL 
reis

Jtem hũa parede que Reparte as casynhas tem de comprydo vynta 
seis pallmos e d’alto outros vimte e seis e de grosso quatro que são 
dez braças e duzentos palmos a oytocentos reis a braça são oyto mjll 
seisçemtos reis – biij [mil] bjc reis
/fl. 9 v/

Jtem huns pedaços de paredes que estam da banda do Reguengo 
honde esta a chumyne tem de comprydo vymte e seis pallmos e de 
groso cymquo e d’allto sete pallmos que são tres braças e cento e 4 Ms.: palavra corrigido sobre “sobe”.
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vymte cymquo pallmos vall dous mjll setecentos setemta e cymquo 
reis – ij [mil] bijc lxxb reis

Jtem hum portall que esta no tauoleyro da escada que emtra per a 
salla tem doze pallmos e [de] largo sete palmos tem cornyja e fryso e 
lancill vall cymquo mjll e qujnhentos reis – b [mil] bc reis

Jtem na prymeyra camara esta hũa janella que tem d’allto dez 
palmos e de largo sete tem peytoryll que serue de couceyra tem 
encalços e hombreyras e sobr’arco vall quatro mjll e qujnhentos reis 
– iiij [mil] bc reis

Jtem ho portall do caracoll tem d’allto noue pallmos e de largo 
quatro he lancyll em mjll e oytocentos reis – j [mil] biijc reis

Jtem tem outro jumto com elle nesta mesma casa tem d’allto noue 
pallmos em myll e oytocemtos reis – j [mil] biijc reis
/fl. 10/

Jtem nesta casa esta hũa janella que he Rasa tem d’allto catorze 
pallmos de largo oyto tem em emxallços e sobr’arquo que mostra huum 
pallmo pellos emxallços em dous mjll reis – ij [mil] reis

Jtem na dita casa esta outra Janella que tem d’allto doze palmos de 
largo oyto mostra hum pallmo d’emxallços em dous mjll reis – ij [mil] 
reis

Jtem nesta camara esta hum portall que tem dous Rostros tem 
d’allto dez pallmos de largo cymco em quatro mjll reis – iiij [mil] reis

Jtem na casa de David duas Janellas que tem emxalços de pedrarya 
com seus sobr’arquos tem d’allto doze pallmos e de largo sete e meo 
em cymquo mjll e trezemtos reis – b [mil] iijc reis

Jtem hũa chumyne de pedra que tem sete palmos de vão e cymco 
d’allto são as pedras quatro vall mill e qujnhentos reis – j [mil] biijc 
reis

Jtem o portall do oratoryo tem d’alto noue palmos de largo quatro 
vall mjll e oytocentos reis – j [mil] biijc reis
/fl. 10 v/

Jtem outro portall que vaj da casa do despacho tem d’allto oyto 
palmos e meo de largo tres e meo em mjll e setecentos reis – j [mil] 
bijc reis

Jtem nesta casa esta outro portall que emtra em hũa camara da 
banda do Reguengo tem d’allto noue pallmos e [de] largo quatro em 
mjll e oytocentos reis – j [mil] biijc reis

Jtem em hũa casa que esta da banda do Reguengo que he parceyra 
da casa que tem a estorya de David tem duas janellas que tem d’allto 

dez pallmos cada hũa e de largo sete tem peytoryll e enxallços e sedas 
mostram hum pallmo em noue myll reis – ix [mil] reis

Jtem na mesma casa esta hũa chumyne de seis pallmos de vão que 
tem quatro pedras em mjll e qujnhentos reis – j [mil] bc reis

Jtem nesta casa esta mais huum portall que tem dez pallmos d’alto e 
de largo cymco em dous mjll reis – ij [mil] reis

Jtem no corredor onde esta hum espelho esta hũa janella que tem 
d’allto dez pallmos largo sete dous mjll e trezentos reis – ij [mil] iijc reis
/fl. 11/

Jtem hum portall que esta na camara grande tem d’allto dez palmos 
e [de] largo cymquo em dous mjll reis – ij [mil] reis

Jtem mais nesta camara gramde esta hũa Janella que tem emxalços e 
sobr’arco de pedra e tem os emxallços de largo tres pallmos e meo em 
dous myll e quatrocemtos reis – ij [mil] iiijc reis

Jtem nesta casa esta hum portall que tem noue palmos de larguo 
quatro5 [sic] em mjll e oytocemtos reis – j [mil] biijc reis

Jtem a Represa do caracoll trymta pedras toscas que vallem cymco 
mjll reis – b [mil] reis

Jtem nas couceyras que achamos no corredor em baxo e em cyma 
achamos vymte e oyto pedras de cymquo pallmos ate seis que vallem 
cymco mjll e seiscentos reis – b [mil] bjc reis

Jtem em hum sotão que esta da banda do Regemgo no cabo do 
corredor estão tres portais d’oyto pallmos e meo d’allto e de largo 
quatro outros ate oyto e quatro de largo que valem quatro mjll e 
qujnhentos reis – iiij [mil] bc reis
/fl. 11 v/

Jtem hum portall que tem hũa grade de ferros pera o Reguengo oyto 
palmos d’alto e quatro de largo em mjll e qujnhentos reis – j [mil] bc 
reis

Jtem outro portall na mesma casa que tem oyto pallmos e de largo 
tres e meo vall mjll e qujnhentos reis – j [mil] bc reis

Jtem em hũa loja da banda do terreyro praceyra da sobre djta tem 
dous portais que tem cada hum noue pallmos e de largo quatro em 
quatro mjll e quatrocemtos reis – iiij [mil] iiijc reis

Jtem hum portall que vaj pera o Reguengo tem d’allto omze pallmos 
e de largo seis e meo vall dous mjll e quatrocemtos reis – ij [mil] iiijc reis

Jtem em outro corredor esta outro portall que tem d’allto sete 
palmos e de largo seis e tem hũa grade de ferros em a banda do 
Reguengo em mjll e quatrocemtos reis – j [mil] iiijc reis

5  Ms.: corrigido sobre a palavra 
“em p.”.
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Jtem outro que esta na logea do corredor tem d’allto doze pallmos e 
de largo seis e meo vall dous mjll e qujnhentos reis – ij [mil] bc reis
/fl. 12/

Jtem mais no portall do caracoll em outros dous lla em cyma na 
torre quatro pedras em novecentos reis – ixc reis

Jtem na camara homde dorme sua excelençia estão quatrocentos 
e sesemta azulejos6 que custarão asentar e cortar tres mill reis os 
azulejos não se avalliaram – iij mil reis

Jtem huma Janella que esta na camara de Hercules que tem d’allto 
dezanoue palmos de largo sete tem seis balaustres com seu peytoryll 
tem emxallços e sobrearquo e lojeas por baxo da largura da parede vall 
a dynheyro quimze mill reais – xb mil reis

Jtem hum portall que esta na camara de Herculles tem d’allto dez 
pallmos e de largo cymco tem sobrarco e emxalços em cymquo myll 
reis – b mil reis.

Jtem outro portall que vaj da salla pera [a] Guarda-roupa tem a 
mjdida do outro que fica acyma he lancyl vall a dinheiro dous mill e 
duzentos reis – ij mil ijc reis.
/fl. 12 v/

Jtem tem esta Guarda-roupa cento e trymta pallmos de comprjdo 
e d’allto palmo e meo de pedras ao Redor em forro que vall tres mill e 
duzentos e cymcoenta reis – iij mil ijc reis.

Jtem tem esta Guarda-roupa hũa chumyne que tem de vão seys 
pallmos e d’alto seis he mollduras em quatro mill e quinhentos reis – iiij 
mil e b reis.

Jtem do alpendre para o musteyro estam da banda do terreyro dez 
vãos de pedrarya com suas Janellas que vallem a Rezão de sesenta mill 
reis cada hum delles fazem soma seiscentos myll reis – bjc reis.

Jtem mais em cyma do alpendre estão na torre em todo cyma homde 
hão de estar as armas do duque tres Janellas com o fromtespycyo com 
a pedrarya que esta por asentar em cento e vymte mill reis –  Cento xx 
mil reis.
/fl. 13/

Jtem o maynell da escada com sua cymalha pedestaes balaustos 
[sic] que tem e lajeas debaxo do emvazamento e forro de pedrarya que 
esta asemtada do segundo tavolleyro vall tudo isto sesemta e quatro 
mill reis – Lxiiij mil reis.

Jtem mais a esta comta tres pedras que estão em dous portais no 
prymeyro tavolleyro da escada sscilicet hũa verga e dous frysos que 

poseram em dous portais que forão feytos no ano de cymcoenta em 
dous mill reis – ij mil reis.

Jtem a telha dos telhados nouos e ofycyais e servjdores dos telhados 
novos qujnze mill reis com ha porem em cyma – xb mil reis.

Jtem mais seis portais que estão no Terreyro por asentar os quais 
onde estão vallem oyto mjll e quatrocentos reis – biij mil iiijc reis.

Jtem mais a guarnyção do sotão omde esta ho tamque elle esta 
debaixo da torre vall sete mjll reis –  bij mil reis.
/fl. 13 v/

Jtem a parede de taipa no quimtall das molheres de taipa dous mill 
reis – ij mil reis.

Jtem o forno avallyado em qujnhentos reis – bc reais.
Jtem hum portall novo na amtecamara da senhora duquesa avalljado 

em mijll e seiscentos reais – j bc reais.
Jtem hum portall da Guarda-roupa da senhora duquesa foy avallyado 

em mjll e seiscentos reais – jbc reais.
Jtem no terreyro do poço [sic] hũa parede foy avalljada em oyto mjll 

e seiscentos reais – biij mil bjc reais.
Jtem duas Janellas forradas que estão no tesouro e casa da fazenda 

avalljadas em dous mil reais – ij mil reais.
Jtem hum pedaço de parede debaxo do heyrado avalljado em tres 

mjll e duzentos reis –  iij mil ijc reais.
Jtem o poço da nora no Reguemgo avalljado em trymta mjll reais – 

xxx mil reais.
Jtem a guarnyção do oratoryo da senhora duquesa foy avalljado em 

dous mill e quinhentos reais digo cymco mill reais – bc reais7.
/fl. 14/

Jtem a abobada que esta a porta da salla noua avalliada em dous 
mjll e quinhentos reais – ij bc reais.

Jtem o tauoleyro de çyma da escada quando se entra pera as salas 
que tem oytenta e quatro pedras a cem reais cada pedra são oyto mjll 
e quatrocentos reais de que se abateo dous myll reais porque nom 
estaua acabado de asentar e se acabou a custa do duque – bj mil iiijc 
reais.

Jtem hũas pedras que estão jumto8 da parede do Jardym forão 
avallyadas em tres mjll e qujnhentos reais – iij [mil] bc reais.

Soma ate’ qui toda a obra atrtas escryta e avalljada9 que se fez em 
tempo da senhora duquesa dona Brytiz [sic] dous comtos cento [e] 
cymcoenta e hum mjll oytocentos [e] nouenta e quatro reais. 

6 Ms.: à margem esquerda “460 
azulejos”.

7 Ms.: riscado “ij mil bc reais”.

8 Ms.: palavra entrelinhada, 
sobrescrita.

9 Ms.: palavra borrada.
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/fl. 14 v/
Aos dezanove dias do mes de Março de mill e quinhemtos [e] 

sasemta e cimquo Anos em Villa Viçosa no aposemto da senhora 
duquesa dona Brytjz [sic] peramte o desembargador Jerónimo 
Pereira de Saa Juiz destas partjlhas / e sendo presemtes o doutor 
Esteuão Preto procurador e curador da senhora duquesa e de seus 
filhor E o doutor Vasco de Monterroyo e o Licenciado Manuel Alvarez 
procuradores e curadores do’ senhores duque e da senhora dona 
Catarina / pareçerom hy Domjngos Lourenço e Marcos de Pyna10 
pedreyros louvados dos procuradores e curadores açima nomeados E 
disseram que eles avallyarom as bemfeytorjas destas casas de Villa 
Viçosa do que pertensya a seus oficios de pedrarya e allvenarja per 
bem do Juramento que lhe elle desembargador11 deu aquela avalyação 
ffjzerão [sic] sscilicet as bemfejtorjas que se fizeram nas ditas12 Casas 
desd’o tempo que o foi o duque com a senhora duquesa dona Brytjz 
teee qu’ ele falleçeo e apresentarom a avalyaçam que he a contheuda 
daquj pera traes [sic] em quatorze meias folhas contando d’aquy pera 
tras E diseram que aviam as ditas avalyações por boas e bem feitas / e 
asynarom /fl. 15/ aquy com ho dito desembargador / estando presente 
os ditos procuradores e curadores / E por Marcos de Pyna nam saber 
stprever Asynou a seu Rogo Manuell Rodriguez morador nesta vylla 
/ e nam faça duujda nas amtreljnhas contheudas nestas avalyações 
atras que dyzem13 // quatro / da bamda do Reguemguo / Jumto // E 
os Riscados que djzem / tres / - dois mil e quinhentos14 reais / E no 
emmendado que diz // serve // por fazer verdade Sebastião Alvarez 
ho stpreuy.
Jeronimo Pereira  Domingos Lourenço  + de Marcos de Pyna  Manoell 
Roddriguez Oucheyro

Jtem avaljarom os quatrosentos e sasemta azulejos que estam na 
camara do duque a vymte reais cada hum soma nove myl e duzentos 
reais – nove mil e duzentos15 reais 
nam entram na soma16 atras /

Jtem avaliarom o escudo das armas que estaa pera se por nas casas 
em dous myl e quatrosentos reais – dois mil e quatrocentos17 reais 

nam emtra na soma atras.
/fl. 15 v/

Estas duas adições dos azullejos e escudo das armas jumtas aos 
dous Comtos Cemto [e] cimquoenta e hum mjl oytocentos [e] nouenta 

e quatro reais da soma atras faz tudo em soma – dous contos cemto [e] 
sasemta e tres mjl quatrosentos [e] noventa e quatro reais – dois contos 
Cento [e] sessenta e três mil quatrocentos e noventa e quatro reais.

Ya vay Lançada esta avalyaçam no Jmuentairo.
/fl. 16/

Avalljação da obra e bemfeytorias das casas desta villa de Villa 
Viçosa que fes o duque depois que Jnstytujo ho morgado de qujnhentos 
e coremta ‘te que casou com a senhora duquesa dona Brytyz [sic] que 
são de pedrarya e allvenarya.

//
Jtem na botyca esta em hũa parede hũas guarnyções desd’o telhado 

[que] esta guarnecyda e argamasada em ambas as casas asy na dos 
vydros como na dos pucaros vall com ho telhado noue mill e duzentos 
reais – nove mil e duzentos reais. ix ij

Jtem em hũa casa que fez o colmeeyro que esta sobre a varanda que 
estaa sobre o tamque tem de comprydo cymco braças e de largo vimte 
e seis pallmos e de groso quatro he de taipa d’alto vimte pallmos esta 
guarnecyda e ladrylhada vall com todas estas cousas dezanoue mill e 
quinhentos reais – dezanove mil e quinhentos reais. xix bc
/fl. 16 v/

Jtem na cozynha da botyca esta hum pedaço de parede que tem de 
comprydo cymcoenta e quatro pallmos e d’allto omze tem mais hem 
torno na largura da casa que tem vymte e quatro palmos foy avalljada 
em noue mill e trezentos reais – ix [mil] iijc reais

Jtem hũa parede que esta em hum corredor sobre o pateo do poço 
tem de comprydo quarenta e cymquo pallmos e d’allto onze e meo e 
de groso dous e meo que são cymquo bracas a oytocentos reais são 
quatro mjll reais – iiij [mil] reais

Jtem no corredor esta hũa parede frances [sic] que tem de comprydo 
treze pallmos e meo e d’allto qujmze vall setecemtos e cymcoenta 
reais – bijcL reais
/fl. 17/ 

Jtem mydymos hũa parede frances [sic] que esta sobre a salla da 
capella que tem de comprydo vymte e seis pallmos e d’allto dezaseis 
com sua guarnyção vall dous mjll e quatrocentos reais – ij [mil] iiijc reais 

Jtem hũa parede na sobredita casa que tem d’allto dezaseis palmos 
e de comprydo coremta e quatro estão estas casas todas gornecydas 
e ladrylhadas valem a dinheiro cymco mill e seiscentos reais – b [mil] 
bjc reais

10 Ms.: borrão sobre a primeira letra.

11 Ms.: borrão sobre a palavra

12 Ms.: borrão de trespasse de tinta 
sobre a palavra.

13 Ms.: palavra borrada.

14 Ms.: “ij bc”.

15 Ms.: “jx [mil] ijc”.

16 Ms.: palavra rasurada.

17 Ms.: “ij [mil] iiijc”.
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Jtem na casa da botyca esta hũa parede da banda do Regemgo 
que tem d’alto com seu alyceçe [sic] corenta e oyto palmos e de 
comprydo tem ambalas casas trymta e noue pallmos e de largo tres 
são gornecydas são vynte e duas bracas e cento e dezaseis pallmos a 
oytocentos reais soma dezasete mjll novecemtos quarenta e oyto reais 
– xbij [mil] ixcRbiij reais
/fl. 17 v/

Jtem na casa atras escryta esta hũa Janella que vall mjll e qujnhentos 
reais – j [mil] bc reais

Jtem esta guarnycão e argamacas vallem dous mjll reais – ij [mil] 
reais

Jtem mais em esta botyca esta hum estremo de parede que dece 
ao chão de largo dez palmos e d’allto cymcoenta e tres que são seis 
braças a oytocentos reais a braça somam quatro mjll e oytocentos reais 
– iiij [mil] biijc reais

Jtem mais hũa parede de comprydo trymta pallmos e d’allto doze a 
quall esta debaxo do campanayro que vall com sua cymalha e cornyja 
e campanayro e molduras de fromteespycyo seis mjll e setecemtos 
reais – bj [mil] bijc reais

Jtem hum pasadyço na varanda das molheres que tem vymte 
palmos de comprydo d’allto cymco de largo sete [e] meio o pee tem 
doze pallmos e de groso cymquo em tres mjll e duzentos reais – iij 
[mil] ijc reais
/fl. 18/

Jtem na torre esta hũa abobada que tem a casa da comprydo 
coremta e oyto pallmos e de largo trymta e dous e esta argamasada 
avalljada em vymte e tres mjll reais – xxiij [mil] reais

Jtem hum portall que vaj da camara de Cypiam pera guarda Roupa 
tem d’alto noue palmos e de largo quatro vall mjll e oytocemtos reais 
– j [mil] biijc reais

Jtem hum portall que esta na mesma camara tem d’allto dez palmos 
e meio e de largo sete vaj pera ho oratoryo em dous mjll e qujnhentos 
reais – ij [mil] bc reais

Jtem hũa chumyne que tem cymquo pallmos d’allto e de larguo 
sete he de molduras e tem hum fromtesprycyo e vall quatro myll reais 
– iiij [mil] reais

Jtem esta nesta camara hũa Janella que tem emxalços de pedrarya 
/fl. 18 v/ tem d’allto dez pallmos e de largo quatro e meo foy avalljada 
em seis mjll reais – bj [mil] reais

Jtem mais outra Jmteyra que tem d’allto dez palmos tem emxallços 
de pedrarya tem de larguo sete e meo e vaj pera o pateo das molheres 
avalljada em seis mjll reais – bj [mil] reais

Jtem esta camara tem de comprydo coremta e seis pallmos e meo 
e tem de largo vimte e sete e meo de ladrylho desta casa seis mjll e 
qujnhentos reais o ladrjlhado18 somente reais – bj [mil] bc reais

Jtem mais da guarnyção d’abobada pera baxo nos qujnze pallmos 
d’allto dous mjll reais – ij [mil] reais

Jtem da guarnyção do teyto d’abobada da casa do Cypriam qujmze 
mjll reais – xb [mil] reais
/fl. 19/

19Jtem ficão nesta camara por avaljar setecentos e sesemta e dous 
azulejos por que nom sabemos o preço delles

Jtem de cortar e asemtar o azulejo sobre djto tres mjll reais – iij 
[mil] reais

Jtem hũa varanda que tem de comprydo20 cymcoenta e tres pallmos 
e meo e de largo dez e meio he ladrylhada em dous mjll e duzentos 
reais – ij [mil] ijc reais

Jtem estão nesta varamda cymcoenta e cymco balaustos com hum 
peytoryll de molduras e suas lageas21 por baxo que fazem cymalha em 
vymte mjll reais – xx [mil] reais

Jtem vimos a guarnyção das Janellas falsas tem d’allto trynta e noue 
pallmos e de comprydo sesemta e tres em dous mjll e qujnhentos reais 
– ij [mil] bc reais

Jtem na amtecamara da senhora duquesa esta outro portall que tem 
noue /fl. 19 v/ pallmos d’allto e quatro de largo e meio / e tem hũa 
pedra por sobr’arco tem hum tallam moldura junto da chomyne em 
dous mill e duzentos reais – ij [mil] ijc reais

Jtem mais nesta casa esta outro portall que tem d’allto noue 
pallmos e de largo quatro e meio em dous mjll e duzentos reais 
– ij [mil] ijc reais

Jtem hũa chumyne nesta camara que tem seis palmos de largo e 
d’alto cymquo tem hũa moldura do portall em mjll e trezentos reais 
– j [mil] iijc reais

Jtem outro portall na mesma antecamara que tem noue pallmos 
d’allto e de largo quatro e meo que vaj pera ho aposemto das molheres 
em dous mjll e duzentos reais – ij [mil] ijc reais

Jtem hum pasadjço que esta em hum pateo tem de comprydo vynte 
e sete palmos e meo e alto cymco de largo sete tem d’alto no pee dez 
palmos em tres mjll e duzentos reais – iij [mil] ijc reais

18 Ms.: corrigido da palavra 
“ladrlhada[sic]”.

19 Ms.: à margem esquerda “762 
[Azu]Lejos”.

20 Ms.: corrigido da palavra 
“comrydo[sic]”.

21 Ms.: corrigido pelo escrivão por 
cima de “seus lajços [sic]”.
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/fl. 20/
Jtem vimos na cozynha hum alpemdre e allguuns Remendos della 

e ladrylhado da cevadarya e hũa argamasa em dous mjll reais – ij [mil] 
reais

Jtem hũa pouqua de taipa que se fez em casa do senhor dom James 
em mjll e qujnhemtos reais – j [mil] bc reais

Jtem a guarnyção da taipa noua dygo da taipa acyma escryta vall 
nouecemtos reais – ixc reais

Jtem huum pee d’alvenarya que tem tres pallmos em quadrado 
d’allto vymte e cymco em seiscemtos e cymcoemta reais – bjcL reais

Jtem hũa parede do palheyro que esta na estrada de Borba tem 
mais hũa empena e hum taipall da banda da estrada em dous mjll e 
quarenta reais – ij [mil] R reais

Jtem o alyceçe desta casa he de pedra e call tem de comprydo 
cymcoenta palmos e d’allto oyto vall tres mjll e duzentos reais – iij 
[mil] ijc reais
/fl. 20 v/

Jtem a calçada deste palheyro em mjll e qujnhentos reais – j [mil] 
bc reais

Jtem sobre o Regemgo esta hum heyrado que tem corenta e hum 
balaustos com seu peytoryll e lageado por baxo que faz hũa moldura 
por baxo pedestais vall dozoyto myll reais – xbiij [mil] reais

Jtem no corredor o portall da lenha vall por ser de lageas pretas 
myll reais – j [mil] reais

Jtem em cyma deste portall esta hũa Janella que tem omze pallmos 
d’allto e tem moldura em tres mjll e qujnhentos reais – iij [mil] bc reais

Jtem mydjmos hũa parede da casa d’Ercoles que esta no corredor 
da banda do Regemgo tem de comprydo trymta e sete pallmos e d’allto 
corenta e sete e tres de grosso que são vymte braças e duzentos e 
dezasete palmos a oytocentos reais a braça são dezaseis mjll e 
seiscentos cyncoemta reais – xbj [mil] bjc reais
/fl. 21/

Jtem medjmos tres botareos da Jgreja e tem omze palmos de sacada 
e d’alto trymta e cymco e de grosso tres estão gornecydos e vallem tres 
mjll e seiscentos reais – iij [mil] bjc reais

Jtem as cymalhas e gornição dellas tres mjll reais – iij [mil] reais
Jtem hũa sacada no pasadyço da Jgreja pera samcrestya tem de 

parede trymta palmos d’allto e dezoyto de comprydo e he parede 
acostumada e tem hum telhado em quatro mjll e setecemtos reais – iiij 
[mil] bijc reais

Jtem mais vymos hũa estrebarya e tem hũas taipas e hum cunhall 
que vall tudo cymco mjll e cem reais a quall fez Anyball – b [mil] cento 
reais

Jtem mais vymos hũa varamda que esta sobre ho tamque tem 
cymco colunas com suas vazas e capitens que tem quatro pedras por 
alqujtrauas que forão lauradas de pycão vallem dez mjll reais – x [mil] 
reais
/fl. 21 v/

Jtem mais mydymos abobada da varanda acyma escryta tem de 
comprydo seis braças e mea e de largo dez pallmos vall a dinheiro sete 
mjll reais – bij [mil] reais

Jtem debaxo desta varanda esta hũa parede que tem tres Janelas 
fallsas e hũa verdadeyra e tem esta parede de comprydo seis braças e 
d’allto dezaseis pallmos isto quamto a guarnyção vall mjll e duzentos 
reais –j [mil] ijc reais 

Jtem o tamque vymte e oyto balaustos que tem de comprydo cada 
hum quatro pallmos e tem hum peytoryll de comprydo qujmze bracas 
e de moldura por demtro e fora tem hũas lageas de dous pallmos vall 
trymta myll reais – xxx [mil] reais

Jtem mais avalljamos hũa casa que tem hũa porta no eyrado que 
esta lajeada de lajeas brancas e pretas tem esta casa dezasete palmos 
em quadrado vall oyto mjll reais – biij [mil] reais
/fl. 22/

Jtem mais nesta camara vymos hum portall que esta da camara pera 
ho heyrado do Regengo tem de comprydo doze palmos de largo seis 
tem molduas e fryso e cymalha vall seis myll reais – bj [mil] reais

Jtem hũa parede do Jardym da banda do qujmtall das molheres 
onde esta com hũas cydreyras tem de comprydo coremta braças e 
d’allto trymta e seis pallmos e isto quanto a gornyção vall vjmte mjll e 
quatrocentos reais – xx [mil] iiijc reais

Jtem esta parede acyma escryta tem de comprydo vymte e cymco 
braças e d’allto trynta e seis palmos e tem mais outra grosura de tres 
pallmos de groso e qujmze d’allto que tem cento e sesemta e cynco 
braças as cento e duas de tres pallmos e meo de groso e as sesenta 
e tres de tres pallmos soma a oytocentos reais a braça cento trymta e 
seis mjll duzentos e sesenta reais – cento xxxbj [mil] ijcLx reais
/fl. 22 v/

Jtem a parede do Jardym he de tajpa da banda do terreyro tem de 
comprydo cymcoenta e quatro bracas e mea e d’allto dezaseis palmos 
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e de groso parede acostumada tem d’alyçece oyto pallmos d’allto de 
pedra e call tem mais hũa cymalha em dezaseis mjll reais – xbj [mil] 
reais

Jtem mais tem a parede acyma escryta doze Janellas e hum portall 
que vallem e tem os alyceçes acyma escrytos vem a esta comta e vall 
com as Janellas esta adjção trynta e cymquo mjll reais – xxxb [mil] 
reais

Jtem vall o lajeado do tamque scilicet o que esta de rrador lageado 
de lageas pretas ao pee da torre asy como esta trymta mjll reais – xxx 
[mil] reais

Jtem o tamque do baxo sem as sereas que não avalyamos em vimte 
e tres mjll reais o tamque reais – xxiij [mil] reais
/fl. 23/

Jtem o portall do coro da capella tem d’allto noue pallmos e de 
largo quatro he de mollduras com sua cornyja e allqujtraue tem hum 
degrao em tres mjll reais – iij [mil] reais

Jtem outro portall a emtrada da capella que tem couceyra de bocell 
e dez pallmos d’allto e seis de largo em tres mjll reais – iij [mil] reais

Jtem o ladrylhado do oratoryo em myll reais –j [mil] reais
Jtem os azulejos que estão no oratoryo são duzentos de cortar e 

asemtar nouecentos reais e são nouecentos reais – ixc reais
Jtem nas casas do senhor dom James esta hũa parede que tem 

cymcoemta e sete palmos de comprydo e d’allto dezaseis nas duas 
camaras . he de taipa de tres pallmos em quatro myll reais – iiij [mil] 
reais
/fl. 23 v/

Jtem outra parede que tem de comprydo vimte e cymco pallmos e 
d’allto dezaseis e de groso tres he guarnecyda e de taipa em dous mjll 
e quatrocentos reais – ij [mil] iiijc reais

Jtem as casas acyma escrytas da gornyção de demtro que a de fora 
acyma vaj contada em mjll e qujnhentos reais – j [mil] bc reais

Jtem outra casa de guornyção tem de comprydo omze braças e mea 
d’allto dezaseis vall a dinheiro mjll setecemtos e cymcoemta reais – j 
[mil] bijcL reais

Jtem hũas pedras em hũa chumyne mais seis pedras em duas 
Janellas nas casas acyma escrytas vallem dous mjll reais – ij [mil] reais

Jtem a casa dos vidros tem hum ladrylhado e hũa guarnição nas 
paredes vall tudo tres mjll reais – iij [mil] reais
/fl. 24/

Jtem nos telhados todos desta obra velha que se telharão seis mjll 
reais – bj [mil] reais

Jtem a samcrystya com sua abobada e guarnyções della e asy a 
Jgreja abobodada como esta com seu telhado e guarnyções e tres 
Janellas scilicet duas com suas sacadas e balaustos e hũa forrada sobre 
ho altar e o coro com sua abobada e guarnyção e seu peytoryll com 
seus balaustos asy como estaa a quall obra acabada asy como no lla 
amostraram vall nouenta e tres mjll e oytocentos reais – lRiij [mil] biijc 
reais

Jtem a escada de pedrarya que sobe do terreyro a salla vall corenta 
e seis mjll reais sem o majnell – Rbj [mil] reais

Jtem nos treze vãos de pedrarya que estão no terreyro do alpendre 
ate o Jardym estão a comta do ano de coremta ate cymcoenta e noue 
e somão seiscentos e nouenta e oyto mjll reais descontando as Janelas 
que não são deste tempo – bjcLRbiij [mil] reais
/fl. 24 v/

Jtem hũa parede da casa dos ospedes da banda do Regemgo tem 
de comprydo nouenta e sete pallmos e d’allto trymta e seis e de groso 
cymco palmos que são sesenta e noue braças e duzentos e dez palmos 
a oytocemtos reais a braça são cymcoemta e cymco mill oytocentos e 
trymta reais – Lb [mil] biijcxxx reais

Jtem hũa parede da coelheyra que tem de comprydo sete braças 
e dous pallmos e d’allto qujmze pallmos e groso dous e meo são 
dez braças e duzentos pallmos a oytocentos reais monta oyto mjll 
seiscentos reais – biij [mil] bjc reais

Jtem tem duas paredes esta coelheyra que tem ambas a largura 
e comprymento da sua parceyra que acyma esta escryta que somam 
dezasete mjll duzentos reais ambas – xbij [mil] ijc reais

Jtem nos prymeyros arcos das parreyras estão huns arcos trymcados 
que vallem cymco mjll reais – b [mil] reais
/fl. 25/

Jtem os pes dos arcos em mjll e seiscemtos reais – j [mil] bjc reais
Jtem sete pees das parreyras mjll reais – j [mil] reais
Jtem mais outros arcos das parreyras que estão no cabo do parreyrall 

em tres mjll reais – iij [mil] reais
Jtem huns pedestais e hũa cymalha de pedra branca sobre ho 

tanque em dous mjll e qujnhentos reais – ij [mil] bc reais
Jtem em tres pes de parreyras de Mallvasya em qujnhentos reais – 

bc reais
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Jtem em a estrebarya que tem hũa callçada em mjll e seiscemtos 
reais – j [mil] bjc reais

Jtem em outra estrebarya nas manjadoyras que fez Anyball seis mjll 
reais – bj [mil] reais

Jtem na estrebarya das azemallas nas manjedouras sete myll reais 
– bij [mil] reais

Jtem na estrebarya dos cauallos nas manjadoyras oyto myll reais – 
biij [mil] reais
/fl. 25 v/

Jtem do ladrylho da salla da duquesa dona Brytyz e amtecamara e 
de o asentar e cortar dez mjll e oytocemtos reais – x [mil] biijc reais

Jtem hũa parede do oratoryo que esta pera o pateo da lenha desd’o 
telhado te o chão tem de largo vymte pallmos e d’allto cymcoemta e 
grosura tres pallmos são doze braças a oytocentos reais a braça são 
noue mjll e seiscemtos reais – ix [mil] bjc reais

Jtem hum portall que esta na porta do Regemgo foy avalljado em 
tres mjll reais – iij [mil] reais

Jtem a varanda que vaj sobre as coelheyras com suas colunas e 
peytoryll e pesdestais [sic] foy avalljado em vimte e hum mjll reais – 
xxj [mil] reais

Jtem dous portais da casa da lyvrarya foram avalljados em dous mjll 
reais cada hum que são quatro mjll reais – iiij [mil] reais
/fl. 26/

Jtem o portado da capella foy avalljado em sete mjll reais – bij [mil] 
reais

Jtem hũa abobada da casa da lenha foy avalljada em tres mjll e bc 
reais – iij [mil] bc reais

Jtem quatro Janellas na parede da casa dos ospedes sobre ho 
Regengo foram avalljados em seis mjll reais – bj [mil] reais

Jtem hũa parede nos treze vallos [sic] do alpendre pera o Jardym 
que tem d’allto cymcoenta palmos e de comprydo cento nouenta e 
cynquo e de groso quatro e meo são cento e corenta e tres braças e 
vimte cymco pallmos foy avalljado a oytocentos reais a braça soma 
cento quatorze mjll e qujnhentos e vimte reais – cento xiiij [mil] bcxx 
reais

Jtem hum vão que esta sobre a escada que tem d’allto corenta 
palmos e de comprydo qujmze e de groso quatro e meo que são dez 
braças e duzentos palmos a oytocentos reais a braça soma oyto mjll e 
seiscentos reais – biij [mil] bjc reais

/fl. 26 v/
Jtem a guarnyção das duas paredes da torre da banda do tamque 

e do Jardym tem de comprydo dez bracas e mea e d’allto sete braças 
tem dezoyto Janellas fallsas e verdadeyras foy avaljada em omze mjll 
e seiscentos reais – xj [mil] bjc reais

Jtem hum portall que esta quando vem da salla pera amtecamara 
da senhora duquesa foy avalljado em dous mjll e duzentos reais – ij 
[mil] ijc reais

Jtem huum pedaco de parede de taipa que se acrecentou na casa da 
lyvrarya em tres mjll e qujnhentos reais com sua guarnyção de demtro 
e de fora – iij [mil] bc reais

Soma esta obra de pedrarya e aluenarya que se fez nestas casas 
depois da Jnstitujção do morgado te o tempo que casou com a senhora 
duquesa dona Brytyz hum comto setecentos setemta e hum mjll 22 
cento nouenta e oyto reais – j qonto bijc lxxj [mil] cento lRbiijc reais
/fl. 27/

E bem Asy apresentarom majs os ditos Domjmgos Lourenco e 
Marcos de Pyna pedrejros a avallyaçam atraz que outrosy fjseram nas 
ditas casas de Villa Vjçosa per bem do Joramento que lhe foy dado / 
a qual avallyacam he das bem fejtorjas que se fjzeram nas ditas casas 
de seu ofycio / de pedrarja e allvenarya / depois da Jmstytujçam do 
morgado tee que casou o duque com a senhora duquesa dona Brytiz 
/ que foj a Jmstytujcam no Anno de j [mil] bc e coremta / e casar no 
Anno de j [mil] bc cimquoemta e nove como atras fiqua declarado / E 
lhe foram amostradas as ditas bem feytoryas e asy as atras contheudos 
per Gaspar Pynto veador das obras do senhor duque / o que outrosy 
foy dado Juramento que lhe mostrase as ditas bem feytoryas / E as 
avalyações deste tempo açima vam spritas em omze meas folhas 
d’aquj pera tras afora esta como por elas parece / e ouueram as djtas 
avalyações por boas e bem feitas e asynarom aquj no dito dia que sam 
dezanove dias do mes de Março de mill qujnhentos sasemta e çimquo 
Annos / e 23 /fl. 27 v/Sebastiao Allvarez que ho spriuj e Risquej / quatro 
/ e emmendei / E çemto por verdade Sebastiao Alvarez ho sspriuj / E 
por elle Marcos de Pyna nam saber sprever Asynou a seu Rogo Manuel 
Rodriguez morador nesta vjlla e eu Sebastiao Alvarez o spriuj
[Assinaturas] Jeronimo Pereira 
Domingos Lourenco 
de Marcos + de Pyna 
Manoell Rodriguez cucheyro 

22 Ms.: rasura sobre a palavra 
“quatrocentos”.

23 Ms.: repetição de parte da palavra 
do fólio seguinte “Se”. 
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Jttem avalyarom noveçentos sasemta e dous azulejos que estão 
sscilicet seteçentos24 sasenta e dous na camara de Çipiam / E duzentos 
no oratorjo / da senhora duquesa / som os ditos novecentos sasenta e 
dous / a vjmte reais cada hum Soma dezanove mjl duzemtos e corenta 
reais nam entram na soma atras – xjx [mil] ijcR

Jttem avalyarom a pedra que se chama trytom que tem hum buzio 
na boca25 pera Lamçar agoa por ele que estaa na casa dos azulejos 
que vay pera o Reguengo debayxo da varamda /fl. 28/ da lyvrarja em 
sasemta e çimquo cruzados sam vjmte e seis mill reais – xxbj [mil] 
reais 

Jttem avalyarom as sercas que estam na / Fomte / digo que estam 
no tamque debayxo do Jardim em vymte cruzados sam oyto mill reais 
– biij [mil] reais

Jttem majs se avallyou a chumjne da camara d’Ercoles que nam vay 
na avallyaçam atras em coremta mjll reais segundo se mostra per hum 
Auto que se dito fez – R [mil] reais

Nenhũa destas peças entra na Soma atras
E estas quatro adições Jumtas ao hum comto seteçemtos satemta e 

hum mjl çemto noventa e oyto reais da Soma atras Faz tudo em Soma 
hum conto oytoçentos sasemta e quatro mjll quatroçentos e trymta e 
oyto reais – j qonto biijcLxiiij [mil] iiijcxxx biij reais
ya vay Lançada esta avalyacam no Jnuentario

/fl. 28 v - em branco/
/fl. 29/
avallyaçam das bem feitoryas das casas do duque da carpymtarja 

somente / do Anno de bcRta[corenta] tee o de bcLjx.

toda hesta hobra que nom foy mostrada do ano de corenta hate 
cyncoenta e noue portas desta hobra toda he ferayem de todas hestas 
portas he yanelas he madeyra de todas hestas casas he bordos dellas 
todas hee serarya destes bordos todos he rypa he serarya de toda 
hesta Rypa he madeyra he camas he preguadura destas casas scilicet 
preguos de rypar he coutares he gualyoto grande he pequeno he 
tachas de forar he de setya he manyadouras he feytyo de toda hesta 
hobra contada toda muito meudamente hachamos que vall nouecentos 
he treze myll he trezentos R [quarenta] he por que he uerdade que vale 
hjsto a cyma dyto lhe demos heste por nos hasynado he feyto por mym 
Pero Guomez feyto ha seys dyas de Marco de myll he quynhentos he 

sesenta he cymco anos
[Assinaturas] 
Guaspar + Rodryguez 
Pero Guomez

xcxiij [mil] iijc Reais
Soma jxcxiij [mil] iijc reais
ya vay Lançada esta avalyaçam no Jnuentario
/fl. 29 v - em branco/
/fl. 30/
avalyacam das bem fejtorjas das casas do duque da carpymtarja de 

Cetembro de bcLjx te Setembro de Lxiij

Jtem toda hesta hobra que nos foy mostrada da era de cyncoenta he 
noue hate Setembro de sesenta he tres anos e vysta toda he contada 
toda muito mehudamente hasy madeyra como serarya da rypa he da 
madeyra he preguadura desta hobra he feytyo de toda hesta hobra 
hachamos que vall hasy de bordos como de feragem das portas cemto 
he nouenta he dous myll he trezentos Reais dos quays se habatem sete 
myll he trezentos he setenta he cymco Reais feyto haos seys dyas 26 do 
mes de Marco de myll he quynhentos he sesenta he cynco anos he por 
ho yuramento que nos foy dado asynamos aquy ambos
[Assinaturas]
Pero Guomez 
Guaspar + Rodryguez

192U300
    7U375
184U925

abatjdos os bij [mil] iijcLxxbj reais fejto
cento Lxxxiiij [mil] jxcxxb reais /.
ya vay Lamçado no jnuentario esta avalyaçam
jcLRij [mil] iic Reais
27

/fl. 31/
28 avalyação das bem feitorjas da carpimtarya da casa dos Livros

Aos trjmta e hum dias do mas de Marco de mill e quynhemtos 
Sasemta e cimquo annos em Vila Viçosa na casa da lyvrarja peramte o 
desembargador Jeronimo Pereira de Saa Jujz destas partylhas e peramte 
o doutor Esteuam Preto procurador e curador da senhora duquesa e de 

24 Ms.: corrigido pelo escrivão sobre 
a palavra “sase”.

25 Ms.: palavra parcialmente corrigida, 
manchada pela tinta.

26 Ms.: repetição da palavra “dyas”.

27 Ms.: rasura sobre frase “depoys 
dysto a soma doposemos mays…”.

28 Ms.: à margem esquerda “ya 
vay Lançada esta avalyacam no 
Jnuentario”.
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seus filhos E o doutor Vasco de Monte Royo e o Licenciado Manuel 
Alvarez procuradores e curadores do senhor duque e da senhora dona 
Catarina /. por Domjmgos Gonçalvez e Xpovão [Cristovão] Fernandjz 
carpyimteiros de casaz foj dito que eles pelo / Juramento que lhe ele 
desembargador deu vyram as estantes da casa da lyvrarja e o forro 
dela de bordo / e asy o forro da varanda da 29 dita lyvrarja E diseram 
que avalljavam as estamtes e 30 forro da casa e forro da varamda e 
31madeyramento em oytemta mjll reais / E a estamte que se fez em 
tempo da senhora duquesa dona Brytiz em doze mill reais que Sam Asy 
novemta e dous mill reais / sscilicet as estantes antigas em coremta e 
quatrro mill reais / E o forro / com o madeyramento da casa em vymte 
mill reais / E a varanda com as portas em dezasejs mill reais que Sam 
Asy os ditos E oytemta mjll reais afora os doze mill reais da estamte 
nova e asynarom aqui com o dito desembargador e esta avallyação 
ffyseram avendo / Respeyto a estar vsado / e velho parte / e pelos 
ditos Domjmgos Gonçalvez e Xpovão [Cristovão] Fernandjz asynou a 
seu Rogo Bastiam Diaz sprivam do tysouro do duque Sebastiam Alvarez 
sprivi
[Assinaturas]
Jeronimo Pereira de Saa
Bastião Diaz
Crystovão Fernandyz
de Domjngos + Gonçalvez

/fl. 31 v - em branco/
/fl. 32/

avalyaçam das pynturas32 das casas de Vila Viçosa
Avalljasam de vjmte he tres dias de Setembro do ano de mjll he 
qujnhemtos he coremta / ate tres dias de Setembro de mjll he 

qujnhemtos he sjmquoenta he nove

Jtem vjmos ha qapella com sua haboboda he coro he asi todo ho 
ouro que esta gastado nos artezoys della / he ho ouro que esta gastado 
nas cornjjas he nos allqujtraves / he asj qajxjlho do alltar / he asj nas 
grades do foro douradas / he asj toda a pjmtura que na qapella esta 
fejta he vjsta he avalljada ha avalljamos asj ouro como pjmtura em 
tresentos he sete mjll rreais / iijcbij [mil] rreais

Jtem vjmos ha amteqamara da senhora duqueza dona Brjtes he com 
seu ouro he pjntura ha avalljamos em vjmt’ojto mjll rreais / xxbiij [mil] 
rreais

Jtem vjmos hum coredor que vai da amteqamara da senhora duqueza 
dona Brjtes e pera as qazas do duque he avalljamos este coredor em 
dous mjll rreais – ij [mil] rreais 

Soma / iijcxxxbij [mil]
/fl. 32 v/

Jtem vimos ha salla da senhora duqueza dona Brjtes he asj ouro 
como pjmtura havalljamos em vjmt’ojto mjll rreais / xxbiij [mil] rreais

Jtem vjmos hũa quamarjnha que esta na salla do duque he asj ouro 
como pjmtura doze mjll he trezemtos rreais he njsto havalljamos / xij 
[mil] iijc rreais

Jtem vjmos outra qamarjnha que esta na salla do duque he a 
avalljamos asj pjmtura como ouro em qjmze mjll rreais / xb [mil] rreais

Jtem vjmos ha amteqamara do duque he vimos todo ho dourado 
que tem he asj pjmtura he ha avalljamos em coremta mjll rreais / R 
[mil] 

Jtem vjmos ha quamara do duque he vjmos todo ho ouro que nella 
esta he asy vjmos ha pjmtura he asj ho ouro como pjmtura desta qaza 
havalljamos em semto he coremta mjll rreais / cento R [mil] rreais

Jtem vjmos hũa qamara que vaj pera ho jardjm he asj ouro he 
pjmtura ha avalljamos em dezojto mjll rreais / xbiij [mil] rreais

Soma ijcLiij [mil] iijc

/fl. 33/
Jtem vjmos ho oratorjo do duque he asj dourado como ha pjmtura 

delle havalljamos em trjmta he sjmquo mjll rreais digo trjmta he sejs 
mjll rreais / xxxbj [mil] rreais

Jtem vjmos esta qaza em que esta dona Marja he asj ouro como 
pjmtura ha avalljamos em ojto mjll he ojtosemtos rreais / biij [mil] biijc 
rreais

Jtem vjmos hũa qaza que serve de guarda roupa do duque he asj 
ouro como pjmtura ha avalljamos em nove mjll rreais / biiij [mil] rreais

Jtem vjmos ha salla do duque he acharnos que vall com ouro he 
pjmtura corenta he sejs mjll rreais / Rbj [mil] rreais

Jtem vjmos portas he janellas fallsas he verdadeiras qimze mjll 
rreais / xb [mil] rreais

Jtem vjmos ha quamara da senhora duqueza dona Brjtes he vjmos 
todo ho ouro qe nella esta dourado he asj ha majs pjmtura he ha 
avalljamos em semto he corenta he sejs mjll rreais / cento Rbj [mil] 
rreais

Soma ijcLx [mil] biijc

29 Ms.: repatição da palvra “da”.

30 Ms.: à margem esquerda “antigo 
50U”. 

31 Ms.: à margem esquerda “Antigo 
12U”.

32 Ms.: corrigido da palavra “pyturas 
[sic]”.

33 Ms.: corrigido pelo escrivão sobre 
a palavra “follja [sic]”.
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/fl. 33 v/
Jtem vjmos ho oratorjo da senhora duqueza dona Brjtes he asj ouro 

como pjmtura ho avalljamos hem vjmta sjmquo mjll rreais / xxb [mil] 
rreais

Jtem vjmos hũa qazjnha que esta pegada com este oratorjo he asj 
ouro como pjmtura ha avalljamos em ojto mjll rreais / biij [mil] rreais

Vjmos todas estas qazas atras jscrjtas he as avalljamos quada hũa 
no presso que vall has quajs vam decraradas todas nesta folha33 he por 
asj ser verdade asjnamos aqj Manell Fernandez pjmtor he Francisco 
Joam pjmtor oje sjmqo djas de Março de mjll he qujnhentos he
sesemta he sjmqo anos
[Assinaturas] 
Manoell Fernandez
Francisco Joam

Soma 33U
Soma esta pymtura antiga atras biijcLxxxiij [mil] cento reais 

ya yay Lançado esta avalyaçam no Jnuentario

/fl. 34/
Adquirjdo
Avalljasam do ano de mjll he quinhemtos he sjmquoenta he nove / 
ate vjmte de Setembro de mjll he quinhemtos he sesemta he tres

Jtem vjmos esta chumjne he ho que esta pjmtado sobre hum portall 
he ho que esta pjmtado sobre hũa janella e jsto na amteqamara da 
senhora duqueza dona Brjtes he estas tres pesas avalljamos em ojto 
mjll rreais / biij [mil] rreais

Jtem vjmos hum frjzo he hũa chumjne que esta em hũa camara que 
esta na salla do duque he vall ojto mjll rreais / biij [mil] rreais

Jtem vjmos hũa qaza que chamam das qanas asj pjmtura della he 
do frjzo he chumjne he asj dourado he ha avalljamos em trjmta mjll he 
quatrosemtos rreais / xxx [mil] iiijc rreais

Jtem vjmos outra qamara que esta na salla do duque he vjmos nella 
chumjne he frjzo ho quall avalljamos em doze mjll rreais / xij [mil] 
rreais

Soma Lbiij [mil] iiijc

/fl. 34 v/
Jtem vjmos a amtequamara do duque he ho frjzo qe nella esta he 

chumjne vall doze mjll rreais / xij [mil] rreais34

Jtem vjmos hum oratorjo he asj majs vjmos hũa qaza de despacho 
que esta pegado com este oratoryo he asj majs vjmos ho que estava 
fejto na qaza da jstorja de Davj / he asj ouro como pjmtura deste 
oratorjo he qaza de despacho he no majs que estava fejto na qaza da 
jstoria de Davj havalljamos em semto he simqo mjll he qatrosemtos 
rreais / cento b [mil] iiijc rreais

Jtem vjmos hũa chumjne na qamara do duque he vall tres mjll rreais 
/ iij [mil] rreais 

Jtem vjmos ha esqada com as armas que estam no foro he asj vjmos 
todo ho dourado della he asj majs vjmos toda ha pjmtura della he ha 
avalljamos em sento he coremta he nove mjll he qatrosemtos rreais / 
cento Rbiiij [mil] biijc rreais

Soma ijcLxbiij [mil] biijc

/fl. 35/
Jtem vjmos ho frjzo he chumine he ho que esta sobre ho portall da 

salla do duqe he vall asj frjzo como chumine he portall vjnte35 quatro 
mjll rreais / xxiiij [mil] rreais

Jtem vjmos sejs panos da paixam qe estam na36 samcrestja da 
qapella he vallem dozojto mjll rreais / xbiij [mil] rreais

37 foram vendjdos a casa da Mjseridordia de Villa Viçosa com seu 
cajxam por dezojto mjll e duzentos reais 

Jtem vjmos hũa chumjne que esta na qamara da duqueza dona 
Brjtes he vall tres mjll rreais / iij [mil] rreais

Jtem vjmos toda esta hobra atras que jscrjta he ha avalljamos 
toda nos presos qe 38 qada hũa vall hos quajs todos nesta folha vam 
decrarados he por asj ser verdade asjnamos aquj Manell Fernandez 
pjmtor / he Francisco Joam pimtor e sjmquo de Março de mjll he 
qjnhentos he sesemta he sjmqo anos
[Assinaturas] 
Manoell Fernandez
Francisco Joam

Soma esta pymtura adquirjda – iijcLxxij [mil] ijc rreais 
Soma Rb [mil]

ya vay Lançada esta avalyaçam no Jnuentario

/fl. 36/
Livro das grades e lynhas de ferro e outras cousas de ferro que 

estam nas casas do duque em Vila Viçosa que se fizeram do Anno 
de [mil] bcRta [quinhentos e quarenta] tee Setembro de [mil] bcLjx 

34 Ms.: à margem direita superior 
“ysto desta amteqamara he ho 
frjzo”.

35 Ms.: corrigido da palavra “vjta 
[sic]”.

36 Ms.: à margem esquerda “vendidos 
xbiij [mil] ijc”.

37 Ms.: à margem esquerda 
“duquesa”.

38 Ms.: repetição da palavra “qe”.
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[quinhentos e cinquenta e nove] que o duque casou com A senhora 
duquesa dona Brytjz

Jttem Çimquo grades de ferro que estam nas Janelas da parede 
do Jardim da bamda das çidreiras foram avalyadas a quatro mil e 
quatroçentos reais cada hũa sam vymtee e dous mjl reais – vinte e dois 
mil reais. xxij

Jttem nas grades que estam na Janela grande que vem da camara da 
senhora duquesa pera o Jardjm sam avallyadas em quatro mill reais o 
acrescentamento que se fez nelas – quatro mil reais. iiij [mil]

Jttem duas grades hũa que estaa na casa das damas e outra na 
cozynha da senhora dona Catarina que estam sobre a varanda do 
tamque foram avallyadas a quatro mjl e quatrocentos reais cada hũa 
sam oyto mil e oytosentos reais – oito mil e oitocentos reais. biij bijjc

 Jttem hũa grade que estaa na fresta do oratoryo da senhora 
duquesa foy avallyada em quatrocentos reais – quatrocentos reais. iiijc 
/fl. 36 v/

Jttem huns balaustes [sic] de ferro que estam sobelo tamque 
pequeno do Reguemgo de bajxo de hũa cymalha de pedra foram 
avallyados em tres mjl reais – três mil reais. iij [mil] reis

Jttem quatorze balaustes comprjdos como Colunas que tem as 
paryras [sic] do Jardjm foram avallyadas a mjll e duzemtos reais cada 
hum sam dezaseis mjl e oytoçemtos reais – dezasseis mil e oitocentos 
reais. xbj biijc

Jttem as grades que estam na varamda da lyvrarja foram avallyadas 
em qujmze mill reais – quinze mil reais. xv 

Jttem hũa grade que estaa em hũa fresta sobre a capela foy avallyada 
em mjl e duzentos reais.

Jttem hũa grade que estaa sobre a sala da senhora duquesa foy 
avallyada em dous mil reais - dois mil reais.

Jttem hũa grade que estaa em hũa fresta da lyvrarya que vay pera a 
capela foy avalyada em quynhemtos reais - quinhentos reais.

Jttem hũa grade que esta na casa do cartoryo foy avallyada em mjl 
reais - mil reais.
/fl. 37/

Jttem as Redes d’arame com suas guarnjções que estam em tres 
frestas da capela fforam avallyadas em myll e quinhentos reais - mil e 
quinhentos reais.

Jttem hũa grade que estaa na samcrystia [sic] ffoy avallyada em 
dous mjll reais - dois mil reais.

Jttem outra grade de outra fresta da capela ffoy avallyada em 
oytoçemtos reais - oitocentos reais.

Jttem hũa Cruz em hũa fresta que estaa na portarja da senhora 
duquesa pera a Guarda-roupa foy avalljada em duzentos reais.

Jttem hũa mea grade que esta na Guarda-roupa da senhora duquesa 
com seu peytoryl e caeins [sic] foy avallyada em tres myll reais - três 
mil reais.

Jttem hũa lynha de ferro que esta na casa da Guarda-roupa do duque 
que tem mão n’abobada foy avallyada em dous mjl e quynhemtos reais 
– dois mil e quinhentos reais.

Jttem da grade da Janela da botiqua da senhora dona Catarina hũs 
Remendos dela foy avalyada em trezemtos reais – tresentos reais.
/fl. 37 v/

Jttem sejs feros de chumjnes que estam nas chumjnes das casas 
sscilicet os feros das costas das chumjnes que vyerom de Framdes foram 
avallyados a seiscemtos reais cada hum sam tres mjll e sejscemtos 
reais – iij [mil] bjc reais
 

Estas avalyações atras contheudas em esta folha das cousas de 
fero foram feitas por mestre Amtonio e Afomso Pjrjz ferreiros Louuados 
das partes per Joramento // que lhe foj dado como pareçe pelo Auto 
dos Juramentos e louuamentos dos avallyadores / E eles louuados 
honnram estas avalyações pera boos e bem feytas e asynamos aquy 
com o dito desembargador e eu Sebastião Allvares ho sprivi
[Assinaturas]
Jeronimo Pereira de Saa
Afomso Piryz
Mestre Antonio

Soma estas grades antigas – Lxxxbiij [mil] bjc reais
ya vay Lançada avalyaçam no Jnuentario

/fl. 38/
Livro das grades E llynhas de ferro e outras cousas de ferro que 

estam nas casas do duque que se fizeram desde Setembro do Anno 
de jbcLjx que o duque casou com a senhora duquesa dona Brytjz tee 

Setembro de bcLxiij que faleçeo //

Jttem tres grades que vyeram de Lixboa que estam nas casas novas 
nas Janelas que estam sobre o terejro foram avalyadas a sejs mjl e 
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quynhentos reais cada hũa sam dezanove mjl e quynhentos reais – xjx 
[mil] bc reais

Jttem cimquo frestas que tem cada hũa quatro barões de fero Foram 
avallyadas em mjl quynhemtos reais – j [mil] bc reais

Jttem aferogoes do fallcão com que guymdam a pedrarja foy 
avallyado em mjl reais – j [mil] reais

Jttem o comçerto de duas grades que seram o que lhe acreçentaram 
que sam dous palmos em cada grade que outrosy estam nas Janelas 
que vam pera o terejro foy avaliado este concerto em mjll e qujnhentos 
reais – j [mil] bc reais

xxiij [mil] bc

/fl. 38 v/
Jttem tres lynhas de fero que estam nas abobedas das casas novas 

foram todas avalyadas em doze mill reais – xij [mil] reais
Jttem huns barões que estam em duas chumines foram avallyados 

em oytocemtos reais – biijc reais
Jttem acreçento que se fez em tres grades que estam nos sótãos das 

casas novas do tjrejro foram avallyadas estas creçemças em tres mill 
reais – iij [mil] reais

Jttem duas grades que estam no tysouro e na casa da fazenda foram 
avalyadas em quatro mill reais ambas – iiij [mil] reais

Jttem trymta canos de chumbo que estam nos telhados das casas 

foram avallyados em tres mjll reais – iij [mil] reais
Jttem duas grades que estam na coelheira Foram avallyadas ambas 

em tres mjl reais – iij [mil] reais
Jttem o acreçemtamento da grade da casa que estaa amte o oratorjo 

foy avalyada em mjl reais – j [mil] reais
xxbj [mil] biijc

/fl. 39/
Estas avallyações contheudas nestas ffolhas atras das cousas de fero 

foram ffeytas por mestre Amtonio e Afomso Pirjz ferejros / Louuados 
das partes per Juramento que lhe Foy dado como pareçe pelo Auto dos 
Juramentos e louuamentos dos avallyadores e estes louuados honnram 
estas avalyações por boos e bem feytas e asynarom aquy com o dicto 
desembargador e eu Sebastião Allvarez ho sprivi
[Assinaturas]
Jeronimo Pereira de Saa
Afomso Piryz
Mestre Antonio

Soma estas grades adqrydas – Ltaiij c reais
ya vay Lançada esta avalyação no Jnuentario
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1 Ms.: corrigido no origi-
nal de 8 para 6.

2 Ms.: rasura sobre esta cota.

3 Ms.: corrigido no origi-
nal de “Jzabel”.

4 Ms.: corrigido da pala-
vra “mouall [sic]”.

Copia do Jnuentario feito em Lisboa da fazenda que se achou 
pertencer ao senhor Dom Theodozio , Duque de Bragança , cazado 

com a senhora Duqueza Dona Brites 3 de Lancastre

Tem copia de Letra moderna

/fl. 1/
trelado do jmvemtayro que se fez nesta cydade de Lixboa da fazemda 
que nella estaa e fycou do senhor duque de Bragança

Anno do Nascymento de Nosso senhor Jesuu Christo de mjll e 
qujnhemtos sesemta e quatro annos aos seis dias do mes de dezembro 
do dito anno nesta cydade de Lixboa o lecemceado Gyll Rodriguez 
cydadão e juiz dos horfãos em ella e eu escryuão e Gaspar Fernandiz 
e João Diaz partydores e avalljadores nesta cydade com elle fuj aos 
paços do senhor duque de Bragança Dom Theodosyo que noso senhor 
dee sua glorya estamdo hy presemte ho doutor Manoell de Vargas 
procurador do senhor duque de Bragança dom João fylho do duque 
dom Theodosyo defumto segundo mostrou per hũa projisão sua 
delle duque que adjante jra ho trellado della e em sua casa morador 
e bem asy estamdo presemte Martym Ferreira escryuão do juizo 
da chancelarya como procurador da senhora /fl. 1 v/ duquesa dona 
Brytyz d’Alemcastro segundo mostrou per sua prouisão de procuração 
asynada por ella e asellada e em nome e como procurador do senhor 
dom Luis d’Alemcastro curador da senhora duquesa sua fylha e tutor 

de seus netos fylhos do dito duque e duquesa segundo mostrou per 
seu asynado e prouisões d’el Rey noso senhor per que ouue por bem 
que elle senhor dom Luis seja tutor e curador de seus netos e fylha 
de que todo jra ho trellado adjante per elles Manoell de Vargas e 
Martym Ferreira serem Requerydos per mim escryuão pera ho caso que 
ao diante se segue eu escryuão ly a carta que veo de Villa Vycosa do 
doutor Jeronymo Pereyra juiz das partylhas do senhor duque per bem 
da quall estando hy presemtes per elles procuradores foy pydjdo a 
elle jujz mamdase compryr a dita carta e ha dese a execução como 
se nella comtynha Antonjo Vieira ho escreuj e elle jujz mandou a 
elles procuradores que apresemtasem suas procuracões e prouisões 
que tynhão dos /fl. 2/ sobredjtos senhores em cujos nomes se fazia 
esta delygencya de jmventario as quais procuracões e prouisões elles 
jumtarão cujos trellados adjamte vão Antonjo Vieira que ho escreuy /

E semdo todo asy apresemtado como dyto he loguo no djto dja que 
forão seis dias do mes de dezembro do anno presemte de mjll e 
qujnhemtos sesemta e quatro anos o dito jujz per bem da dita carta 
e o comprymento da dita carta mamdou perente sy vyr a Francisco 
Fernandiz Madeyra comteudo na dita carta e comforme a ella ello jujz lhe 
deu logo juramento sobre os samtos evamjelhos em que elle Francisco 
Fernandiz pos sua mão e per elle lhe mandou que elle faça jmvemtayro 
bem e fyellmente de toda a fazemda que fycou per falecymento do 
senhor duque de Bragança dom Theodosyo ssciliset dynheyro ouro 
joias pedrarya perolas emcomendas e todo mouell 4 e Raiz e bem 
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feytoryas e toda outra quallquer que seja de que elle parte sayba tudo 
conforme a dita carta o quall juramento elle Francisco Fernandiz tomou 
e aceytou e prometeo fazer verdade /fl. 2 v/ e da maneyra que lhe he 
mandado pella djta carta e asy lhe mandou que declarase as djuedas 
que deujão a fazenda e a fazenda deuese e elle asy ho prometeo 
fazer pelo dyto juramento e protestou de todo amostrar e apresemtar 
e asynou aqui com elle jujz e procuradores por estarem presemtes 
testemunhas os partydores João Djaz e Gaspar Fernandiz Antonyo Vieira 
ho escreuj /

5 item hũa alcatyfa de xyo 6 de marca meã que tem cymco couados 
de comprydo e dous e meo de largo e tem o campo amarello e d’outras 
cores que foy vista e avalljada em oyto mjll reis – biij [mil] reis

7 item hũa alcatyfa mais pequena de mujtas cores e tem os vyuos 
azujs e tres couados de comprydo e dous de largo e tem hũa Roda no 
meo oytauada que foy vista e avalljada em seis mjll reis foy vendjda 
ao pryol de Nosa Senhora de Varzeu [sic] por cymco mjll e qujnhentos 
reis – bj [mil] reis

8 item hũa alcatyfa pequena digo que são duas e são de mesa /fl. 3/ 
e tem os cam pos pretos e no meo delles hũa Roda amarella cada hũa e 
as cercaduras brancas vsadas que forão vistas e avalljadas em tres mjll 
reis – iij [mil] reis

9 forão vendjdas scilicet hũa ao doutor Manoell de Vargas por mjll 
e seiscemtos reis e outra a Pero Rybeyro por mjll e seiscemtos e 
cymquoenta reis /

item Hũa alcatyfa que tem dous couados e meo de comprymento e 
de largo couado e meo e he laurada de mujtas cores e tem no meo hũa 
Roda de pontas que foy avalljada em mjll e dozentos reis – j [mil] ijc

10 foy vendjda a Ruj Lopez de Sousa por mjll e quatrocemtos e 
cymcoenta reis item hũa alcatyfa pequena de mesa que tem ho campo 
vermelho e no meo hũa Rosa amarella vsada que foy avalljada em mjll 
e dozentos reis – j [mil] ijc

11 foy vendjda ao padre Gomçallo Vaz por mjll quatrocentos e vinte reis
item hũa alcatyfa da Jndia que tem o campo vermelho laurado 

d’amarello de tres couados e largo dous que foy avalljada em dous mjll 
reis – ij [mil] reis

12 foy vendyda ao padre Antonio Brandão por dous mjll duzentos e 
sesenta reis
/fl. 3 v/

item hũa alcatyfa pequena mujto velha vermelha que foy avalljada 

em qujnhemtos reis e declarou que estas oyto alcatyfas não sabe em 
que tempo se comprarão nem quem ho saiba – bc reis

item tres colchoes de marca meã de setym fallso azull cheos de laã 
vsados pouquo que foram avalljados a tres mjll e qujnhemtos reis cada 
hum em que monta dez mjll e qujnhemtos os quais declarou que se 
fizerão despois do duque casar com a senhora duquesa dona Brytys – x 
[mil] bc reis

 13 forão vendjdos a Aluaro Fernandiz Pynheiro por dez mjll e 
qujnhentos reis 

item hum pano de guadamesy de vynte quatro pelles vermelhas e 
suas canefas douradas per dentro e per fora que foy avalljado em tres 
myll reis o quall he aquerydo despois de casar o duque com a senhora 
duquesa dona Brytys – iij [mil] reis

item tres panos de guadamesy que tem qujmze peles vermelhas cada 
hum com suas sanefas douradas/fl. 4/ por demtro e por fora nouos que 
forão vistos e avalljados em seis mjll reis os quais se fezerão pera ho 
casamento do senhor duque dom João em vida do defumto – bj [mil] 
reis

item hum pano de guadamesy nouo de doze pelles vermelhas com 
suas sanefas douradas que foy avalljado em mjll e qujnhemtos reis o 
quall se fez pera ho dito casamento – j [mil] bc reis

item hum arquaz em que estão de pao de pynho nouo que foy 
avalljado em mjll reis que se fez pera os guadamesys e pera o dito 
casamento – j [mil] reis

item sete esteyras finas de hum junquo que se fezerão pera o 
casamento do senhor duque dom João e são seis de jlhargas de cama 
e hũa d’estrado grande que forão vistas e avalljadas em dous mjll reis 
– ij [mil] reis

14 forão vendjdas cymquo sciliset hũa grande com dous buracos e 
quatro de jlhargas de cama a Cateryna Fernandiz por mjll e qujnhentos 
reis – j [mil] bc

/fl. 4 v/
Vestido do duque dom Theodosyo que mandou 

fazer pera o casamento do fylho /

item Hũa capa frysada e hum pelote do mesmo forrado de tafeta 
e he darbym [sic] d’espadas nouo que tudo foy visto e avalljado em 
quatro mjll e quj nhentos reis – iiij [mil] bc reis

15 foy arrematado todo a Pero Fernandiz por quatro mjll reis /
item hũa capa tosada e hum pelote do mesmo de lomdres e o 

5 Ms.: à margem esquerda “tomou 
a Antonio de Gouuea e se 
descomtou no auto de execu-
cão da terça da molher”.

6 Ms.: corrigido da pa-
lavra “pyo [sic]”.

7 Ms.: à margem esquer-
da “b [mil] bc”.

8 Ms.: à margem esquer-
da “j [mil] bjc”.

9 Ms.: à margem esquerda 
“j [mil] bjc J [mil] bjcL”.

10 Ms.: à margem esquer-
da “j [mil] iiijcL”.

11 Ms.: à margem esquer-
da “j [mil] iiijcxx”.

12 Ms.: à margem esquerda “ijc Lx”.

13 Ms.: à margem esquer-
da “x [mil] bc”.

14 Ms.: à margem esquerda “j [mil] bc”.

15 Ms.: à margem esquer-
da “iiij [mil] reis”.
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pelote forrado de tafeta jmda nouo que forão vistos e avalljados em 
oyto mjll reis – biij [mil] reis

 16 foy vendido e arrematado a Pero Monjz mercador por sete mjll 
reis / item hum jubão d’omem nouo de cetym preto espontado todo 
com suas meas baynhas 17 que foy visto e avalljado em dous mjll reis 
– ij [mil] reis

item hum Roupão d’omem nouo de tafeta dobrado de colonea 
forrado de veludo de felpa /fl. 5/ de Bargança que foy visto e avalljado 
em dez mjll reis – x [mil] reis

item hum Roupão de chamalote d’agoas d’omem com seus 
alamares nouo cheo d’alamares que foy visto e avalljado em dous mjll 
e qujnhentos reis – ij [mil] bc reis

item Hũas calças nouas de Raxa de jmperyaes jmteyras pretas que 
forão vistas e avalljadas em dous mjll reis – ij [mil] reis

18 forão vendidas a Francisco Ribeiro por dous mjll reis – ij [mil] reis
item hũas chynellas e huns çapatos de veludo nouos que foy tudo 

avalljado em seiscemtos reis – bjc reis
item hũa bolsa de veludo com huns talabartes de veludo nouo que 

foy avalljado em mjll reis – j [mil] reis
item hũa gorra de veludo preto noua que foy vista e avalljada em 

oytocemtos reis por ser forrada de cetym – biijc

/fl. 5 v/
item hũa espada e hũa adaga chã que declarou o dito Francisco 

Fernandiz Madeyra que dera a Vycemte de Sousa pella quall pagara o 
que valer por que se dera em vida do defumto que foy avalljada as não 
vystas em mjll e quatrocentos reis – j [mil] iiijc reis

item hũa arqua emcoyrada de cabelo em que estão estes vestydos 
noua que foy avalljada em mjll reis – j [mil] reis

Estes vestydos declarou o dito Francisco Fernandiz que se fezerão 
antes que ho duque falecese pouquos dias e os fez pera casamento de 
seu fylho com a senhora dona Cateryna /

Pao

item vimte e seis cadeyras d’espalldas de feyção noua vsadas que 
forão vistas e avalljadas hũa por outra a tres tostoes em que momta 
sete mjll e oytocemtos reis – bij [mil] biijc reis

item duas cadeyras gramdes vsadas d’estado e ferrage que forão 
vistas e avalljadas em mjll e duzemtos reis – j [mil] ijc reis
/fl. 6/

item hũa cadeyra d’espaldas que esta em poder do doutor Manoell 
de Vargas e se avalljou em quatrocemtos reis – iiijc reis

item hum catre da Jmdia precymtado 19 bom pymtado de Roxo 
escuro que foy visto e avalljado em mjll e qujnhentos reis – j [mil] bc 
reis 20 foy vendido ao senhor dom Fulgencyo por dous mjll reis

item hũa bamqua grande que foy vista e avalljada em cento e vimte 
reis – cento xx reis

item hũa mesa de seis palmos de bordo com seus pes ja vsada que 
foy avalljada em oytocemtos reis – biijc reis

item hũa mesa que se chama bufete de nogeyra vsada que foy vista 
e avalljada em mjll reis – j [mil] reis

item tres cadeyras Rasas velhas vsadas que forão vistas e avalljadas 
em seiscentos reis – bjc reis
item hum catre da Jmdia quebrado com suas precymtas que foy visto e 
avalljado em trezentos reis – iijc reis
/fl. 6 v/

item obra de hũa arroba de laã que esta em hũa saqua que foy vista 
e avalljada em mjll reis – j [mil] reis 21 foy arrematada a mansano [sic] 
por mjll trezentos e sesemta reis – iij [mil] Lx

item hũa mesa de bordo de cymquo palmos velha e quebrada que 
foy vista e avalljada em cem reis – cento reis

item huns pes de mesa de capella gramdes com suas correas velhos 
que forão avalljados em duzentos reis – ijc reis

item cymquo bamquos d’emcosto e outro que não he d’encosto 
velhos todos forão vistos e avalljados em oytocentos reis – biijc reis

22 forão vendjdos ao padre Goncalo Vaz por mjll quatrocentos e 
trymta reis – j [mil] iiijc xxx

item cymquo gamchos de ter emparos de guarda portas que forão 
vistos e avalljados em duzentos reis – ijc reis

item dous leytos de bordo velhos e desmanchados que forão vistos 
e avalljados em mjll reis – j [mil] reis
/fl. 7/

item dous cais de ferro de chamjne e hum de latão velhos que forão 
vistos e avalljados em seiscemtos reis – bjc reis

item hũa caxa velha que serue de guardar arpa que foy vista e 
avalljada em dous vymtens – R reis

item hũa arqua da Jmdia de pao d’amgelym que foy vista e avalljada 
em mjll e duzentos reis que se nom sabe em que tempo se comprou e 
se ouue – j [mil] ijc reis

16 Ms.: à margem esquer-
da “bij [mil] reis”.

17 Ms.: corrigido da pala-
vra “abynhas [sic]”.

18 Ms.: à margem esquer-
da “ij [mil] reis”.

19 Nota: Segundo R. Bluteau precinta 
é uma “tira de algodão , ou outra 
material , que entrefachada , e 
bem puxada , serve de sustentar 
no catre , ou leyto a cama”.

20 Ms.: à margem esquer-
da “ij [mil] reis”.

21 Ms.: à margem esquer-
da “j [mil] iijcLx”.

22 Ms.: à margem esquer-
da “j [mil] iiijcxxx”.
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item hũas amdas velhas sem charola com seus sylhões e aparelhos 
todas de couro sem guarnjção de seda nenhũa e são de campo que 
forão vistas e avalljadas em quatro myll reis – iiij [mil] reis

item hum zagumcho da Jmdia velho e tem hum gastão de prata e 
o ferro he colombryno vsado que foy visto e avalljado em oytocemtos 
reis –   biijc reis

item hum avano da Jmdia com seu pao preto vsado que foy visto e 
avalljado em cem reis – cento reis

/fl. 7 v/
item declarou o dito Francisco Fernandiz que lhe furtarão duas 

lanças e hũa peça e mea de bocasy em que podia aver catorze cauados 
pouquo mais ou menos e hũa cadeira Rasa e tudo foy quamdo ho 
Roubarão o que todo foy avalljado as não vistas em oytocentos e 
sesenta reis – biijcLx reis

item hũa cadeyra Rasa que esta em poder de Fernão Barbosa e se 
avalljou as nam vistas em cento e cymcoenta reis – cento L reis item 
hum machado nouo que elle declarou que lhe furtarão e se avalljou as 
não vistas em sesemta reis – Lx reis

item declarou que em poder do doutor Manoell de Vargas esta hũa 
caxa da Jmdia vsada que foy vista e avalljada em mjll reis – j [mil] reis

item declarou que de Frandes vyerão hum caxão de lyuros de canto 
d’orgão antes pouquos djas que falecese ho duque /fl. 8 v/ dos quais 
forão dous lyuros gramdes d’estamte pera Villa Vyçosa e os outros se 
amostraram A comta de Francisco Fernandiz Madeira vay declaração diso /

vidros

item cymquoemta peças de vydro crystalyno hũas majores que 
outras e todas meudas e alguns delles nom são crystalynos que todos 
forão avalljados em mjll reis – j [mil] reis

item tres bamdejas duas da Jmdya douradas e hũa pimtada de 
Frandes vsadas que forão avalljadas em oytocemtos reis – biijc reis

item seis talhas d’Estremoz dygo de Momtemor vsadas que forão 
vistas e avalljadas em trezentos reis – iijc reis

item hũa boceta gramde da Chyna pymtada e tem em cyma dous 
pasabros [sic] com outra pequena que forão avalljadas em seiscentos 
reis – bjc reis
/fl. 8 v/

item hũa gayvota de pao pymtada que foy avalljada em duzemtos 
reis – ijc  reis

item hum pucaro preto de duas asas da Jmdja que foy avalljada 
em quarenta reis – R reis

item hũa selha pequena com treze tarros pequenos de cortyça que 
tudo foy avalljado sm duzemtos reis – ijc reis

item setemta pucaros de barro d’Estremoz e de Montemor huns 
mores que outros que forão avalljados em mjll e quatrocemtos reis – j 
[mil] iiijc reis

ouro e Joias

item declarou o dito Francisco Fernandiz Madeira que elle dera a 
dom Lujs de Noronha 23 hum anell d’ouro com hum diamante pera dar 
ao duque dom João e lho deu despois da morte do duque que deos de 
glorya o quall dom Lujs ho tem em Villa Vycosa omde vyue e omde se 
lhe pode pedyr comta delle e laa se avalyara / jaa vaj sajdo deste anell 
na comta de Francisco Fernandiz Madeira /
/fl. 9/

item declarou que do duque nunqua teuera pedrarya nenhũa porem 
que Gaspar Teyxeyra e Christouão Mendez Leytão tynham carrego de 
as mandar laurar o quall Christouão Mendez Leytão he 24 almoxeryfe 
de Sacavem e la morador e o Gaspar Teyxeyra pousa ao presemte nas 
ditas casas e elles darão comta de tudo/

item declarou mais que em vida do duque mamdou fazer os vestydos 
da senhora dona Cateryna pera os quais elle deu todos os veludos e 
setyns e ouro e todo o necesaryo e o emtregaua a Gaspar Teyxeyra e 
elle mandaua fazer todo aos ofycyais o que todo asy fora em vyda do 
duque e elle dara comta dello e se allgũa cousa deu a senhora dona 
Cateryna ou a jfante em vida do defumto ou despois de sua morte elle 
ho dyra /

item declarou que em poder de Jorge Rodriguez carpymteyro de 
marcanarya que /fl. 9 v/ mora jumto de Samta Cateryna tem duas 
mesas de pao preto nouas e o duque deu ho pao e a ferragem e as tem 
em seu poder por ter comta com ho duque e lla se podem hyr avalljar

item declarou que em poder de João Fernandiz dourador estão 
dous pares d’estrybos do duque huns dourados que podem valer 
trymta cruzados pouquo mais ou menos e os outros Redomdos que 
podem valler cymquo cruzados pouquo mais ou menos e asy tem 
pera dar comta do dynheyro que tem Recebydo per conhecymentos 
que tem elles Francisco Fernandiz em poder e anda ausente por jso 
e os dourados tem ho meyrynho da jmqujsyção e os outros tem hum 
latoeyro que pousa na Rua noua agora não sabe ho nome /

23 Ms.: corrigido da pala-
vra “loronha [sic]”.

24  Ms.: à margem esquer-
da “pera ver”.
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item declarou mais que em vyda do duque que deos de glorya 
mandara fazer cymquo sylhões /fl. 10/ pera os quais o duque mandou 
o veludo de Villa Viçosa e delle se mandou fazer as gualdrapas e 
guarnyções pera os ditos sylhões e se fezerão aquj em Lixboa com 
sua ferragem e se acabarão de fazer despois do duque morto e uysto 
se afyrma e despois do duque morto se emtregarão ao duque dom 
João pera leuar a senhora dona Cateryna e lla estão e se fez ferragem 
dourada pera estes sylhões que esta em seu poder e o veludo e ferra-
gem dourada e pelles são da fazenda e o que se gastou no feytyo e 
ferragem envernjzada e vasos foy a custa do duque dom João e se 
deue ho feytyo delles a quall ferragem que asy tem são oyto tyrantes 
das sylhas e doze mache femeas e per todas vymte e quatro tudo 
dourado que leuou pera se avaljar

item declarou que despois da morte do duque deu certos freos e 
brydas e espadas douradas ao senhor duque dom João e as mandara 
per hũa carta do duque /fl. 10 v/ e la estão homde se podem ver e 
avalljar digo que as mandou ao senhor duque que esta em glorya e lla 
são avalljadas /

item declarou mais o dito Francisco Fernandiz que em Benavente 
estão dez paes de chumbo em casa de Fernão Rodriguez seu tyo os 
quais mandou o jujz que vyesem a esta cydade pera se porem em 
arrecadação e declarou que os dez pães de chumbo e tres barris 
d’emxofre estam jumto d’Alcochete no terrão /

item declarou que a Jffante dona Maria deu hũas amdas pera 
senhora dona Cateryna antes pouquo que ho duque morrese as quais 
estão em Villa Viçosa e se avalljarão se forem de partylha mamdou ho 
jujz que se fezese esta decla ração e dise mais que estauão a sua comta 
e porem que ho duque estaua emtregue dellas /
/fl. 11/

item declarou que dos vymte guadamesys que estauão carregados 
sobre elle dos quais neste jmvemtayro fycão avalljados cymquo e os 
qujmze que faltão estão em Villa Vyçosa e os mandou Francisco de 
Morais e Fernão Barbosa e o jujz mandou que se fezese esta declaração 
os quais darão comta delles por abryrem os cayxões homde estauão /

item declarou o dito Francisco Fernandiz que n’allfandega estaua 
hum escrytoryo d’Alemanha que mamdara vyr Syvaldo Luis pera o 
duque que deos de glorya que elle era obrygado tyrar e ora fora sabedor 
que ho arrecadara João Alluarez e veo era vida do duque poucos dyas 
antes que falecese do qual ho duque dom João sabe delle por se dizer 
que ho dera a senhora dona Marya filha da Jfante dona Jsabell /

item declarou mais que ho duque que noso senhor tem em glorya 
mamdara /fl. 11 v/ vyr de Biscaja qujnhentas lanças e qujnhemtos 
piques a sua conta e vyerão despois de ser falecydo as quais o duque 
dom João tomou pella dita comta e as pagou de seu djnheyro como se 
vera pella comta de Christoũao Mendez Leytão as quais lamças e piques 
estão nas casas desta cydade pera ora as leuarem a Vylla Vyçosa /

item declarou que na casa da lenha estão dous feyxes de lanças 
que nom sabe quantas são e com ellas piques das quais se 25 aqueyxou 
Fernão Barbosa que lhe furtarão seis ou sete as quais lanças tynha o 
defunto nas ditas casas por armas adjante vão avaljadas /

item declarou que na salla de cyma gramde estaũao duas arcas de 
coseletes velhas que elle Jujz podja mandar avalljar as quais armas 
decla rarão que erão /fl. 12/ velhas / adiante vão avalljadas /

item declarou mais que avia nas ditas casas dous espymgardoes 
grandes que estão nas ditas casas e Fernão Barbosa sabe delles e 
declarou que erão tres e hum delles se furtou em vyda do duque e não 
sabe quem ho furtou mandou ho jujz que se fosem avalljar / os quais 
lhe parece que se ouuerão despois da duquesa ser falecyda / adiante 
vão avalljadas /

item declarou mais que nas ditas casas estaua hum craujorgam que 
se chama ho arcebispo que se ouue em vyda da duquesa dona Jsabell 
adjante vaj lancado em outra adjção pera se avalljar / tem-no Damjão 
Perez que lho emtregou Francisco Fernandiz Madeira este craujorgão /

item declarou mais que elle tem em seu poder todolos 
conhecymentos dos ofycyaes que fyzerão obra pera ho casamento do 
senhor duque dom João asy pera comprar ouro escarchado e outras 
cousas necesaryas/fl. 12 v/ pera as tais festas e asy a borladores pera 
fazerem os vestydos da senhora dona Cateryna e por ver que se nom 
fazia comta com elles ofycyais e ser leuado em comta o djnheiro de 
todas estas cousas a Christoũao Mendez Leytão e não aver quem 
ordene nem Requeyra a dita comta querya emtregar os ditos papeis 
em jujzo pera se tomar comta aos ofycyais que fezerão as dytas obras 
e por elles se vera o que se pode dever aos ofycyais ou os ofycyais 
a fazemda do defumto os quais papeis Francisco Fernandiz Madeyra 
tynha em seu poder pera fazerem comta elle e o lecemceado Gaspar 
Velho com elles ofycyais e os cobrara pella comfyamça que ho defunto 
nelle tynha e não por elle ser obrygado a dar comta allgũa por quamto 
o que se gastou foy no Roll dos meses e se fazer folha que mandaua ao 
duque e o dito duque lhe /fl. 13/ mandaua proujsão pera ser leuado 
em comta ao tesoureyro ho dynheyro que se dera aos ofy cyais do 25 Ms.: à margem esquerda “lanças”.
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quall tomaua os conhecymentos dos ditos ofycyais que hião na dyta 
folha a elle Francisco Fernandiz pera com elles fazer comta com os 
ditos ofycyais no cabo da obra a quall comta não serue de mais que 
pera antre a fazemda do duque e os ofycyais a quall se não fez ate ora 
por Gaspar Teyxeyra emtregar os vestydos a senhora dona Cateryna 
sem se saber hum palmo d’obra quamtas omças d’ouro escarchado ou 
fiado leuaua e quando se começarão a fazer os tais vestydos fez ho 
dyto Gaspar Teyxeyra experyencya com os ditos ofycyais e o que dello 
achou elle Gaspar Teyxeyra o declarara por que sem a tall declaração se 
não pode tomar a dita comta e o jujz mandou que se fezese jmventayro 
dos dytos papeis sobresy pera se fazer comta com hos ofycyais /fl. 13 
v/ o quall jmvemtayro se fez separadamente sobresy e polla comta 
que se tomar a Christoũao Mendez se vera ho que he gastado nos tais 
vestydos e outrosy pella comta de Baltasar Monjz que ao tall tempo 
correrão ambos de tesoureyros de que se fez esta declaração /

E por aquj dise o dito Francisco Fernandiz Madeyra que elle avia este 
jmvemtayro e declarações por feyto e acabado e lhe não lembraua 
mais fazenda que declarase nelle da que declarada tynha e protestou 
lembramdo-lhe mais allgũa ha declarar a todo tempo e o Juiz mandou 
que se escreuese e que elle ho asynase oje dez dias do mes de Julho de 
mjll e qujnhentos sesemta e cymquo anos Antonyo Vyeyra ho escrevj /

Mais fazenda que atras fica lamçada /

item oytemta e sete lamças com /fl. 14/ ferros e comtos que 
forão avalljadas hũa por outra a cem reis em que momta oyto mjll e 
setecemtos reis – biij [mil] bijc reis

item sesemta e hum piques que estam com as lamças tudo 
enfeyxado que forão avaljados tambem a cem reis em que momta seis 
mjll e cem reis – bj [mil] cento reis

item duas arquas velhas cheas de ferraje de armas mujto velhas e 
malltratadas que forão avalljadas estas armas em quatro mjll reis e as 
arquas em setecemtos reis – iiij [mil] bijc reis

item dous espymgardões que estão em casa mujto velhos que forão 
avalljados em tres mjll reis – iij [mil] reis

item hum craujorgam que esta na salla bom que serue na salla boom 
que se avalljara per pesoas que ho entenda

item hum cano de metall e he de fecho que pode ter quatro /fl. 14 v/ 
arrobas que esta na orta o quall foy avalljado em tres mjll reis – iij [mil] reis

item dise que se hão-de avalljar hũas mesas que estão em casa de 
hum Jorge Rodriguez carpymteyro de marcenarya que pousa fora da 
porta de santa Cateryna a cruz /

Avalljação das benfeytoryas
Auto que ho jujz mandou fazer sobre as perguntas 

que fez a Fernão Bar bosa e a Beltasar Monjz                                                                
e a Dyogo de Sousa e a João Alluerez /

Anno de nacymento de noso senhor Jesu Christo de mjll e qujnhemtos 
sesenta e cymquo anos nesta cydade de Lixboa o lecemceado Gill 
Rodriguez cydadão e jujz dos orfãos em esta dita cydade e eu escryũao 
e João Diaz e Beltasar Jorge partydores com elle fomos aos paços e 
casas que forão do duque que samta glorya aja e ora são de seu fylho 
dom João duque nouo e hy /fl. 15/ achamos Fernão Barbosa caualeiro 
fydalgo da casa d’el Rey noso senhor comteudo em hũa carta que veo 
de Villa Vyçosa pera se nesta cydade fazer jmvemtayro e per bem 
della elle jujz lhe deu logo juramento sobre os samtos evamjelhos 
em que elle pos sua mão e pello dito juramento lhe mandou que elle 
faça jmvemtayro e declaração das cousas comteudas na carta que 
lhe pello jujz foy declarada e pergunta o quall juramento elle Fernão 
Barbosa tomou e aceytou e prometeo de bem e verdadeyramente o 
fazer o quall fez pella maneyra segujmte e asynou aquj com elle jujz 
Antonyo Vyeyra ho escreuj estamdo a ello presente o doutor Manoell 
de Vargas procurador do senhor duque e a Reuerya de Martym Ferreira 
e do senhor dom Lujs d’Alencastro procuradores e tutor e curador da 
senhora duquesa e seus fylhos sendo pera ello Requerydos Antonyo 
Vyeyra que ho escreuy /
/fl. 15 v/

item lhe fez elle Jujz pergumta a elle Fernão Barbosa se avia em 
seu poder ou sabia pesoa algũa que ho teuese que fose do duque asy 
ouro e prata pedrarya perolas aljofar e djuedas que lhe devão e elle 
declarou que nenhum mouell estaua a sua conta somente em poder 
de Francisco Fernandiz Madeyra de que ja tynha feyto jmvemtayro 
pergumtado se sabya algũa que teuese djnheiro ouro prata joias e 
borlados ou vestydos dise que se algũa cousa dyso ha que ho deuem 
de saber o dito Francisco Fernandiz e Christouão Mendez Leytão 
almoxeryfe de Sacauem e Gaspar Teyxeira todos cryados do dito 
senhor duque /

item lhe fez elle jujz mais pergumta se sabia de allgũas djuedas que 
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se deuesem ao duque e do tempo dellas dise que na casa da dyzema 
do pescado se deuem mujtas djuedas dos anos atras ate que ho 
duque faleceo /fl. 16/ e que pelos lyuros de cada hum anno constara a 
camtydade dellas e dos tempos das quais fara declaração jmvemtayro 
João Alluarez escryũao da djta casa pellos lyuros della a que se elle 
Reporta /

item declarou mais que elle ouujo dizer e sabe que hum Saluador 
Vaz Rendeyro que foy do paull de Pajlepa deue certa comtya da dita 
Remda e que tem pera sy que esta djueda era do tempo da duquesa 
dona Jsabell prymeyra molher do duque e por ora lhe nom lembra mais 
dyuedas /

item lhe fez mais o jujz pergunta pelas proujsões dos mamtymentos 
nomeadas na dita carta dise que elle não teue nem tynha diso carrego 
somente que lhe parece que Djogo de Sousa e Bertolamou d’Alujano 
tratarão jsto e o deuem bem de saber e asy lhe parece que Francisco 
Fernandiz Madeyra e Christoũao Mendez Leytão ho deuem tambem de 
saber o quall Bertolameu /fl. 16 v/ Alujano esta em Villa Vyçosa homde 
delle se pode saber ho que disto sabe e o Christoũao Mendez Leytão 
esta em Sacavem homde he almoxeryfe do dito senhor duque /

item declarou mais per bem da segunda carta que veo sobre 
avalljação e declaração das bemfeytoryas que se fezerão nas casas que 
lhe foy mostrada dise que as tais bemfeytoryas que sabia que eram 
feytas são as segujmtes / Na orta se fez hũa parede de lomgo a lomgo 
da bamda de São Francisco e lhe parece que foy em vyda da duquesa 
dona Jsabell que tem mão na terra da orta ao lomgo do jogo da bolla 
e no meo della estaa ho poço / E asy se fez benfeytorya que he a nora 
com seu tamque e canos e ‘s ofecynas com o poco foy avalljado com as 
arvores em trezentos trymta e seis mjll e quatrocemtos reis – iijcxxxbj 
[mil] iiijc reis
/fl. 17/

E declarou que no entulho que se fez na parede atras se prantarão 
arvores que nelle estam as quais forão avaljadas pelos jujzes do ofycyo 
em trymta e dous mjll reis – xxxij [mil] reis

E asy declarou que nas casas ao lomgo dellas da banda do norte 
se fez hũa cozinha noua com hũa chamjne mujto gramde que nunqua 
serujo e tem pera sy que se fez em tempo da duquesa dona Jsabell e 
hy logo junto pegado com as parreyras encostada a torre se fez hũa 
casynha terrea forrada de bordo homde ho duque tynha lyuros e 
despachaua que lhe parece que tambem foy feyta em vida da duquesa 

dona Jsabell todo foy avalljado pellos Jujzes do ofycyo de carpemtarya 
e pedrarya em cemto oytenta quatro mjll e quatrocentos reis – cento 
lxxxiiij [mil] iiijc reis

E asy declarou mais que na casa que esta pegada na salla da cruz 
da bamda de São Francisco fez o duque hum oratoryo ymtado /fl. 17 v/ 
todo e comcertou a casa dianteyra delle e a mandou forrar de bordo 
mujto bem e lhe fez hũa janella Rasa com hũas grades com portais de 
pedrarya e portas de bordos que tambem tem pera sy que foy tudo feyto 
em vida da duquesa dona Jsabell forão avalljadas estas benfeytoryas 
pellos jujzes dos ofycyos de pymtor e carpemtarya e pedrarya em 
nouemta mjll reis – lR [mil] reis

E asy declarou que em vida da duquesa dona Jsabell se fezerão duas 
casynhas que estão da bamda do mar sobre a trauesa que vaj per baxo 
dos arquos ao lomgo do muro hũa serue de pucaros e vydros e outra 
de oratoryo e a casa dos vydros tem seus cabydos e prateleyras de 
bordo e a casa d’oratoryo he toda pymtada e dourada forão avalljadas 
estas bemfeytoryas pelos jujzes dos ofycyos de pymtores e pedreyros 
e carpymteyros em cemto e omze mjll reis – cento xj [mil] reis
/fl. 18/

E asy declarou mais que as camaras da bicha e dos diamantes e 
a casynha que vaj comtra ho mar d’antre ellas ambas se ladrylharão 
de tyjollo Roçado em vida da duquesa dona Jsabell segundo sua 
lembramça e o mesmo a salla da cruz foy avalljado pellos jujzes do 
ofycyo da pedrarya em vymte sete mjll e trezemtos reis – xxbij [mil] 
iijc reis

E asy declarou que a guarda Roupa do aposento de baxo e a salla 
gramde do dito aposemto baxo se ladrylharão de Roçado e tem pera 
sy que foy feyto despois do duque ser casado com a senhora duquesa 
dona Brytyz e porem Reportase em tudo aos lyuros e despesa dos 
tesoureyros que pagarão aos ofycyais das dytas bemfeytoryas foy 
avalljado pellos Jujzes do ofy cyo de pedrarya em vymte seis mjll e 
seiscemtos reis – xxbj [mil] bjc reis
/fl. 18 v/

26 E asy declarou que em vida da duquesa dona Jsabell segumdo sua 
lembramça se poserão quatro pedras de portaes na chamjne que esta 
na camara dos dyamantes e tem mais a dita chamjne hum Respaldo 
de ferro com as armas do duque tudo foy avalljado pellos Jujzes do 
ofycyo em seis mil reis – bj [mil] reis

E asy outro Respaldo de ferro da mesma maneyra que não esta 

26 Ms.: à margem “este Respalldo 
tem Damjam Perez que lho 
entregou Francisco Fernandiz 
Madeira e nam vaj na sua comta”.
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posto em chamjne que tambem tem pera sy que he do tempo da 
duquesa dona Jsabell foy avalljado pellos Jujzes do ofycyo e pellos 
ofycyais em quatro mjll reis por estar danefycado – iiij [mil] reis

E asy dise que avia algũas pedras lauradas de pedrarya de portais 
que estão algũas no terreyro e demtro nos heyrados e na orta hũa mesa 
de pedra laurada que tambem tem pera sy que he do tempo da duquesa 
dona Jsabell que forão todas avalljadas pellos Jujzes do ofycyo de 
pedrarya em quatorze mjll e setecemtos reis – xiiij [mil] bijc reis
/fl. 19/

27 E asy dise que avia hũa copra gramde de bordo que esta na sala 
baxa a quall se fez despois do duque ser casado com ha duquesa 
dona Brytyz com outra mais pequena que esta na mesma salla que 
se Renouou no mesmo tempo que forão avalljadas pellos Jujzes do 
ofycyo em dezoyto mjll reis – xbiij [mil] reis

item declarou mais que João Afonso almoxarife de Paylepa não 
tem jmda dado comta jmteyra muito do tempo de seu carrego e que 
segundo sua lembrança começou de ho serujr no ano de cymquoemta 
e noue por dyamte e quanto ao tempo certo que elle começou a seruyr 
se Reporta as proujsões que lhe diso são pasadas e que per orçamento 
de comta jmda que não foy no certo lhe parece que fycaua devendo 
omze mjll reis pouquo mais ou menos despois se lhe tomou comta que 
foy daquj pera Villa Vyçosa por ella se vera ho que deue /

item declarou mais que ho duque que esta em glorya comprou a 
confrarya de samto spiritu da pedreyra hũa praça e chão que ora serue 
da cordoarya /fl. 19 v/ que esta ao lomgo da orta e que não he bem 
lembrado se esta compra foy em vida da duquesa dona Jsabell se 
semdo veuuo della de que ha escrytura de compra28 a quall se Reporta 
no preço e tempo e não sabe quem tem a dita escrytura e que lhe 
parece que deue d’estar no cartoryo de Villa Vycosa /

item declarou que ho duque que deos aja em vida da duquesa dona 
Jsabell mandou tapar tres arquos que estão no topo da salla da banda 
da cordoarya e fycou em hũa casa terrea /

E por aquj dise o dito Fernão Barbosa que elle tem declarado o 
que acerqua do caso comteudo na carta sabe e de mais não sabe 
nada nem lhe lembra mais que aquj posa declarar e que lembrando-
lhe mais algũa cousa que aja de declarar ou lhe vyndo a sua notycya 
ho declarara e com esta protes tação asynou aquj com ho dito Jujz oje 
cymco djas do mes de Janeyro de mjll e qujnhentos sesenta e cymco 
anos e eu Antonio Vieira ho escreuj /

/fl. 20/
Juramento e declaração de Gaspar Teyxeyra /

Aos cymquo djas do mes de Janeyro de mjll e qujnhemtos sesemta e 
cymquo anos estando elle Jujz nas casas do duque fazendo jmvemtayro 
elle Jujz mandou peramte sy vyr Gaspar Teyxeyra moço da camara do 
duque que samta glorya aja ao quall elle Jujz deu juramento sobre os 
samtos evamjelhos em que elle pos sua mão e lhe mandou que elle 
declarase toda e quallquer fazenda que fycase por falecymento do 
duque dinheiro ouro prata mouell Raiz encomendas pedrarya aljofar 
conforme a dita carta e ele Gaspar Teyxeyra asy ho prometeo fazer e 
declarar todo o que souber e asynou aquj com elle jujz Antonyo Vyeyra 
ho escreuy /

item pergumtado pellas cousas conteudas na carta prymcypallmemte 
per cousas de mouell dise que a seu carrego não fycara fato algum 
de que elle aja de dar comta e que quanto aos vestydos que fezera 
per mandado /fl. 20 v/ do duque per a senhora dona Cateryna elle 
os tynha todos entreges a amada senhora dona Cateryna os quais 
vestydos estão em Villa Vyçosa e os tem em seu poder a senhora dona 
Cateryna e asy mais fycara hum jubão em casa do borlador Esteũao 
Lopez que he de cetym carmesym framjado de franjas d’ouro e he da 
senhora dona Cateryna e por se lhe não pagar o feytyo esta em poder 
da molher do dito Esteũao Lopez por ser ja defumto e mora na Rua 
noua dos ouryvez d’ouro e asy dyse mais que quanto aos djamantes 
que elle mandara polyr por mandado do duque que santa glorya aja os 
tynha ja todos emtreges ao duque que santa glorya aja em sua vyda e 
de todos elles nenhum fycara per emtregar e diso tynha dado comta 
com entrega de que tynha qujtação e que do mais comteudo na carta 
não sabia por lhe não pasar pella mão e que se allgũas bemfeytoryas 
/fl. 21/ hay nas casas que Fernão Barbosa as sabe e tem declaradas a 
que se Reporta e outra cousa não sabe e pollo asy declarar asynou aquj 
com elle jujz Antonyo Vyeyra ho escreuy /

termo com juramento dado a Djogo de Sousa

E logo no dito mes e ano atras escryto hy elle Jujz mandou 
vyr peramte sy a Djogo de Sousa porteyro do duque ao quall deu 
juramemto sobre os samtos evamjelhos em que elle pos sua mão e 
lhe mamdou que pello dito juramemto declarase toda e quallquer 
fazenda que ficase por falecymento do duque de Bragamça que aja 

27 Ms.: à margem esquerda “estam 
carregadas sobre Damjam 
Perez na Conta que deu do que 
Recebeo de Francisco Fernandiz 
Madeira e nam vão na conta de 
Francisco Fernandiz Madeira /

28 Ms.: à margem esquer-
da “escrytura”.
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glorya ssciliset djnheiro ouro prata pedrarya joias perolas djuedas que 
deuão encomendas Raiz bemfeytoryas dellas e outra que esteja fora 
em poder de algũa pesoa e asy declarase se sabia algũa pesoa que 
teuese fazenda em seu poder que pertença a este asy em guarda como 
empenhada como per quallquer outra vya que seja ou se sabe pesoa 
allgũa que saiba mjlhor estas cousas /fl. 21 v/ que elle e elle Djogo de 
Sousa pello dyto juramento asy ho prometeo fazer e declarar e asynou 
aquj com elle jujz Antonyo Vieira ho escreuy /

item declarou elle Djogo de Sousa pello dito juramemto que elle 
seruyra de ceuadeyro e arrecadador da fazenda do duque e de tudo 
tem dado comta e a deu despois da morte do duque que deos de glorya 
em Villa Vyçosa e a deu a Lazaro Rybeyro escryũao da fazenda per 
mamdado de sua excelencya honde se vera somemte tem a sua comta 
as cousas segujntes /

item dyse que tem tres talhas grandes de Castella que seruem de 
cal e de agoa que achou na orta as quais forão avalljadas por serem 
velhas em nouecemtos~reis – ixc reis

item dyse que quando deyxou a ceuadarya deyxou nella tres 
talhas de Castella que serujão d’azeyte metydas no chão e outras tres 
aleuamtadas /fl. 22/ que serujão de pão e hũa grande de ferro e quatro 
ou cymquo quartos velhos que serujão d’azeyte e hum barryl meado 
de salytre e quatro ou cymquo lamças de justa velhas e quebradas e 
duas astes de lamça sem ferros ho que tudo deyxou despois do duque 
ser morto em poder de Fernam Barbosa as quais cousas forão avydas 
antes que ho duque casase com a senhora dona Brytyz / as quais peças 
todas acyma a fora a grade que se declarou tyrase das casas forão todas 
avalljadas as não vistas por estarem em hũa casa de que hum cryado 
da Jfante dona Maria tynha a chaue por ter nella a sua ceuadarya em 
cymquo mjll reis com huum quarto velho que serujo de ter vynho e 
tanto se sajo aquj /

E por aquj dise que avia seu jmvemtario e declaração por feyta 
e acabada e que do mais comteudo na carta que lhe foy lida não 
sabe nada mais do que dito tem e com jso ha por cerrado este seu 
jmvemtayro /fl. 22 v/ e asynou aquj Antonyo Vyeyra ho escreuy no 
dito dia mes e ano atras escryto /

Juramento e declaração com João Alluarez comteudo na carta 
escryũao que foy da dizema /

Aos vymte dous dias do mes de feuereyro de mjll e qujnhentos 
sesemta e cymquo anos nesta cydade de Lixboa nas casas da morada 

do lecemceado Gyll Rodriguez cydadão e jujz dos orfãos em esta 
cydade de Lixboa hy peramte elle Jujz pareceo Requerydo João 
Alluarez escryuam da dizema do pescado do duque e morador nesta 
dita cydade jumto da jgreja das martens ao quall o jujz per bem da 
carta que veo de Villa Vyçosa pera se fazer jmventario nesta cydade lhe 
deu juramento sobre os samtos evanjelhos em que elle João Alluarez 
pos a mão /fl. 23/ e lhe mandou que elle declarase todo o que per bem 
da dita carta lhe fose pergumtado e elle João Alluarez prometeo asy ho 
fazer pelo dito juramemto e asynou aquj com elle jujz Antonyo Vyeyra 
ho escreuj /

item lhe fez o jujz pergunta se sabya algum mouell que pertença 
a fazenda do duque dise que avera hum ano pouquo mais ou menos 
que elle tyrou e arrecadou d’alfamdega desta cydade hum escrytoryo 
d’Alemanha per mandado do senhor duque dom João e o entregou 
a jfante dona Jsabell per mandado do dito senhor e ouujo dizer que 
n’Alemanha custara doze mjll e tantos reis e lhe parece que erão doze 
mjll e oytenta reis o quall veo per via de Sybaldo Lujs e avya muitos 
dyas que estaua n’alfamdega e não sabe quamtos e o tyrara despois da 
morte do duque e sabe que este escrytoryo vynha pera ho duque que 
aja glorya pello ter mandado trazer segundo seu parecer e que Sybaldo 
Luis dyra e declarara mjlhor esta declaração /fl. 23 v/ do escrytoryo e 
que lhe parece que a dous mjll reis pagou o preço delle e outro mouell 
nem ouro nem prata nem pedrarya nem aljofar sabe que ouuese que 
pertença a fazemda do duque /

item pergumtado se sabia algũas dyuedas que pertenção a esta 
fazenda do duque que aja glorya dise que não sabe outras senão as 
que estão nos lyuros da dizema de que elle he escryũao a que se elle 
Reporta de que erão almoxeryfes Baltasar Monjz e Crystouão Mendez 
Leytão que ora he allmoxeryfe do Regengo e elle tem os lyuros em seu 
poder que elle amostrara quando for tempo e outra cousa não sabe /

E por aquj dise que elle avya por satysfeyto a carta que lhe foy lida 
e notefycada de que não sabe mais do que tem declarado e asynou 
aquy com elle jujz Antonyo Vyeyra ho escreuy /

/fl. 24/
termo que se fez com Fernão Lopez ouryuez e com 

Francisco Lopez seu fylho e com Pero Lopez seu sobrynho 
e com hũas de musto lapydayro per juramemto

Aos trymta djas do mes de março de mjll e qujnhemtos sesenta 
e cymquo anos nesta cydade de Lixboa nas casas da morada do 
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lecenceado Gyll Rodryguez cydadão e jujz dos horfãos em esta 
cydade de Lixboa hy peramte elle jujz parecerão Femão Lopez e seu 
fylho Francisco Lopez e seu sobrynho Pero Lopez ouryues d’ouro 
moradores nesta cydade e bem asy hũas de musta lapydayro outrosy 
morador nesta dita cydade aos quais elle Jujz e a cada hum delles deu 
juramento sobre os samtos evamjelhos em que cada hum delles pos 
sua mão e lhes notefycou a dita carta que veo de Villa Viçosa pera se 
fazer jmventayro da fazenda que se qua achase e lhes mamdou a cada 
hum delles que declarase os diamantes que lhes derão pera os botois 
e o que delles sobejou e ouro /fl. 24 v/ e prata aljofar e pedrarya e 
outra quallquer cousa que lhe fose dada ou sobejada e o que sobejou 
da cymta d’esmeraldas e djamantes que se mandara fazer a elle hũas 
de musta e o que se fez dos sobejos e a quem ho emtregarão e asy lhes 
mandou que declarasem se sabião de mais allgũa fazenda de quallquer 
calydade que fose que pertencese as partylhas do duque ou pesoa que 
della sayba e elles todos asy ho prometerão fazer a quall fezerão pella 
maneyra segujmte e asynarão aquj com elles jujz Antonyo Vieira ho 
escreuy /

item declarou o dito Fernão Lopez que avia mujto tempo que elle 
não fazia nenhũa obra ao duque que aja glorya e se lhe algũa fez foy 
em sua vyda e em sua vyda lhe emtregou tudo na sua mão e lhe não 
fycou deuendo nada mas amtes que ho duque lhe deue mujto /fl. 25/ 
de seu serujço e declarou mais que despois da morte da duquesa dona 
Jsabell algũa obra fezera ao duque mas que fora pouqua e que d’antes 
o seruyra em tudo ho que lhe mandaua e que lhe não lembra que elle 
fezese peça allgũa ao duque despois de casar com a senhora duquesa 
dona Brytyz e porem não lhe deue nada e que seu sobrynho lhe fezera 
obra e não sabe mais /

item declarou Pero Lopez sobrynho de Fernão Lopez acyma que ho 
duque que aja glorya lhe entregara quarenta e oyto diamantes pera lhe 
fazer outros tamtos botois e o djnheiro pera o ouro delles lhe mandara 
emtregar por Antonjo Mouro tesoureyro e per Fernão Barbosa e não he 
lembrado do que delles Recebeo aos quais deu conhecymemto do que 
delles Recebeo semdo ja casado com a senhora duquesa dona Brytyz 
e despois d’acabados os emtregou a Christoũao Mendez Leytão seu 
almoxeryfe /fl. 25 v/ per mandado do duque e que fezese comta com 
elle e lhe pagase ho que lhe fose deujdo como de feyto lhos entregou 
em vyda do duque e lhe pagou seo trabalho e asy lhe entregou os 
conhecymemtos que tynha dados a Antonyo Mouro e a Fernão Barbosa 

e se Romperão despois de feyta comta sem lhe fycar deuendo nada 
nem ho duque a elle e que nenhũa fazenda tem que pertemça as ditas 
partylhas e fazenda do duque nem quem ha tenha /

item declarou o dito Francisco Lopez fylho de Fernão Lopez que 
pode aver qujmze ou dezaseys anos que elle não faz nenhũa obra ao 
duque somente ajuda a fazer os botois acyma declarados que fez seu 
prymo Pero Lopez nem pelo duque nem pesoa sua lhe foy entrege 
cousa allgũa nem elle tem fazenda de nenhũa calydade que seja que 
pertença ao duque nem sabe quem ha tenha /

/fl. 26/
item declarou ho dito haãs [sic] de musta lapydayro e ouryuez 

d’ouro que he verdade que elle fez ao duque que aja glorya hũa cymta 
d’esmeralda e djamantes e espynelas e perlas a quall fez despois de ser 
casado com a senhora duquesa dona Brytez no tempo do casamento 
e a mandara fazer per a senhora dona Cateryra sua nora e hũa joia 
gramde de hũa esmeralda e hũa espynella e a pedrarya pera estas 
peças lhe deu o duque com hũa argola d’ouro e o mais ouro lhe dera 
Fernão Lopez ouryuez d’ouro a quall cymta e joia depos d’acabada a 
emtregara a Christoũao Mendez Leytão almoxeryfe per mandado do 
duque e em sua vyda e que tem carta do duque de como a Recebeo e 
lhe não fycou pedrarya allgũa nem ouro nem nenhũa cousa nem dellas 
nem d’outra quallquer que seja nem sabe pesoa que fazenda tenha que 
pertença ao duque nem sabe de nada /
E por aquj ouuerão elles Fernão Lopez e Pero Lopez e haãs de musta 
/fl. 26 v/ por satysfeyto a dita carta e termo e pergumtas delle jujz e 
de mais não sabem e asynarão aquj com elle Jujz Antonio Vyeyra ho 
escreuy /

[No final do treslado o século XVIII lê-se: “E tresladado o concertei com 
o próprio a que me reporto , que se acha escryto de letra antiga sem 
vicio , nem emenda ; que tornei a entrega a quem mo aprezentou , que 
de como o recebeu aqui assignou , e a seu pedimento passei esta copia 
em publica dorma. Lisboa vinte de Março de mil setecentos cincoenta 
e cinco = e eu o Tabelião Thomaz da Silua Freire o sobscreuy e asigney 
em publico e razo etcª
[Assinaturas] Thomaz da Silua Freire Em testemunho de verdade |Semt 
da Fonseca”]
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Emtregua dos Bens que ficaram do Duque de Bragança D. Thiodosio 
A seu filho o Duque Dom Joam que se achauão em poder da Duqueza 
viuua d. Brites de Lencastre e por especial decreto foi Sabastião Alves 
Escriuão dos orfaos em Lisboa a Vila Visoza fazer a emtregua e a dita 
senhora pela Aualiação dos bens tomou as pesas que lhe pareseu por 
conta do seu dote em 27 de Outubro de i567

/s. fólio/
sobre a senhora Duqueza deixar a posse dos bens do casal E o duque 

lhe entregar em satisfação do seu dote E arras os bens que ella 
senhora quizer pela aualiação do inuentario

Auto que se fez sobre a spritura do concerto do dote e aras e da pose 
e cabesa de casal amtre o senhor duque e a senhora duquesa

/fl. 1/
Auto que se fez sobre a sspritura do conçerto 

amtre o duque e duquesa

Anno do nacimento de nosso Senhor Jesu Christo de mill quinhentos 
sesemta e sete Aos vjmte e cimquo dias do mes de Agosto do dito 
Anno em a sidade de Lixboa na Relacão na Audiençia que fazia o 
doutor Jeronjmo Pereira de Saa fidalguo da casa d’ell Rey noso senhor 
e do seu desembargo e desembargador dos agrauos em sua corte e 
casa da suprycacão e jujz por seu especiall mamdado das partilhas da 
/fl. 1 v/ fazemda que ficou por falecimento do duque de Bragamca que 

Deus aja pareçeo hy hum soljçitador do senhor duque e apresentou 
hum estormento de comçerto que se fez Amtre o senhor duque e a 
Senhora duquesa comfjrmado por el Rej noso senhor sobre certas 
cousas pedimdo o mandase tresladar / e o procurador digo soljçitador 
da senhora duquesa Requereo que se ajuntase o propio e asy que se 
ajumtase hũa pjtjcom que ho procurador e curador da senhora duquesa 
tinham fejto sobre este caso e asy hum protesto que tynham fejto 
sobre jso e lhe mandase daar de tudo vjsto E o desembargador vjsto 
sem dizer e pedir e a enformasom do Caso mandou fazer este Auto / e 
que se ajumtase aquy a propia spritura e pytjcam e protesto e tudo he 
o seguinte Sebastião Alverez que ho sprivy

/fl. 2/
Senhor

diz o doutor Esteuam Preto procurador e curador da duquesa de 
Bragança dona Briatiz d’Alencastro que ha dicta senhora se concertou 
com ho duque de Bragança . que podese tomar da fazenda que fiquou 
per faliçimento do duque dom Theodosio a que deus perdoe a quem 
quisese pella aualiaçam do emuentairo . pera lhe pagarem seu dote e 
arras em certos Juros os quaes venceria do tempo da entrega das dictas 
peças com tanto que ella se deçese logo com efeito da pode e cabeça 
de casal . e ho senhor dom Luis seu pai e curador deu logo hum asinado 
per elle e pello dicto doutor Esteuam Preto em que diziam que d’agora 
pera emtam a duquesa se auia por desaposada e fiquou este escrito 
em poder do padre Cipriano da companhia de Jesu . e conforme a isto 
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se fez hũa escritura pubrica do conçerto . que sua Alteza confirmou . e 
auendoa os procuradores do duque apresentar a vossa magestade pera 
que a mandase comprir e mandase pasar carta . pera la em Vila Vicosa 
se emtregar a fazenda a quem vosa . magestade . mandase e se fazer la 
auto de tudo ./ elle o nam fizeram asi e ha mandaram a Villa Viçosa ao 
juiz dos orfãos a quem ella nom hia deregida . nem he juiz das partilhas 
. que la andou afrontando a duquesa e veiando-a indiuidamente que 
lhe quiria tomar a pose e a dicta fazenda a que /fl. 2 v/ a duquesa 
Respondeo que apresentasem ho contrato ha vosa merçe e que ella 
estaua prestes pera comprir ho que vossa merce mandase e entregar 
a fazenda a quem vossa merce mandase de que se fez auto . que elles 
nom ofereçem , nem querem ofereçer ho contrato confirmado per sua 
Alteza nem ho auto que la fizeram e pello que pede a vossa merce 
que mande aos procuradores do dicto duque que o ofereçam ha dicta 
Escritura do conçerto e  confirmaçam della no Juizo de vossa merce 
pera ho vosa merçe mandar comprir por que ella senhora duquesa esta 
prestes pera logo abrir mão da dicta fazenda e pose della e a entragar 
[sic] a quem vossa merce mandar e d’agora se ha della por desaposada 
de que ia tem dado o efeito que dicto tem e protesta pagarem os Juros 
que lhe dam em pagamento desde agora e desde ho tempo que deu 
o dicto escrito visto como nom esta por ella o entregar da dicta pose 
senam pello duque e seus procuradores que nom apresentam a dicta 
escritura do conçerto no Juizo de vossa merce pera a mandar comprir 
. / no que em todo Reçebera Justica e merçe . em Lixboa a i9 d’agosto 
de 1567 .//.
[Assinatura] Esteuão Preto

/fl. 3/
protesto do procurador da Senhora duquesa

Aos dezojto dias do mes de Agosto de mill quynhemtos sesemta 
e sete annos em Ljxboa na Relacam na Audjencia que fazia o 
desembargador Jeronimo Pereira de Saa Jujz destas partilhas pareçeo 
hy o Licenciado Fernam Lopez de Lixboa procurador sobr’estabeleçjdo 
do doutor Esteuam Preto / procurador e curador da Senhora duquesa 
e de seus filhos e dise ao dito desembargador que a dita senhora se 
concertou com o senhor duque pera tomar certos movens da fazenda 
do duque que Deus aja pela avaliação do Jnuentario pera lhe pagar em 
juros a valia da dita fazenda pera conta de seu dote e arraz comteudo 
que acabado de fazer esta conta ela senhora duquesa fiquase fora de 

pose e cabeça de casal de que se fez spritura que se comfirmou por 
sua allteza / a qual espritura houuera de ser apresentada neste Jujzo 
pera por ela se compryr o dito comcerto e ele desembargador o aver 
asy por bem como Jujz das partilhas / E que os procuradores do dito / 
senhor duque nam apresentam a dita spritura e a tem em seu poder ou 
a mandaram a Villa Viçosa por entremeter o tempo no meo e que /fl. 3 
v/ protestava a senhora duquesa aver os Remdimentos do dito Juro do 
dia que sua allteza houue o dito comcerto por bem e o confjrmou posto 
que nam no apresentem em Jujzo por quanto ela senhora jsto aprestase 
pera por sua parte comprir todo o contheudo na dita spritura cada vez 
que ele desembargador como seu Jujz das partilhas lho mandar / e 
pedio ao desembargador que o mandase esprevere o desembargador 
mandou que se esprivese Sebastião Alvarez ho sprivj

/fl. 6/- Documento de tresauçam [sic] e amyguauel composycam 
de 7 de Julho de 1567, entre a duquesa e o duque D. João. Tem 7 
folios, sendo que no fl. 7v. é apresentado um alvará régio sobre este 
“estromento de transaução e comçerto atras escrito”, de 26 de Julho 
de 1567.]

Saybam quantos este estromemto de tresauçam e amygauel 
composycam vyrem que no anos do nacymemto de nosso senhor Jesu 
Christo de myll e quynhemtos e sesemta e sete anos aos sete dias do 
mes de Julho na cydade de Lyxboa a porta da cruz nas casas da morada 
do senhor doutor Esteuam Preto do desemgarguo d’el Rey noso senhor 
e seu desembargador dos agrauos na corte e casa da soprycaçam 
estamdo elle senhor doutor hy de presemte Em nome e como tutor e 
curador da senhora duquesa de Bragamça dona Bryatjz e dos senhores 
seus filhos menores de hũa parte e da outra o senhor doutor Vasco de 
Montarroyo outrosy do desembarguo d’el Rey noso senhor e seu 
desembargador dos agrauos e ao Regedor dos feytos cyues na dita 
corte Em nome e como procurador do senhor duque de Bragamça por 
vertude de sua procuraçam de que o treslado se segue ¶ Eu ho duque 
de Bragamça e de Barçelos etc faço saber aos que esta vyrem que por 
Eu desejar que ho testamemto e descarguos d’alma do duque meu 
senhor e pay que Deus aja se cumpram pera que /fl. 6 v/ ha duquesa 
dona Bryatuz mynha senhora seja melhor e com mays breuydade 
pagua de seu dote e arras me conçertey com sua senhorya e meus 
Jrmãos comforme ha hũa menuta que dom Luys d’Almcastro ora deu 
por elle e pelo doutor Esteuam Preto asynada e pera que ho djto 
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comçerto aja efeyto por este dou poder ao doutor Vasco de Montarroyo 
do’sembarguo d’el Rey meu senhor e seu corregedor da corte dos 
feytos Cyues pera que por mym e Em meu nome faça e Celebre ho dyto 
comtrato de comçerto comforme ha djta menuta e Jtens dela e pera a 
el Rey meu senhor as provysorya que pera o dyto comtrato se fazer de 
mynha parte forem neçesaryas e todo o pelo dyto doutor neste caso 
feyto pela sobre dyta maneyra o averey sempre por bom fyrme e 
valyoso sobrygaçam de meus bens e Remdas e por certeza dyso 
mandey ser feyto isto por mym asynado Em Vyla Vysosa a vymte dous 
de Junho Amtonyo de Gouuea o fez de myll e quynhemtos e sesemta 
e sete / o duque / poder ao doutor /fl. 7/ Vasco de Momtarroyo pera 
ver / E estamdo outrosy de presemte o leçençeado Manoel Aluarez 
procurador nesta corte e casa da soplicaçam Em nome e como 
procurador da senhora dona Caterina por vertude de sua procuracam 
de que o treslado se segue // Eu dona Cateryna etc faço saber aos que 
este vyrem que Eu dou poder ao leçençeado Manoel Aluarez procurador 
na casa da soprycaçam pera que por mym e Em meu nome faça e 
çelebre o comtrato de comçerto que antre ho duque meu senhor e a 
senhora duquesa dona Bryatyz mynha tya estaa asentado comforme ha 
hũa menuta do dyto comçerto que dom Luys d’Alemcastro ora deu por 
elle e pelo doutor Esteuam Preto asynada e o dyto leçenceado podera 
Em meu nome pedy a el Rey meu senhor as proujsoys que pera ho dyto 
comçeito aver efeyto de mynha parte forem neçesaryas e todo o por 
elle neste caso feyto comforme a dyta menuta e Jtens dela averey 
sempre por bem fyrme e valyoso e por çertydão dyso mandey ser feyto 
este por /fl. 7 v/ mym asynado Em Vyla Vysosa a vymte çinquo de 
Junho Antonjo de Gouuea o fez de myll e quynhemtos e sesemta e 
sete / A Cateryna / poder ao lecemceado Manoel Aluares pera ver E 
pelos ditos senhores doutores Esteuam Preto Em nome da dita senhora 
duquesa dona Bryatyz e dos dytos senhores seos fylhos como seu tutor 
e curador Vasco de Momtarroyo como procurador do dyto senhor 
duque leçemçeado Manoel Aluarez como procurador da dyta senhora 
dona Cateryna foy dyto que antre elles senhores pemdia de mamda 
peramte o doutor Jeronymo Pereyra de Saa como Juiz das Partylhas do 
duque que Deus tem de que he escryvam Bastiam Aluarez sobre algũas 
duuedas e deferemças que se moveram e por çesarem delas se vyeram 
elles senhores a comçertar e comcordar pela maneyra declarada nos 
dytos Jtens de que se faz memção que sam os que se seguem de verbo 
a verbo ¶ estas cousas sam En que se comcordaram o senhor duque de 
Bragamça e a senhora duquesa dona Bryatyz sua may /fl. 8/ e o senhor 

dom Luys em seu nome e dos senhores seus netos prymeyramemte 
sam comcerdes que o senhor duque tome da fazemda que fycou por 
faleçymemto do duque que Deus tem todas as peças que quyser pelas 
avalyaçoys dos Jmvemtaryos pera que pelo preço delas a dyta senhora 
seja paga do que lhe foj devydo do seu dote e arras Jtem o senhor 
duque daa Em pagamento pelo que tem tomado e tomar da dyta 
fazemda 1 quatrocentos e novemta e sete myll e quatrocemtos Reis de 
Juro a Retro a Razan de dezaseys myll o mylhar que sua senhorya tem 
d’el Rey noso senhor como pelos padroes dele consta que tem nos 
Ramos das sysas dos almoxaryfados 2 d’Evora Portalegre e tomar 
comvem a saber çem myll Reis em Arrayolos e cem myll Reis Em 
Monçaraz e çem myl Reis Em Monforte e Çem myll Reis em Alter do 
Cham e novemta e sete myll e quatroçemtos Reis Em Ourem dos quaes 
sua senhoria dara prouisam Em forma deles que pedyra a sua alteza 
pera que ha senhora duquesa o saja com as propias clausulas e 
comdyçoys que os elle tem pelos dytos padroes /fl. 8 v/ 3 de sua alteza 
os quaes quatroçemtos e novemta e sete myll e quatroçemtos Reis de 
Juro lhe fara sempre bons Emquanto elle ou seus sobçesores os nam 
tyrarem por vertude do pacto do Retro vemdemdo com que lhos asy 
daa por bem do qual elle ou seus sobçesores poderam tyrar ho dyto 
Juro 4 tornamdo a estymaram de que lhes daa que lhe a Razam de 
dezaseys myl por mylhor ajmda que no tal tempo valha mays ou menos 
pera o que o duque obrygua seus bens e Remdas e de seos sobçesores 
pera o que outrosy pedyra proujsam a sua alteza semdo neçesarya o 
quall Juro lhe nam podera tyrar nem seus sobçesores sem prymeyro 
tyrar e Remyr todos os mays Juros que ate agora pelo duque que Deus 
tem e por elle sam vemdydos a Retro ajmda que ha esse tempo sejam 
pasados trymta quaremta çemto e mays anos por que sem nenhũa 
lemytaçam de tempo que lho dyreyto ponha elle ou seus sobcesores 
ho poderam tyrar e Remya pela maneyra sobre dyta com tal /fl. 9/ 
declaraçam que elle ou seus sobçesores posam Remyr o dyto Juro por 
partes com tamto que ha menos comtya que poderam tyrar seja de 
vymte Cymquo myll Reis e o dyto Juro venha a senhora duquesa e ha 
seus deçemdentes legytemos e avemdo de vyr a outra pesoa loguo o 
senhor duque ou seus sobçesores poderam Remyr o dyto Juro ajmda 
que ha esse tempo nam seja Remydo ho mays que ate agora pelo 
duque que deus tem e por elle esta vemdydo o quall Juro que asy lhe 
daa Em pagamemto do que lhe for devydo do seus dote e arras 
começara a correr do tempo da Emtrega das dytas peças e cousas que 
da dyta fazemda o senhor duque tomou de que deu os Roys por sy 
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asynados com tamto que ha senhora duquesa se deça da posse e 
cabeça de casal Em que estaa loguo e com efeyto tamto que ho 
comtrato comforme ha esta menuta for çelebrado e nam o fazemdo asy 
o dyto Juro lhe nam Correra senam do dya que Com efeyto se desaposar 
Jtem diz o senhor duque que momtando-se mays dynheyro que este 
destes Juros /fl. 9 v/ 5 aquy nomeados nas peças e cousas que tomou 
e tomar da dyta fazemda pagara esta demasya ou ha dynheyro ou Em 
juro quall elle mays quyser da feytura deste ha hum ano comprymdo-
se as comdyçoys sobre dytas Jtem sam comcordes que todo o mays 
que se dever a senhora duquesa do seu dote e arras alem do que se 
momtar no dyto juro e asy dos quatroçemtos myll Reis de juro que ha 
dyta senhora tem e das mays cousas que com ela fycarem que loguo 
tamto que ela se desemposar se vemda tamto de fazemda que baste 
pera o comprymemto do dote e arras sem prymeyro se fazer outra 
despesa algũa antes que a senhora duquesa seja pagua de todo o que 
lhe for devydo a qual vemda se fara loguo pera que seja loguo pagua 
do lyquydo Em que nam ouuer duueda Jtem sam comcordes os dytos 
senhores que o senhor dom Luys e a senhora duquesa se deçem da 
duueda dos alymemtos desde o tempo que ho duque faleçeo ate agora 
tyramdo ho prymeyro 6 ano Em que nam ha duueda deverem-/fl. 10/
se-lhe mas dos outros anos que sam por todos tres se deçe lyvrememte 
descomtar-se-ham dos alymemtos do dyto prymeyro ano os 
quatroçemtos myll Reis de Juro e todo o mays que Reçebeo o dyto 
prymeyro ano Jtem sam comcordes que se tome pera ha fazemda ho 
fyo de perolas nos Çymquo myll cruzados Em que foy dado ao duque 
que deus tem Jtem por que as andylhas de prata com suas pertemças 
nam foram Julgadas ao ourivez Em preço çerto e lemitado e estam 
avalyados por mandado do Juiz das partylhas se tomem pera a fazemda 
na dyta avalyaçam pelo Juiz das partylhas feyta e nam semdo sua 
exelemçya dyso comtemte se faça nova avalyacam Jtem asemtaram 
que quanto a duuedas das arras se se pagaram do monte mor ou daa 
terça e asy se se pagaram do pormetydo ou do Reçebydo somemte se 
detrymynaram pela ordem que sua alteza deu pera ha detrymynaçam 
das duuedas /fl. 10 v/ destas partilhas – dom Luys Esteuam Preto / os 
quaes Jtens fycam acostados a nota // que elles senhores doutores 
Esteuam Preto Vasco de Momtarroyo leçemçeado – Manoel Aluares 
como curador e procuradores dos dytos senhores aprouam e Retefycam 
e de feyto por este pubreco estromemto Retefycaram e aprouaram ho 
dyto comçerto pela ordem e maneyra e declaraçoys nos dytos Jtens 
comteudos e obrygam e de feyto obrygaram os bens e Remdas dos 

dytos senhores asy o comprarem e mamterem pera sempre como se 
neles comtem e por Razam deste comçerto e tresauçam se deçem e 
desystem da demanda que sobre as duuedas declaradas nos dytos 
Jtens trazyam e do dyreyto e ançam que cada hum deles senhores de 
sua parte tenha e posa ter sobre as dytas duuedas pera que has 
demandas que sobre elas se tratam çesem d’oje pera /fl. 11/ todo o 
sempre E quanto As mays duuedas que tem que sam fora das que 
estam apomtadas nos dytos Jtens lhe nam perjudycara este comçerto 
e tresaucam e pedem por merçe a el Rey nosso senhor que sua alteza 
comforme este comçerto e tresaucam como se nele comtem soprymdo 
todos os defeytos e solynydades que de feyto ou de dyreyto tenha e 
posa ter e as dyante Jra outorgua do senhor dom Luys como procurador 
da senhora duquesa sua filha e tutor e curador dos senhores seus netos 
Em testemunho de venda de asy outorgaram e mandaram delo ser 
feytos este estromemto e os que se pedyrem desta nota que Em 
notayro açeptey e estepuley Em nome dos dytos senhores a que esto 
toquar ausemtes testemunhas presemtes o senhor doutor Manoel de 
Vargos e o doutor Aluaro Vaaz todos moradores nesta Cydade e Eu 
Martym Afomso o escrevy // E loguo Jmcomtynemte Eu notayro fuy a 
Samtos as /fl. 11 v/ casas do dyto senhor dom Luys d’Alemcastro e 
estamdo sua senhorya presemte como procurador da dyta duquesa 
sua fylha por vertude de dua procuracam que fyca acostada a nota 
como tytor [sic] e curador seru e dos senhores seus fylhos de que o 
treslado da procuraçam he o seguymte ¶ Eu a duquesa dona Bryatyz 
d’Alemcastro etc por este peço por merçe ao senhor dom Luys 
d’Alemcastro meu pay que por mym e Em meu nome e de meus fylhos 
como noso tutor e curador que he faça e çelebre o comtrato de 
comçerto que ante o senhor duque dom Joam Eu e meus fylhos esta 
asemtado comforme ha hũa menuta que ora ho dyto senhor dom Luys 
meu pay pera jso tem dada por elle e pelo doutor Esteuam Preto 
asynada e podera por mym e Em meu nome pedyr a el Rey meu senhor 
todas as prouysoys que pera ho dyto comçerto aver efeyto forem 
necesaryas e todo o por elle neste Caso feyto averey sempre por bem 
fyrme /fl. 12/ e valyoso sobrigaçam de meus bens e Remdas e por 
certeza mamdey ser feyto este por mym asynado Em Vyla Vysosa a 
vymte seys de Junho Dyogo Baya o fez de myll e quynhemtos e sesemta 
e sete / A duquesa / lhe ly e declarey Eu notayro este comtrato e por 
sua senhorya foy dyto que elle nos dytos nomes ho comsemte aproua 
e Retefyca como se nele comtem e como pelos dytos procuradores 
arryba estaa comtenuado Em testemunho de verdade asy outorgou e 
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mandou fazer este termo de sua outorgua que Eu notayro açeptey e 
estepoley Em nome dos dytos senhores a que esto toquar ausemtes 
testemunhas presemtes Pero Fernandez veador do dyto senhor e 
Gaspar Marreiro seu estrybeyro e Eu Martim Afonso notario gerall por 
el Rej nosso senhor nesta cidade de Lixboa e sua correição que este 
estormento nas minhas notas notey e delas o fiz tresladar comçertej 
sobbscreuj e asinej de meu publico Sinal que tall he.

porque hee 

/fl. 12 v/
Eu el Rey ffaço saber . aos que este aluara Virem, que eu Vy o 

estromento de transaução e comçerto atras escrito que dom João duque 
de Bragança e de Barçelos meu muyto amado e prezado sobrynho 
fez com a duquesa dona Brytiz minha muito prezada sobrinha e com 
seus curadores e com os tutores de seus Filhos dom James e dona 
Jsabel meus muito amados sobrinhos . sobre a Fazenda que ficou por 
Faleçimento do duque dom Teodosio que Deus perdoe que o duque 
Dom João seu Filho toma do monte maior pera pagamento Do dote e 
arras da dita duquesa Dona Brjtiz / e asy sobre o Conçerto das demandas 
que trazião comteudas no dito estromento / E por me o dito Duque 
e Duquesa e seus curadores e procuradores e tutores dos ditos seus 
filhos me pedirem que o quisese comffirmar / ey por bem e comçerto 
/ e mando que em todo se cumpra e guarde assy e da maneira que 
se nelle comtem ./ e Jsto com todas as clausullas e comdições nelles 
declaradas ./ E se pera Firmeza e validaçam do dito estromento sam 
neçesarjas algũas clausullas / Eu as ey aquy por expressão e declaradas 
como se nelle foram postas e declaradas de verbo ad verbum e supro 
todos os deffeitos de Dereito e de Feito / o que assy me praz sem 
embargo De qualquer ley e ordenação que em Comtrario Aja / posto 
que seja neçesarjo Fazer-se della expresa menção sem embargo da 
ordenação do liuro segundo titollo corenta e noue . que manda que 
se nam aja por derogada ordenação algũa se da sustançia della se 
não fizer expresa menção e se qualquer outra que em comtrario aja 
pera a dita transaução e comçerto não per Firme e vallioso / as quais 
aquy ey por drogadas çassadas e anuladas e de nenhum effeito e 
vigor emquamto forem contra o dito comçerto e transaução E mando 
que este aluara se cumpra como se nele comtem posto que não seja 
passado pela chancelaria sem embargo da ordenaçam em comtrario 
/ Diogo Fernandez o fez em Lixboa a xxbj de Julho de mil e bcLxbij – 

Baltesar da Costa o fez esprever – E este passara pela chancelaria posto 
que açima diga que não pase por ella.

pague nichil
[Assinatura]
O Cardeal Jffante
dom Simão
Antonyo Velho

Aluara per que Vossa Alteza ha por bem de comffirmar o estromento 
de trasaução e conçerto escrito que o duque de Bragança fez com a 
duquesa dona Britiz de Lemcastro e os procuradores e com os tutores 
de seus filhos sobre a fazenda que ficou por faleçimento do duque 
dom Teodosio / jsto na maneira açima declarada pera ver hi

/fl. 14/
E Junto Asy o dito estormento e pjtição e protesto o desenbargador 
mandou daar vjsta Ao procuraddor e curador da Senhora duquesa e de 
seus filhos e lhe Asynou termo que se pertença a Audiencia diga de sua 
Justiça Sebastião Alvarez que ho sprivi

dado a xxbij dias de Agosto

Aos vjmte e nove dias do mes d’agosto / de mill quynhentos 
sesemta e sete Annos em Lixboa na Relacam na Audiencja que fazia o 
desembargador Jeronimo Pereira de Saa jujz destas partilhas pareçeo 
hy o procurador e o curador da Senhora duquesa e de seus filhos e 
de neste fejto sem nada dizendo que nam podia dizer sem o Auto / 
da Reposta que a senhora duquesa dera em Villa Vjcosa quando 
lhe fora notificado / a spritura e comtrato atras E o desembargador 
avjdo emformasam dos termos deste fejto mandou que se ajuntase 
a dita Reposta da Senhora duquesa e com ela se tornase visto Ao seu 
procurador pera dizer de sua Justiça

Eu solyçitador do senhor duque pedio manda-se que lhe fose dado 
a propria spritura que atras estaa junto E o Solycjtador da Senhora 
duquesa /fl. 14 v/ dyse e Requereo que lha nam mamdase daar por 
quanto o propio aluara estava nas costas da espritura e a espritura avia 
de fiquar em poder do juiz sprivão pera se ajuntar as partilhas por se 
nam perder o alluara d’ell Rey E o desembargador visto tudo mandou 
que a propia espritura ficase nos autos e se nam dese a nenhũa das 
partes senam o treslado dela Asynado per mjm Sprivão Sebastião 
Alvarez hi spriui.
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Aos trymta dias do mes de agosto de myll quynhentos sesemta e 
sete Annos em Lixboa nas pousadas de mjm sprivão por o solycitador 
do senhor duque me foj dado o Auto de Reposta que a senhora duquesa 
dera quando lhe foj noteficado o contrato E por bem do mandado do 
desembargador açima o ajuntey aquy e he o segujnte Sebastião Alvarez 
que ho Spriui

/fl. 15/
Ano do nasymento de noso senhor Jesus Christo de myll e 

quynhemtos e sesemta e sete anos aos treze dyas do mes de agosto em 
Vylla Vycosa no paso do muyto ensellemte senhor dom Yoam duque 
de Braguamca e de Barcelos noso senhor estamdo hy ho lesemseado 
Symão Velho do Amarall Juyz de fora e dos horfãos pelo dyto senhor 
com allsada de sua allteza loguo pelo dyto senhor foy dado a elle yuyz 
hum contrato de transsasão feyto amtre ho dyto senhor e a senhora 
duquesa dona Breatyz d’Alemcastro sobre ho dote e aras que se ha-de 
paguar a dyta senhora e outras cousas no dyto contrato conteudas ho 
quall estaua confyrmado per elle rey noso senhor como consta7 per 
hum alluara que nas costas do dyto contrato anda dyzendo ho dyto 
senhor a elle yuyz que fose notefyquar a dyta senhora duquesa /fl. 
15 v/ que demytyse de sy e deyxase a pose que tynha deste casall 
pera que conforme ao dyto contrato confyrmado lhe comesase dyguo 
corese seu yuro e sua lycença fyquase na dyta pose conforme ao dyto 
contrato e Nuno Alvarez Pereira espryuão dos horfãos que ho espreuy
/fl. 16/ e loguo no dyto dya em comprymento do dyto contrato e por 
vertude do dyto Requerymento e ho Juyz commyguo espryuão foy aos 
aposemtos da senhora duquesa dona Briatyz e lhe notefyquou a sua 
senhoria dey pose de sy e demytyse a pose que tynha deste casall 
conforme ao contrato confirmado per sua allteza que lhe apresemtaua 
e loguo per ela senhora duquesa foy dyto que ella estava prestes e 
aparelhada pera alarguar a dyta pose conforme ao que tynha asemtado 
com sua excelencia e porem que ella estaua metyda em pose deste 
casall por mão do doutor Gyronymo Pereira de Sa Juiz das partylhas 
e que elle hera ho que aauya demandar tyrar da dyta pose e amte 
elle se a uay de apresemtar ho dyto contrato pera ho compryr e pasar 
prouysão pera ella senhora ser tyrada da dyta pose e que elle Juiz não 
haja competemte pera yso pelo que dezya que ella não contradyzya ho 
dyto contrato e que mostramdo-lhe/fl. 16 v/ prouysão do dyto Juiz das 
partylhas ella estaua prestes como esta pera llarguar de sy a dyta pose 
e ysto seja que Respomdya e o asynou e Nuno Aluarez pera espryuão 

dos horfãos que ho espreuy.
[Assinaturas]
A duquesa
Simão Uelho d’Amaral

despoys desto aos dezasete dyas do mes d’agosto de myll e 
quynhemtos e sesemta e sete anos em Vylla Uycosa nos aposemtos 
da senhora duquesa dona Breatyz estamdo hahy ho doutor Symão 
Velho do Amarall Juyz de fora e dos horfãos por sua excelencia e com 
allsada por ell rey noso senhor loguo pela dyta senhora duquesa foy 
dyto que ella aly semtaua a reposta [sic] asyna e dezya que seja em 
sua alembramsa que ho senhor duque pasara hum asynado hou se 
hobryguara no contrato de dar hos padroys do yuro a ella senhora 
duquesa em sua mão /fl. 17/ asynados por ell rey noso senhor pasados 
pela sua chamsalarya8 e que em tall causo ela demyty-se de sy a dyta 
pose pelo que dyse que achamdo-se ysto se 9 asym ella esta prestes 
pera larguar a dyta pose como dyto tem dando-lhe hos dytos padroys 
em sua mão e guardamdo-lhe as condysoys do contrato e o mandou 
asym espreuer eu Nuno Aluarez pera espryuão dos horfãos que ho 
esprevy / não fasa duuyda ho mall espryto que dyz ser asym //
[Assinatura] 
A duquesa
/fl. 17 v/

E Jumto Asy o dito auto de Reposta per bem do mandado atras do 
desembargador atras mandey estes ao doutor Estevam Preto Sebastiam 
Aluarez ho spriui dado a xxx dias d’agosto /

Ao primeiro dia do mes de Setembro de mjll quynhemtos sesemta 
e sete Annos em Lixboa nas pousadas de mjm sprivão por hum moso 
so doutor Estevam Preto procurador e curador da Senhora duquesa e 
de seus filhos foj dado este fejto com As Rezões segyntes Sebastião 
Alvarez que ho spriui
/fl. 18/

senhor
Nos outros os procuradores temos culpa na discordia destes 

senhores por nom queremos leuar o caminho direito por onde as 
cousas corem e deuem de correrdigo isto por que auendo-se de 
apresentar esta escritura de conçerto e confirmaçam de Sua Alteza a 
vosa merçe a foram apresentar ao Juiz de Villa Viçosa suspeito e que 
nam he juiz destas partilhas ./ e o que pior he que sobre o mesmo 

7 Ms.: corrigido da palavra 
“costa [sic]”.

8 Ms.: corrigido da palavra 
“camsalarya [sic]”.

9 Ms.: palavra rasurada.
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conçerto e palauras tam claras delle começamos Ja a poer duuidas 
onde as nam ha./

Mas deixando isto em nome da senhora duquesa peço a vosa merçe 
que mande comprir este conçerto em todo como se nelle contem. e 
mande emtregar esta fazenda do duque que deus tem em a pose della 
a quem lhe pareçer Justiça e Rezam . por que ella senhora duquesa 
esta prestes pera abrir mão da pose e he contente que se entrege a 
quem vosa merçe mandar . e lhe pede que mande fazer de tudo auto . 
asi das pesas e fazenda que ho /fl. 18 v/ duque tem tomado . e tomar 
. e assim da emtrega que se fizer da que fiquar . a quem a vosa merçe 
mandar entregar . que ella senhora duquesa d’oie por diante se ha por 
desaposada della como ja ha muitos dias que se tem por desaposada 
per hum asinado que em seu nome diso deu ho senhor dom Luis seu 
pai e curador que ho senhor duque tem ./ e assim mande que a mais 
fazenda se traga a esta cidade e se uenda pera lhe acabarem de pagar 
seu dote e arras e em tudo mande comprir e gardar o dicto conçerto 
como se nelle contem . alias protesta ho que ja tem protestado neste 
juizo pella pitiçam que fiqua atras . acumulando este protesto ao que 
tem feito na dicta pitiçam e pede a vossa merce que lhe mande dar ho 
trelado deste conçerto e confirmaçam de sua Alteza em forma que faça 
fee ./ em Lixboa ao primeiro de Setembro de 1567 .//
[Assinatura]
Steuam Preto

Aos dezanove dias do mes de Setembro de mil quynhentos sesenta 
e sete Anos em Lisboa nas casas de morada do desembargador 
Jeronimo Pereira de Saa juyz destas partilhas pareçeo hy ho Requerente 
do Senhor duque e pedio ao desembargador /fl. 19/ lhe mamda-
se daar vista deste feito pera Respomder as Rezões atras do doutor 
Esteuam Preto procurador e curador da senhora duquesa e jsto por 
quanto neste noso nam era de forcas pojs as partes sam contentes e 
o desembargador avjdo enformaçam dos termos deste feyto mandou 
daar vjsto Ao procurador do senhor duque e ho Asynou termo que ter 
dous dias primeiros seguyntes digo de sua Justiça Sebastião Aluarez 
que ho spriui e amtrelynhej / asj Rezoins / por verdade Sebastião 
Aluarez ho spriui dado a xx de setembro

Aos vjmte e dous dias do mes de setembro / de mill quynhentos 
sesemta e sete Annos em Lixboa nas pousadas de mjm spriuão por 
parte de procurador do senhor duque foj dado este fejto com as 
Rezoins seguyntes Sebastião Alvarez que ho spriui

/fl. 19 v/
senhor

de sua ora que fez o contracto Requeri que se comprise e por parte 
da senhora duquesa se Jmpidio

E deixando a parte isto pera seu tempo de que se cumpra o contracto 
e que vossa merce mande passar carta pera se a senhora duquesa 
desapossar e /fl. 20/ se emtreguar toda a fazenda a por que o duque 
nomear por que o Juro nam pode correr senam depois que a senhora 
duquesa entreguar tudo quanto lhe foy Emtregue por Jnuentario e 
se desapossar de tudo que asy o dispor o contracto e que o duque 
tome as peças que quiser da fazenda por avaliação do Jnuentario pello 
que vossa merce asy o deue prenunciar per vt sine petitur quod cum 
expensis /.

E dado como dicto he dey Rezão ao desembargador e ele mandou 
que fose escrito Sebastião Alvarez que ho spriui

Aos vjmte e dous dias do mes de setembro de j [mil] bc sesenta e 
sete Annos em Lixboa estando este feito Escrito pelo desembargador 
Jeronimo Pereira de sua Juiz destas partilhas foj dito que os procuradores 
das partes Asynasem ho termo / de como eram comtemtes que se 
despacha-se este feito tem embargo de ser em forcas / E logo no dyto 
dia eu sprivão notefiquey o sobredito ao Licenciado / Manuel Alluarez 
procurador do Senhor duque e elle dise que he comtemte que se 
despache este feito posto que tem em forcas e asynou aquy Sebastião 
Aluarez ho spriui 
[Assinaturas]
Sebastyam Aluarez
Digo o mesmo 
Monterroio
digo o mesmo por parte da senhora duquesa Aluaro Vaz

/fl. 20 v/
Lixboa Concluso
E feitos Asy os ditos Asynados dos procuradores das partes atras torney 
isto fejto escrito Sebastião Aluarez que ho spriui

Concluso
antes d’outro despacho concorden-sse as partes Em pessoa ou 

pessoas abonadas a quem se deua derrugar Esta fazenda , E satisfeito 
torne.



376

ffoj publicado desembargo açima sprito do desembargador 
Jeronimo Pereira de Saa juiz destas partilhas por ele mesmo em Lixboa 
nas casas da sua morada Aos vymte e sete dias do mes de setembro 
e j [mil] bc sesenta e sete Anos . a Receita das partes Sebastião Alvarez 
que ho spriui.

E publicado como dito he o desembargador mandou daar vjsta do 
dito desembargo Ao procurador do Senhor duque e lhe Asynou termo 
que tee primeira Audiencia Responder a elle Sebastião Alvarez ho 
spriui

dado a xxbij de setembro /

/fl. 21/
Ao primeiro dia do mes d’Outubro de mill quynhentos sesemta e 

sete Anos em Lixboa nas pousadas de mjm sprivão por parte do Senhor 
duque foj sob este fejto com As Rezões segujmtes Sebastião Alvarez 
que ho spriui

senhor
quando a senhora duquesa ao senhor dom Luis de Lencastro seu 

pai forão contentes que a senhora duquesa se desaposase por o duque 
lhe dar Juro por mouel avaliado Em muito mais do que valia E lhe dar 
os alimentos do primeiro ano nam foy senam pera a fazenda toda de 
que a senhora duquesa estaua Em posse se Entreguar a quem o duque 
mandase por verdade por esta via a fazenda estar mais segura e asy ser 
direito por a dicta Rezão e ser Jrmão mais velho por onde nam ha que 
tratar de louuados nem demandar louuar-se a senhora duquesa /fl. 21 
v/ he contente de se desapossar E comprir o que isso como se nelle 
contem se nam que se passe carta pera se entreguar a quem o duque 
mandase e isto deue querer a senhora duquesa a vossa merce asy o 
deue de prouençiar por segurar a fazenda e estar bem agasalhada e 
ser proueito das partes.

por que Eu nam sei pera Em Villa Vicosa quer guardar iijc cruzados 
de mouel nem que tenha cassas pera isso se nam fora pera que o duque 
nomear por que lhe mandara dar todo o necessario pera beneffiçio da 
fazenda e estara mais seguro sendo por ser mandado.

E avendo-se de depositar por outra via e nos louuados vossa merce  
me dee tempo pera o fazer saber ao duque E me escreuer as partilhas 
Em quem me posso louuar por que Eu nam as sey Em Villa Viçosa nem 

conheço a quem se possa entreguar tanta fazenda e da qualidade 
he pesso que pelo tempo conueniente pera lho fazer asy e protesto 
nam correr o Juro por conta da senhora duquesa tee se sua senhoria 
desapossar Realmente e com effeyto o duque ser Entregue das peças 
que ouuer de tomar por avaliação do Jnuentario por asy ser direito E 
asy o dizer o quãoto por onde nam se avia de andar com dillaçoens 
nem pedir que se louuasem quod cum expensis

E dado como dicto he de Rezão ao desembargador deste feito e ele 
mandou daar vista Ao procurador e curador da Senhora duquesa e de 
seus filhos e lhe asynou termo que tem tres dias presente seguintes 
Respomde as Rezões asima Sebastião Alvarez ho spriui

senhor
bem ve vosa merçe que me troquam as palauras ./ outra vez digo 

em nome da senhora duquesa . que vosa merçe mande Emtregar toda 
a fazenda que fiquou do duque dom Teodosio que deus tem ao duque 
dom Johão que ella nom tem duujda a se-lhe Emtregar e a se desaposar 
como Ja tem dicto e tem dado diso asinado o senhor seu pai . e pareçe 
mal dizerem que ella pede que se houue /fl. 22 v/ nom dizendo nunqua 
tal cousa . como se ve pelas minhas Rezões que fiquam atras ./ asi que 
a senhora duquesa se tem ja por desaposada ha muitos dias e he mais 
que contente de se entregar tudo ao Senhor duque e iso mesmo digo 
em nome dos senhores menores cuio titor e curador são ./ em Lixboa a 
8 de outubro de 1567 .//.
diz duquesa
[Assinatura]
 Steuam Preto

E dao asy isto feito com As dictas Rezoens o fiz escrever o 
Requerimento do procurador e curador  da dita Senhora duquesa e de 
seus filhos Sebastião Alvarez que ho spriui / Escrito

Visto o Estromento de conçerto E trasaução feyto antre Estas partes 
E confirmação de sua Alteza mando que se cumpra E guarde , como 
Se nelle contem , E toda a fazenda de que Está Em posse a Senhora 
duquesa dona Beatis de Lencastro hos offiçiaes da /fl. 23/ Sua mão 
della que pertençe ao monte se Entrege ao Senhor duque dom João E 
as partilhas que Elle mãodar o qual se obrigara daar conta com Entrega 
da dita fazenda cada vez que lhe foor pedida , E descarga da duquesa 
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, pera a todo tempo se saber como se cumpriu o dito conçerto . E 
neste auto Se declarara . as peças que o duque jaa tem tomado , pera 
satisfazer En Juro a dita duquesa a conta do seu dote E Arras , ha Sy as 
mais que Jaa dantes tinha tomado com as declarações a que conta as 
tinha tomado que tudo Se tera pellos Jnbentairos E autos que Estão Em 
poder de Sebastião  Aluarez . hasy se fara conter auto das pesas que 
são vendidas per meu mãodado , no tempo que Estiue Em Villa Viçossa 
E per prouisões de sua Alteza pera /fl. 23 v/ pagamento das diuidas E 
descargos pera Se dar Saida a fazenda dos ditos Jnventairos E Se Saber 
o que ora Se entrega ao duque de que ha de daar conta E acabado de 
fazer a dita Entrega Se noteficara ao duque que mãode a esta Cydade 
fazenda da qual he asy foor Entregue pera nella Se vender , E se acabar 
de fazer pagamento do dyto dote E Arras conforme ao dito contracto 
E para Effeyto Sebastião Aluarez Escriuão das ditas partilhas que com  
os proprios Jnventairos E autos dellas vaa a dita villa de Villa Viçossa 
E per Elles faça a dita Entrega E descarga E tudo o Sobre dyto visto 
a calidade da causa E das partilhas E como Sem os ditos Jnbentairos 
Sem podem com Effeyto fazer as dytas delligencias nas quais fara as 
declaracões necessarias pera /fl. 24/ Efeyto do Sobre dito , E esto a 
vendeo , sua Alteza asy por bem.
[Assinatura]
Jeronimo Pereira de Saa

manda El Rey nosso senhor que Sebastiião Aluarez Escriuão dos orfãos 
nesta Cydade , que por Seu Espeçial mãodado Escreue nas partilhas 
da fazenda que ficou por morte do duque dom Theodosio que deus 
perdor . va a villa de Villa Viçossa , E faça as delligençias E cumpra En 
todo o despacho atras do doutor Jeronimo Pereira de Saa Juiz das ditas 
partilhas Em Lixboa a 13 d’outubro de 1567 Annos
[Assinatura]
O Cardeal Jffante

/fl. 25/
Foj pedida a Sentença atras sprita do desembargador Jeronimo 

Pereira de Saa Juyz destas partilhas / e asy a provisão d’el Rey noso 
senhor procurador ele mesmo em Lixboa nas casas de sua morada 
Aos treze dias do mes d’outubro de mill quynhentos sesemta e sete 
Annos avera das partes e de seus procuradores Sebastião Alvarez que 
ho spriui

/fl. 26/10

Auto de entrega que se fez ao senhor Duque Dom João de toda a 
fazenda que ficou por morte do Duque Dom Theodozio

Duqueza de Caminha

/fl. 27/
Sebastião Aluares

Estes são os auttos por onde se dezapossou a senhora Duqueza
Auto de entregua que se fez da fazenda que ficou do Duque Dom 

Theodozio que Deus aja ao senhor Duque Dom João que entregou a 
Senhora Duqueza Dona Britis e assim do que tonou a dita senhora 

Duquesa a sua Conta.

Autto que se fez sobre a entrega da fazenda do senhor Duque 
Dom João = Anno do nasimento de nosso senhor Jezus Christo de mil 
quinhentos sessenta e Sette aos vinte e Sete dias do mez de Outubro 
do dito anno em a villa de Villa Visoza onde eu Sebastião Aluares 
escriuão das partilhas da fazenda que ficou por faleçimento do Duque 
de Bargança dom11 Theodozio que Deus haja fui por mandado d’el Rey 
nosso senhor pera entregar ao senhor Duque Dom João toda a fazenda 
que ficou por falecimento do Duque Seu Pay Conforme a sentença que 
deu o Doutor Jeronimo Pereira de Saa Juis das ditas partilhas e logo eu 
escriuão fui ao apozento do dito senhor Duque e lhe notefiquei a dita 
sentença e prouizão de Sua Alteza e lhe fis pregunta se queria estar 
por ella e por elle dito senhor foi dito que Sim e que estaua prestes 
pera a cumprir e mandar reçeber toda a fazenda de que estaua de 
posse a Senhora duqueza Donna Britis e os officiaes de Sua mam della 
senhora e disse que pera effeito ao sobredito elle nomeaua e de efeito 
nomeou pera reçeber toda a fazenda de que assim esta de posse a 
dita Senhora Duqueza que tem em seu poder a João Gomes Vieira seu 
criado , e he contente e se obrigou que toda a fazenda que assim a 
dita senhora Duqueza entregar ao dito João Gomes Vieira e lhe asinar 
por inuentario della Seria feito , elle senhor Duque dara Conta com 
entrega della Cada uez que lhe for pedida pello dito Jeronimo Pereira 
de Sáa Juis destas partilhas ou por quem sua Alteza mandar pera o qual 
caregou seos bens e rendas. Disse mais o dito Senhor Duque que toda a 
outra fazenda de que estão entregues os offiçiaes da Caza que a tinhão 
em poder e fizerão inuentarios della de que a dita Senhora outrosy 
está de pose elle he contente que fique Com os ditos /fl. 27 v/Offiçiaes 
assim e da maneira que ate’gora a tiuerão da mam da dita Senhora 

10 Este documento é uma cópia do 
Ms 17, 1-t-5, que designamos 
por documento original.

11 Ms.: corrigido da palavra 
“donde [sic]”.
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Duqueza fazendo elles obrigação de lha entregar a elle Senhor Duque 
ou a quem elle mandar Cada ves que a pedir a qual fazenda outrosy se 
obrigou elle dito senhor entregar quando for pedida pello dito juis das 
partilhas e dar conta della sob obrigação sobredita E Sendo prezente 
o Doutor Felix Teixeira Dezembargador da Caza do dito Senhor e se 
procurador Como pareçe por hũa procuração ao diante junta disse em 
nome do sito senhor que  protestaua a Senhora Duqueza não Correr 
o juizo da dita Sentença lhe dá em pagamento das peças que tomou 
se não do dia que a dita Senhora Com effeito se dezaposar realmente 
de toda a fazenda de que esta em pose por sy e por os offiçiaes que a 
tem em poder Conforme a Sentença e Contrato do Conserto antre elles 
feito e asinou aqui o dito Senhor Duque e Seu procurador , testemunhas 
que estauão prezentes Antonio de Gouuea Secretario do dito senhor e 
Antonio de Abreu seu escriuão da Camara he eu Sebastião Aluares que 
o escreuy = o Duque = o Doutor Felix Teixeira = Antonio de Gouuea = 
Antonio de Abreu.

E Logo dahy fui eu escriuão ao apozento da Senhora Duqueza Dona 
Britis e lhe ly este autto atras asinado pello Senhor Duque,  e lhe fis 
pregunta se queria Sua Senhoria entregar a fazenda de que esta em 
posse Comforme ao Contrato de transaução e a Sentença e prouisão 
d’el Rey ho fis senhor ; E por ella Senhora Duqueza foy dito que ella 
he muito Contente de logo entregar a fazenda e há muitos dias que a 
quizera ter entregue se tiuera sabido a quem se auia de entregar mas 
agora que lho eu escriuão notefiquo , que logo entregará , e se há por 
desapossada della como em parte ouue depois de passados os escriptos 
de Conseto e a entregara a que tem ao senhor Duque e a quem elle 
mandar Com protestação de lhe Correr Comforme aos presentes que 
tem feitos o Doutor Esteuão Preto seu procurador nos auttos onde está 
o dito Conserto , e Sentença que he do dia que passarão os escriptos e 
se entregou a prata e peças ao dito senhor Duque , por diante , e Logo 
entregou a fazenda que tinha a João Gomes /fl. 28/12 Vieira a quem 
o dito senhor Duque ouue por bem que se entregase , e asinou aqui 
no dito dia que são vinte e sete dias de oitubro de mil e quinhentos e 
sessenta e sete annos testemuanhas que estauão prezentes Ruy Vaz 
Caminha veedor da Caza da dita Senhora e Braz da Silua seus criado e 
a isto era prezente o Doutor Felix Teixeira procurador do dito senhor 
Duque e eu Sebastião Aluares que o escreuy = e a fazenda que se 
entregou he a que se ao diante segue Sebastião Aluares o escreui = A 
duqueza = Ruy Vaz Caminha = Braz da Silua.

Joyas
Titulo das Joyas de oiro e pedraria que a Senhora Duqueza entregou 

a João Gomes Vieira a quem o Duque mandou entregar a fazenda 
que a dita Senhora tinha Como pareçe pello auto atras asinado pello 
dito Senhor que são das joyas Conteudas nos inuentarios que a dita 

Senhora fes das joyas que disse que lhe dera o Duque e assim dos 
outros inuentarios das joyas que ella Senhora tinha em Sua Caza.

Jtem entregou hum firmal de hũa esmeralda e hum balaex grande , 
e a esmeralda he barroca , e tres balaex mais piquenos Como Contas 
que foi aualiado em sincoenta mil e Sette Centos reis – 50O700

Jtem entregou-lhe outro firmal que tem hũa esmeralda tauoa , e 
hum Ruby Tauoa , e hum Ruby barroco descorado , e outro Ruby grande 
e balaix , e tem O firmal quatro perllas engastadas ao redor das pedras 
com seu forro de oiro desapegado esmalrado de Cores e as pedras 
são falças e tinha por pendente hũa perlla feita de pedra que nam 
entregou por dizer que a vendera a qual perlla foi aualiada em dezaseis 
mil reis E o firmal estaua aualiado Com as perllas em trinta e Seis mil 
sento e sincoenta e sete reis , e tirando os dezaseis mil reis da vallia 
da perlla que não entregou ficão vinte mil çento sincoenta e Sette reis 
– 20O157

Jtem entregou-lhe mais hum firmal de hum balaex , e hũa perlla , e 
o ballaex he barroco , e a perlla feita de pera pendente foi aualiado o 
firmal em vinte e oito mil reis e a perlla em vinte mil reis , e dis adição 
do inuentairo que /fl. 28 v/ a perlla he adquerida – 28O000 

                                                                   20O000
Jtem entregou-lhe mais dois barselletes de oiro esmaltados de 

preto e branco que são crauados que estão aualiados em dezanoue mil 
aualiados em dezanoue mil duzentos e Catorze reis – 29O214

Jtem entregou-lhe mais hũa sintade oiro de feição de troços [sic] 
que tem corenta e tres peças esmaltadas de verde , e Roxisse branco e 
Roxo que tem vinte e duas peças grandes e vinte e hũa traueças que foi 
aualiada em çento e seis mil e quatroçentos reis – 106O400

Jtem entregou-lhe mais sessenta e seis botois de perllas que tem 
cada botão tres perllas engastadas em oiro esmaltadas em repreza e 
mais dois botois da mesma feição com duas perllas cada hum e asim 
mais dois botois inteiros , e assim mais Seis botois da mesma feição 
com algũas perllas soltas que fazem a conta das seis que foram todas 
aualiadas em cento e doze mil noueçentos e corenta e seis reis – 
112O94612 Ms.: repetição da palavra “Gomes”.
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Jtem entregou-lhe mais o dito João Gomes trinta e tres botois 
de oiro redondos de sinco amagos cada hum esmaltados de preto e 
branco da adição dos setenta e tres , e estes vallem ao diante vão e 
são corenta e sette

Jtem Reçebeu mais hum anel de hum Ruby de embago [sic] de 
quatro lunetas que esta aualiado em dezaseis mil reis – 16O000

Jtem Reçebeu mais hum anel de hũa esmeralda barroca de oito 
Lunetes esmaltado de branco e preto que esta aualiado em dez mil 
reis – 10O000

Jtem Reçebeo mais outro anel de hum deamão [sic] tauoa alto 
comprido esmaltado de branco e preto baxo da cabeça e o diamão he 
prefeito que está aualiado em quatroçentos mil reis – 400O000

Jtem Reçebeo mais outro anel de hum diamão tauoa piqueno quazi 
Coadrado esmaltado de preto , e azul que esta aualiado em doze mil 
reis – 12O000

Jtem reçebeo mais duas arecadas de oiro de feição de sinos a mão, 
e tem cada hũa oito perllas esmaltadas de branco, e preto que estão 
aualiadas em corenta mil reis – 40O000

Jtem reçebeo mais hũa sinta de Jaçintos Laurados emgastados em 
oiro que tem tres rozas de Jaçintos de Sinco jaçintos cada hũa , e hũa 
Laçada no meyo , e entre peça /fl. 29/13 e peça de Jaçinto hũa peça 
de oiro e são alem de rozas e jacintos , vinte e hum jaçintos que foi 
aualiada em duzentos e trinta e Seis mil seiscentos oitenta e Sete reis 
digo que são dezanoue jazintos alem das rozas – 236O687

Jtem reçebeo mais hũas Contas Cristal atonelladas com sete 
extremos de oiro , e o oiro dos gastadores do cristal dis adição do 
inuentario que he adquerido , e os extremos lhe dera o Duque que erão 
seos presipuos e o cristal comprara ella senhora com seu dinheiro , e 
esta avaliado com mais dois extremos tudo em quatro mil e oitocentos 
reis A saber os sete extremos em dois mil e oitocentos reis e o crux 
sessenta em dois mil reis – 4O800

Jtem sessenta e tres corais rebrados [sic] que tem sete extremos 
de Franca piquenos atonelados e esmaltados e hum mais grande que 
estão aualiados em sinco mil e quatrocentos reis ; E disse que os Coraes 
lhedera o Comendador mor e entregou todo ao dito João Gomes Vieira 
com a protestação e protestaçoes que tem feito seu procurador de 
Serem estas peças suas presipuas como pareçe pello inuentario que 
se fes dellas – 5O400

Jtem reçebeo mais hum Corpo d’armas a modo de Coração de perlla 
das antilhas Com dois engastes d’oiro que esta avaliado em quatro mil 

reis – 4O000
Jtem relebeo mais dias rozas de vidro verde engastadas de oiro 

com Suas perllas pendentes cada hũa , são redondas esmaltadas em 
Cores que  forão aualiadas em oito mil seiscentos nouenta e dois reis 
– 8O600

Jtem mais dois barselletes de pedraria Robys diamantes e 
esmaltadas e os diamantes são taboas e as esmeraldas e os Rubys 
barrocos e são Laurados por dentro diamantes miudos que estão 
aualiados em oitocentos mil reis – 8O000 [sic]

Jtem Dois barcelletes d’oiro abertos que tem cada hum dois 
diamantes , e dois Robys tauoas , e quatro rozas de perllas que tem 
cada hũa quatro perllas que estão aualiadas em cento e vinte mil 
quinhentos nouenta e tres reis que outrosy reçebeu o dito João Gomes 
Vieira – 120O593

Jtem reçebeu mais hum anel de oiro todo laurado de diamantes 
que tem vinte diamantes piquenos em que entrão /fl. 29 v/ sinco que 
estão no lugar da pedra que está aualiado em trinta e sinco mil reis – 
35O000

Jtem reçebeo mais outro anel de hum diamante tauoa esmaltado 
de preto e branco que tem hum canto menos e nas lunetas esmaltado 
de preto e branco que está aualiado em sessenta mil reis – 60O000

Jtem reçebeo mais outro anel de hum Diamante tauo laurado alto 
esmaltado de branco e preto prefeito que esta aualiado em oitenta mil 
reis – 80O000

Jtem reçebeo mais outro anel de Diamante naife de ponta sem 
folhas esmaltado de preto engastado em vam que esta aualiado em 
vinte mil reis – 20O000

Jtem reçebeo mais hum anel de hum Ruby barroco comprido 
engastado com quatro pontinhas esmaltado de preto e hum piquenino 
de azul de duas partes da pedra que está aualiado em vinte e oito mil 
reis – 28O000

Jtem reçebeo mais outro anel de hũa esmeralda de tres Cantos 
esmaltada de branco e verde e he tauoa alto que esta aualiado em 
oitenta mil reis – 80O000

Jtem reçebeo mais duas arecadas de cristal de feição de cabacas 
guarneçidas de oiro e de rebiletes em cada hũa hum gram de aljofar 
pendente , e os graos dis adição que forão adqueridos e forão aualiado 
em mil e duzentos reis – 1O200

e os pendentes em dois mil e oitocentos reis – 2O800
Jtem Dois brincos de orelhas d’oiro feição de relogios que tem cada 

13 Ms.: repetição das palavras 
“e entre peça”.
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hum quatro diamantes tauoas e hũa perlla pendente esmaltados , e 
dis adição que as perllas são adqueridas que he deu o Duque , e forão 
aualiados em dezaseis mil reis – 16O000

Jtem hum Cordão de oiro de peças que tem onze rozas e outras 
onze peças de feição de colunas esmaltado , e as rozas são onze peças 
de duas roas cada hũa que está aualiado em duzentos e dezoito mil 
cento e vinte e Sinco reis que outrosy Reçebeu o dito João Gpmes 
Vieira – 218O125

Jtem reçebeu mais seis manilhas de bufaro [sic] encastoadas em 
oiro a madeira de garrocha esmaltadas de branco e preto que estão 
aualiadas em vinte e noue mil e Seisçentos reis – 29O600

/fl. 30/ Jtem reçebeo mais sinquenta botois de oiro abertos cheos 
de ambar semeados de escamas por dentro que estão aualiados em 
trinta e hum mil e quinhentos e vinte reis – 31O520

Jtem reçebeo mais sessenta botois d’oiro da feição dos de sima 
forrados de prata que estão aualiados em trinta e sete mil e setteçentos 
reis – 37O700

Jtem reçebeo mais sincoenta e sete botois de oiro de feição de flor 
de Lizes esmaltados que estão aualiados em trinta e sinco mil duzentos 
e setenta reis – 35O270

Jtem dezoito pares de pontas d’oiro de Franca piquenas esmaltadas 
de preto que a dis adição que são das joias que lhe deu o Duque e 
estão aualiadas em seis mil trezentos e vinte e sete reis e as reçebeo o 
dito João Gomes Vieira – 6O327

Jtem reçebeu mais sincoenta pontas de cristal que são as que os 
sete extremos d’oiro feição millão esmaltadas de verde ; os quaes 
extremos estão atras Lançados no inuentario , e o cristal está aualiado 
em mil e duzentos reis – 1O200

Peças do jnuentario que fes a senhora Duquesa das joyas
 adqueridas em seu tempo digo das joyas que lhe dera o Duque

Jtem hum fio de perllas que tem cento e quinze perllas e a 
perlla de sima de feição de perinha que foi aualiado em hum Conto 
quatroçentos setenta e oito mil reis que reçebeo o dito João Gomes 
Vieira – 1478O000

Jtem hum anel da marta que he de Diamantes hum da tauoa alto 
em sima , e seis diamantes piqueninos de redor da grande esmaltado 
de verde branco e outras cores e a cabeça da Marta he d’oiro e tem 
ao pescoço hum collar de pedraria , a saber tres diamantes e tres 

Robys tauoas de seis perllas , e na testa hum Roby tauoa e nos olhos 
dois Robys barrocos , e pello fosinho muitos Robys , e diamantes , e 
esmeraldas tudo meudo , e os peis , e maos são d’oiro , e tem em cada 
hum hum Ruby tauoa , E hũa cadeya piquenina por onde se prende , e 
a marta são duas martas empanadas hũa com outra foi tudo aualiado 
em duzentos e dous mil quatrocentos e dezanoue reis a qual outrosy 
reçebeo o dito João Gomes Vieira – 202O419

Jtem reçebeo mais duas pontas grandes de cristal emgastadas 
em oiro hũa esmaltada e outra por esmaltar /fl. 30 v/ e por acabar 
que estão aualiadas em quatro mil quinhentos e nouenta e dois reis 
– 4O592

Jtem reçebeu mais duas pontas d’oiro de millão14 piquenas com 
Rubilletes meudos que estão aualiados em noueçentos reis – 900

Jtem reçebeo mais Corenta e oito Camafeos de millão15 pera botoes 
, e hũa Medalha de Camafeo que estão aualiados em dezaseis mil reis 
– 16O

Jtem hum Cordão de cristal de grao meudo que esta aualiado em 
vinte e quatro mil reis reçebeo o dito João Gomes Vieira – 24O

Jtem hum colarinho de cristal desguarneçido que esta em seis 
epças que está aualiado em dois mil e quatroçentos reis que reçebeo 
o dito João Gomes – 2O400

Jtem trinta e Sete pontas de cristal desguarneçidas em que entra 
hũa quebrada que estão aualiadas em sete mil e quatroçentos reis que 
reçebeo o dito João Gomes – 7O400

Jtem hũa medalha que tem hum camafeo da fortuna guarneçido 
d’oiro que he das duas que entregou Antonio Moiro e esta está aualiada 
em dez ml seteçentos e sessenta reis que outrosy reçebeo o dito João 
Gomes Vieira – 10O760

Jtem hum anel d’oiro esmaltado de preto que tem hum Ruby de 
bago alto que está aualiado em cem mil reis – 100O

Jtem reçebeo mais hũa cruz de Diamantes que tem vinte e hum 
diamantes com tres perllas pendentes que foi da Rainha Dona Jzabel 
que está aualiada em corenta e oito mil reis – 48O

Jtem reçebeo mais hũa argolla d’oiro de Raizes que tem doze peças 
esmaltadas de preto e branco que esta aualiada em trinta e oito mil 
noueçentos sinquenta e dois reis – 38O952

Jtem reçebeo mais hũa Libre de perlla engastada em oiro com hũa 
perlla pendente esmaltada de branco que esta em quatro mil reis – 4O

Jtem duas arecadas de pedraria meuda de Millão16 com tres graos 
de aljofar cada hũa grosos que estão aualliadas em vinte mil reis – 20O

14 Ms.: no documento original 
lê-se “ceylão”.

15 Ms.: no documento original 
lê-se “ceylão”.

16 Ms.: no documento original 
lê-se “ceylão”.
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Jtem reçebeo mais huas contas de cristal e oiro que tem treze peças 
de cristal , e catorze peças de trocos d’oiro esmaltados e entre peça 
e peça hum lagarto d’oiro esmaltados que são vinte e oito Lagartos 
e mais duas peças d’oiro no Rollo [sic] esmaltados , e hũa peça d’oiro 
/fl. 31/17 na patinha que tem em sima hum pilicano , e no meyo hum 
Rosto de molher , e tem noue perllas emgastadas em huns malmequeres 
d’oiro e estão aualiadas em çento e seis mil oitoçentos e uint’oito reis 
– 106O828

Jtem hum firmal de hũa Roza de Diamantes e hum Ruby barroco que 
tem tres diamantes a roza , e tres perllas pendentes que esta aualiado 
em trinta e seis mil reis – 36O

Jtem reçebeo mais o dito João Gomes Vieira hũa perlla feição de 
pedra que estaua pendente nofirmal da esmeralda tauoa e des Robys 
e emtregou a dita Senhora o firmal como pareçe por esta entrega atras 
ao dito João Gomes e agora reçebeo a perlla que esta em dezaseis mil 
reis – 16O

Jtem mais huns brincos de cristal feição de jarrinhas emgastados 
em oiro que estão em mil e duzentos reis – 1O200

Jtem vinte e quatro pares de pontas d’oiro feição de tocha da 
adição dos corenta e oito pares em Seis mil quinhentos e settenta reis 
– 6O570

Jtem reçebeo mais hũas contas de ambar groças de rezar 
emgastadas em estrellas d’oiro que são Sincoenta e sete e hũa crux 
do mesmo engaste que está aualliada em dezasete mil quinhentos 
setenta e sette reis – 17O577

Jtem reçebeu mais hũa doiradura de pedraria que tem quinze peças 
d’asentos de picos de duas cada hum e oito peças de Diamantes tauoas 
, e sete Ribys tauoas que esta aualiado em oitenta e quatro mil e çem 
reis – 84O100

Jtem mais outra doiradura d’oiro de uolante que tem sesenta e 
duas peças de feição de folhinhas esmaltada d’azul e branco que esta 
aualiada em tres mil cento e sesenta reis – 3O160

Jtem outra douradura de volante de oiro esmaltado de Roxise [sic] 
branco e verde feição da mais que tem corenta e noue peças que está 
em tres mil nouecentos trinta e dois reis – 3O932

Jtem dezaseis botois d’oiro en tramo todos esmaltados de preto e 
branco da adição dos setenta e sete que pezarão com corenta reis de 
feitio de cada hum , e tres mil seteçentos corenta e seis reis – 3O746

Jtem trinta e hũa peças d’oiro d’ameas pera coifa /fl. 31 v/ 

esmaltadas de branco Roxisse em verde que estão aualiados em vinte 
e hum mil e Settecentos reis – 21O700

Jtem reçebeo mais sinco perllas grossas soltas forão aualiadas em 
çento e vinte mil reis – 120O

Jtem reçebeo mais corenta e sete botois d’oiro redondos de sinco 
amagos cada hum esmaltados de preto e branco da adição dos setenta 
e tres que vallem estes dezasete mil e duzentos e corenta reis – 
17O240

Jtem hum firmal de hum diamante tauoa que se chama o da vitoria 
que esta aualiado em trezentos e vinte mil reis a qual outrosy reçebeo 
– 320O

Jtem hum firmal de hũa aguia com hũa esmeraldabarroca com tres 
diamantes e tres Robys barrocos e hũa perlla feição de perinha que 
esta aualliado em çento e corenta mil reis – 140O

Jtem hũa Cadeya de jaçintos feiçao de marmoros emgastada 
em oiro esmaltada de cores que esta aualiada em corenta e seis mil 
seiscentos e corenta reis – 46O640

Jtem hũa Cadeya d’oiro de ombros feição de rozas compridas 
esmaltadas de preto e branco que tem vinte e quatro peças grandese 
vinte e quatro traueças , e esta aualiada em sessenta e dois mil cento 
e sessenta reis – 62O160

Jtem hũa Douradura d’oiro que tem trinta e oito diamantes 
piquenos tauoas que esta aualliada em vinte e dois mil e oittoçentos 
reis – 22O800

Jtem duas cruzes d’oiro piqueninas que tem cada hũa doze 
diamantes Seis de cada parte e tres perllas pendentes estão aualliados 
em trinta e dois mil reis – 32O

As pessas contheudas nestas sinco adiçoes asima tem a jnfanta 
Dona Jzabel e ha-de resebe-llas della o dito João Gomes Vieira ou o 
dinheiro dellas e disso foi contente o dito João Gomes e as ouue por 
reçebidas aqui

Jtem reçebeo mais hum firmal feição de crux grande de diamantes 
tem treze diamantes esmaltados de todas as cores , esta aualiado em 
çento e sessenta mil reis – 160O

E todas estas Joyas e peças conteudas neste titulo nestas /fl. 32/ 
nestas oito meyas folhas daqui pera tras escriptas por mim escriuão 
reçebeu João Gomes Vieira da senhora Duqueza e se obrigou dar 
conta com entregua dellas ao senhor Duque ou a quem sua exselençia 
mandar cada vez que lhe for pedida sob obrigação de seos bens e 17 Ms.: repetição das palavras “d’oiro”.
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rendas que para isso obrigou , e se dezaforou de Juizes de seu foro e se 
obrigou responder e pagar perante o juis destas partilhas cada uez que 
o dito Senhor mandar sob as ditas obrigaçoes que eu escriuão açeitey 
em nome das pessoas a que tocar auzentes e asinou aqui aos vinte e 
noue dias do mez de Nouembro de mil quinhentos e sesenta e sete 
annos testemunhas que estauão prezentes Antonio Mouro e Visente 
Fernandes e Nuno Aluares Pereira criados do Duque e eu Sebastião 
Aluares que o escreuy = João Gomes Vieira = Visente Fernandes = 
Antonio Mouro = Nuno Aluares Pereira =

Prata
Titulo da prata que a senhora Duqueza entregou a João Gomes 

Vieira por bem do mandado atras do senhor Duque porque mandou 
lhe fosse entregue a fazenda quea dita senhoratinha em seu poder 
que he da prata conteuda no inuentario que a dita senhora fes que 

lhe dera a conta de Seu Dotte e outra que foi do Duque de Mantearia 
que entregou Fernão da Veiga a Margarida Bispa

Jtem recebeu o dito João Gomes Vieira hum escalfador de prata 
grande chão com sua cubertura em aza que esta aualiado em trinta e 
sette mil reis e o pezo está no inuentario – 37O

Jtem reçebeo mais duas saluas chaãs todas doiradas da adição 
das quatro hũa tem as armas do Mestre de São Tiago e a outra as do 
Jnfante de Granada e são as armas d’oiro pezarão ambas sinco marcos 
e quatro onças e meya oitaua que ao respeito de Como forão aualiadas 
no inuentario a saber a dois mil e quatrocentos reis o marco , e cada 
esmalte d’oiro /fl. 32 v/ e feitio mil e seiscentos reis E de feitio de cada 
salua mil reis e d’oiro a seiscentos reis por marco que somão vinte e 
hum mil setecentos e dezoito reis – 21O718

Jtem duas guarniçoes de escouas de prata doiradas em partes 
piquenas da adição das quatro que pezarão ambas hum marco e tres 
onças e quatro oitauas aualiadas digo e de feitio e oiro oitocentos reis 
ambas , em que monta quatro mil duzentos e sincoenta reis os quaes 
recebeu o dito João Gomes – 4O250

Jtem recebeu mais hũa Catrina de prata grande d’asa chão d’aguar 
que esta aualiada em trinta e quatro mil nouecentos e dez reis – 
34O910

Jtem reçebeo mais hum borrifador de prata laurado que tem em 
sima hũa molher nua , e he Redondo branco que esta aualiado em dez 

mil seteçentos e sincoenta reis – 10O750
Jtem reçebeo mais as outras duas guarniçoes de escouas de prata 

as grandes doiradas em partes que são as que tomaua da adição das 
quatro que estão aualiadas em Sette mil e Sincoenta reis – 7O050

Prata do mesmo inuentario de que declarou que não era do Dotte e 
que a tinha o Duque quando cazou com ella senhora Duqueza

Jtem hũa Alampada de prata de pee de feição de candieiro de Latão 
com sua cobertoura que esta aualiada em Seis mil duzentos e Sinquenta 
e hum reis a qual reçebeo o dito João Gomes Vieira – 6O251

Jtem reçebeo mais hum escalfador de prata piqueno com sua 
cobertoura e aza que esta aualiado em oito mil e duzentos reis – 8O200

Jten reçebeo mais hũa canastrinha de prata meã que está aualiada 
com sua cobertoura em vinte e tres mil e çem reis – 23O100

Jtem reçebeo mais oito pratos de seruir digo de cortar quebrados 
da adição dos vinte e tres pezarão estes dez marquos sete onças e 
tres oitauas , e mais hũa oitaua por marquo de gasto delles conforme 
ao inuentario da Mantiaria , e estão /fl. 33/18 aualiados a dois mil 
quinhentos reis o marco monta se na oitaua vinte e sete mil trezentos 
e corenta reis – 27O340

Jtem reçebeo mais hum prato piqueno de agoa as mais laurado de 
Romano em partes branco que está aualiado em seis mil e çem reis – 
6O100

Jtem reçebeo mais duas vinagreiras grandes que estão aualiadas 
em noue mil e nouecentos reis – 9O900

Jtem Duas Salseiras que dis adição que vão aualiadas no inuentario 
da montaria na adição das trinta salseiras estas duas reçebeo o dito 
João Gomes , pezarão estas duas hum marco e hũa onça e tres oitauas 
a dois mil e quinhentos reis o marco monta dois mil e oitoçentos reis 
– 2O800

Jtem reçebeo mais hum gomil branco laurado de Romano em 
partes que veio de mantearia que esta aualiado em onze mil e trinta 
reis – 11O030

Jtem reçebeo mais hum castical redondo do seruiço dos senhores 
que esta aualiado em tres mil oitoçentos e sincoenta reis – 3O850

Jtem reçebeo mais hum fugareiro de prata que esta aualiado em 
corenta e sinco mil e setcentos reis – 45O700

Jtem hũa jmagem de nossa Senhora da Graça de prata estampada 
18 Ms.: repetição das 

palavras “e estão”.
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Sobre hum vidro guarnecido de pau preto esta aualiado no jnuentario 
de João Correa e de João Gomes Vieira da guarda roupa , não estão nos 
inuentarios , e Diogo Gomes Vieira , e aualiado em dois mil reis – 2O

Prata que entregou Margarida Bispa a João Gomes Vieira e da que 
tinha reçebido dos inuentarios a Conta de Fernão da Veigaa qual 

ella tinha recebido por mandado da senhora Duqueza e a entregou a 
João Gomes Vieira por mandado do Senhor Duque

Jtem Oito facas guarneçidas de prata lauradas que tem huns rostos 
nos cabos , e oito Colheres e oito garfos de prata que se fizerão por hũa 
amostra que veyo de Frandes que são /fl. 33 v/ da adição das trinta 
e oito peças porque as dezanoue pessas que faltão digo porque as 
catorze peças que faltão , tomou o Senhor Duque como pareçe pello 
Rol da prata que tomou e monta na aualiação destas ao respeito de 
Como estão aualiadas no inuentario que fez o dito Fernão da Ueiga de 
prata antiga , tirando a ualia das que o dito Senhor tomou vinte e dois 
mil quinhentos e Sinquenta e sete reis as quaes peças reçebeu o dito 
João Gomes Vieira – 22O557

Jtem reçebeo mais quatro escudellas de fralda da adição das seis 
porque as duas ficarão a Senhora Duqueza e vão Carregadas em Seu 
titullo , e vallem estas quatro quatorze mil trezentos nouenta e sinco 
reis – 14O395

Jtem reçebeo mais hum basio branco de alforge da adição dos tres 
brancos o qual val pella aualiaçam quatro mil seisçentos e sincoenta 
reis – 4O650

Jtem reçebeo mais hũa taça doirada que tem no meyo hũa medalha 
e no pee hum lauor de huas jarrinhas pezou hum marco sinco onças 
e seis oitauas foi aualiada a dois mil quatroçentos reis o marco , e do 
oiro e feitio mil e trezentos reis Soma sinco mil e seiscentos reis digo e 
quinhentos reis – 5O500

Jtem reçebeo mais hum prosel [sic]19 piqueno de quartilho branco 
da adição dos dois que esta em tres mil quatrocentos e sinquenta reis 
– 3O450

Jtem reçebeo mais duas salseiras que pezarão hum marco e hũa 
onça , e oitaua e meya que a dois mil e quinhentos reis o marco como 
estão aualiadas no inuentario vallem dois mil oitocentos e sessenta e 
hum reis – 2O861

Jtem Sinco facas da adição das dezaseis guarneçidas de prata que 

estão todas em noue mil e seisçentos reis de que cabem a estas sinco 
tres mil reis – 3O000

Jtem hum jarro sem gobiltes [sic] que faz mão direita doirado em 
partes que esta aualiado em sete mil e duzentos reis – 7O200

Jtem quatro barris sem nos [sic]20 grandes que estão aualiados em 
trinta e sete mil çento e oitenta e sete reis – 37O180

Jtem tres pratos de cortar que estão aualiados em noue mil e 
duzentos e nouenta e seis reis – 9O290
/fl. 34/

Jtem hũa Colher de prata de pee de cabra que esta aualiada em 
quatrocentos vinte e seis reis – 426

Jtem hum Copo de pee torneado doirado com sua sobre copa que 
esta aualiado em sinco mil quatroçentos trinta e sette reis – 5O437

Jtem hũa taca copo de pee doirado que he de feição de meias 
canas , e tem hũa medalha que está em sinco mil çento e sinquoenta 
reis – 5O150

Jtem hum Saleiro de tres peças que serue tambem de copo dobra 
Romana que se comprou na feira que está em tres mil çento e sincoenta 
reis – 3O150

Jtem hũa taça de pee doirada que se fes por outra de vidro doirada 
e he de cantos que está em quatro mil reis – 4O

Jtem hum copo de Frandes de pee doirado que esta em oito mil 
reis – 8O

Jtem hum garfo e hum saleirinho que está em mil quinhentos e 
oitenta e Sinquo reis – 1O585

Jtem hum frasco doirado no pee , e nas azas Com huns fios redondos 
na boca que está em trinta e sete mil e quinhentos reis – 37O500

Couzas de Seruico , e de Mantearia

Jtem hum Lançol de Ruão grande da Copa que está em mil e 
trezentos reis – 2O300

Jtem hum Lançol de tafeta mor21 dobre cramezim muito grande que 
seruia na Copa , em quatro mil reis – 4O

Jtem hum couado pouco mais ou menos de tafeta carmezim mor22 
dobre de estabeliz [sic]23 que está em duzentos reis – O200

Jtem Dez arcas em que foi a prata que está em tres mil e oittocentos 
reis – 3O800

Jtem Sinco Cofres de Frandes sumbados [sic]24 de prata que estão 
em dois mil reis – 2O

19 Ms.:No documento original 
lê-se “pychel”.

20 Ms.: No documento original 
lê-se “baçios meãos”.

21 No documento original 
lê-se: “meo”.

22 No documento original 
lê-se: “meo”.

23 No documento original 
lê-se: “do estabolo”.

24 No documento original 
lê-se: “tumbados”.
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Jtem Duas arcas de pau quadradas que estão em quatrocentos reis 
– O400

Jtem Mais dois cofres que estão em mil reis – 1O000

E A prata , e Couzas Contheudas neste titulo escriptas nestas quatro 
meyas folhas atras por mim escriuão que começa esta reçebeo João 
Gomes Vieira da Senhora /fl. 34 v/ Duquesa Dona Britis e se obrigou 
dar conta com emtregua desta prata ao senhor Duque ou a quem sua 
exselençia mandar cada ues que lhe for pedida sob obrigação de seos 
bens e rendas que pera isso obrigou e se dezaforou de juizes de seu 
foro e se obrigou de responder e pagar perante o juis destas partilhas 
cada ves que o dito Senhor mandar sob as ditas obrigaçoes que eu 
escriuão açeitey em nome das pessoas a que tocar auzentes e asinou 
aqui aos vinte e noue dias do mez de Nouembro de mil quinhentos e 
sessenta e sete annos testemunhas que estauão prezentes prezentes 
Visente Fernandes e Antonio Moiro e Nuno Aluares Pereira criados do 
Duque E eu Sebastião Aluares o escreuy = João Gomes Vieira = Visente 
Fernandes = Nuno Aluares Pereira = Antonio Moiro =

Titulo dos moueis que entregou a Senhora Duqueza 
a João Gomes Vieira dos inuentarios dos moueis que ella Senhora 

reçebeo25 que são os moueis que sua senhoria tinha em sua 
Caza e os entregou por bem do mandado do Duque atras

Jtem reçebeo quatro meyos trauiseiros de Camilha piquenos com 
sua renda larga d’oiro e prata com duas almofadinhas do teor com seos 
botois e são d’olanda fina que estão aualiados em quinze mil reis – 15O

Jtem hum trauiseiro por acabar de broslador d’oiro e prata e 
verde e outras cores grande que esta aualiado em vinte e sinco mil e 
quinhenttos reis – 25O500

Jtem Sinco tiras d’almofadinhas grandes e quatro mais piquenas , e 
hũa das grandes está por acabar lauradas de lauor de trauiseiro asima 
que são pera as almofadinhas do dito trauiseiro que estão aualiadas em 
doze mil reis , e estão lançadas no inuentario dos moueis adqueridos e 
se lançarão aqui por ser deste trauiseiro – 12O

Jtem hum trauiseiro grande riquo de hum lauor muito largo de 
canotilho de oiro e prata e figuras de serpes, /fl. 35/26 e almaraxas 
que se fes em Castella Com quatro almofadinhas do theor e inda não 
esta acabado está aualiado em duzentos oitenta e sete mil e trezentos 
reis – 287O300

Jtem Duas almofadas de Colcha nouas uazias que nunca seruirão 
por acabar com o escudo das armas que estão aualiadas em oitto mil 
reis – 8O

Jtem hum pano de guarda roupa d’escarllate27 velho com sinco 
rodas de veludo de cores de broslador que está em seis mil reis – 6O

Jtem hum pastileiro de Latão velho que esta aualiado em duzentos 
reis - O200

Jtem hũa sertaã de ferro velha da adição das duas que está aualiada 
em çem reis – O100

Jtem hũa seringa e hum tachinho velho que esta tudo aualliado em 
Corenta reis – O040

Jtem hum barril grande de Cobre de ter agoa que está em 
quatrocentos reis – O400

Jtem outro piqueno em duzentos reis – O200
Jtem hum tacho de Latão com azas que esta aualiado em duzentos 

reis – O200
Jtem Dois arcazes grandes vazios que está na caza dos amendous 

[sic]28 que senão podem tirar que estão aualiados em quatro mil reis – 4O
Jtem Noue potes tres grandes , e seis piquenos de ter trigo que 

estão em hũa caza que serue na botica que estão aualiados em mil e 
quinhentos reis – 1O500

Jtem Duas talhas martauanas da Jndia que leuão trinta alqueires de 
trigo que estauão aualiadas em oitocentos reis – O800

Jtem Sinquo potes de ter azeite , e sete potes piquenos de ter 
azeite em quantia29 quatro muito piqueninos , e hum de ter mel que 
estão aualiados todos em dois mil e duzentos reis – 2O200

Jtem hũa cadeira de veludo carmezim de andar nella com seos 
paos, que esta aualiada em tres mil reis – 3O

Jtem hum anteparo de hum ner [sic]30 uelho que esta aualiado em 
trezentos reis – O300

Jtem quatro escabellos da adição dos Seis que estão aualiados em 
quatroçentos reis – O400
/fl. 35 v/

Jtem duas Caxas de [baciniquo]31 forradas de veludo velhas que 
estão aualiadas em quinhentos reis – O500

Jtem hũa meza piquena de nogueira com as bizagras de prata que 
estão em tres mil e duzentos reis – 3O200

Porselanas

Jtem tres boyões de porselana Com Suas cobritouras que estão 

25 No documento original 
lê-se: “ffez”.

26 Ms.: repetição das 
palavras “e alma-”.

27 Corrigido da palavra 
“escallate [sic]”.

28 No documento original lê-
se “das amendoas”

29 No documento original lê-
se “em que entram”

30 No documento original 
lê-se “de chumjnee”

31 Leitura feita a partir do 
documento original
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aualiados em quatro mil e quinhentos reis – 4O500
Jtem Duas porselanas grandes de feição d’escudellas hũa de 

lauores vermelhos e verdes e outra azues que estão em dois mil e 
seiçentos reis – 2O600

Jtem tres persolanas da feição das outras32 mais piquenas pouco , 
em mil e oitoçentos reis – 1O800

Jtem quatro escudellas mais piquenas que estão em mil reis – 
1O000

Jttem Sinco escudellas mais piquenas que estão em setecentos 
reais – O700

Jtem Duas Cubertas feição de escudellas que estão em Oittoçentos 
reis – O800

Jtem Oito escudellas mais piquenas que as de çima que estão em 
mil e seisçentos reis – 1O600

Jtem quatro escudellas brancas duas dellas são doiradas em 
setteçentos reis – O700

Jtem tres escudellas do tamanho das branquas33 em seiscentos reis 
– O600

Jtem tres mais do tamanho dos das mesmas34 são mais fundas em 
setteçentos35 reis – O70036

Jtem Sincoenta e Sinco escudellas de comer redondas em dois mil 
setecentos e Sinquoenta reis – 2O750

Jtem Doze escudellas de Comer redondas brancas de fora em 
oitoçentos e corenta reis – O840

Jtem quatro escudellas mais piquenas pintadas de porsolana em 
duzentos e corenta reis – O240

Jtem noue pratos de agoa as maos Como alguidarinhos em dois mil 
e setteçentos reis – O2700

Jtem hũa persolana grandesa da feição de bamdeja com fendas 
aualiada em oitocentos reis – O800

Jtem onze pratos de Seruir Como de cortar em que entrão alguns da 
feição de alguidarinhos que estão em mil e cem reis – 1O100
/fl. 36/

Jtem sinco alguidarinhos de pucaro que estão em trezentos reis – 
O300

Jtem quatro gomis dois grandes e hum tem hũa aza quebrada e 
dois piquenos em oitoçentos reis – O800

Jtem hũa porselana de aza feição de enfuza com sua cobertoura 
que está em duzentos e Sincoenta reis – O250

Jtem outra sem aza feição de gimde [sic] com sua cobertoura e não 
tem biquo nem aza em trezentos reis – O300

Jtem Dois alguidarinhos brancos em duzentos e Sincoenta reis – 
O250

Jtem hũa galheta feição de boyão pintada de vermelho que esta 
em çem reis – O100

Jtem hũa mamadeira e hũa Almarraxa de barro da Jndia vermelho 
em duzentos reis – O200

Malega de Veneza branca

Jtem Sinco pratos brancos de agoa’s maos de Malega de Veneza em 
mil reis – 1O000

Jtem Catorze pratos de Veneza brancos como de meya cozinha em 
oitoçentos e corenta reis – O840

Jtem Outros Catorze pratos brancos mais piquenos em quinhentos 
e Sessenta reis – O560

Jtem Dezanoue pratos brancos de Cortar em trezentos e oitenta 
reis – O380

Jtem Sete Salseiras brancas em çem reis – O100
Jtem Sete gomis brancos , e dois não tem aza , em seiscentos – 

O600
Jtem sinco saleiros da mesma malega em çem reis – O100
Jtem hum Jarro branco em Sincoenta reis – O050
Jtem hũa mamadeira em corenta reis – O040 
Jtem hum Risfriador da mesma malega em trezentos reis – O300

Labastro

Jtem quatro pucaros de labastro tres com cobertouras e hum sem 
ellas em mil e quatroçentos reis – 1O400

Jtem Dois pratos e hum saleiro e hum tinteiro de Labastro em 
trezenttos reis – O300

Jtem Dois pucaros de pedra de Estremos cubertos com seos pratos 
em trezentos reis – O300

Jtem Duas escudellas de porselana de Labastro e hum barco de 
agoa’s maos em oittoçentos reis – O800
/fl. 36 v/

Malega de Pisa

Jtem Dois pratos de Cozinha em Sento e Sincoenta reis – O150
Jtem noue pratos de cortar mais piquenos de Cozinha em 

quatroçentos e Sincoenta reis – O450

32 No documento original 
lê-se “atras”.

33 Ms.: corrigido da palavra 
“braquas [sic]”.

34 No documento original lê-
se “das de çima mas”.

35 No documento original 
lê-se “sejsçentos”.

36 No documento original lê-se “bjc”.
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Jtem onze pratos piquenos de cortar amarellos37 que estão em 
duzentos e vinte reis – O220

Jtem Dois pratos maiores que os atras e quatro alguidarinhos em 
duzentos reis – O200

Jtem oito azafates de malega sete brancos e hum amarello que 
estão em trezentos e vintte reis – O320

Jtem Dois asafates pintados que estão em sento e Sinquenta reis 
– O150

Jtem hum risfriador da mesma malega em duzentos reis – O200
Jtem hum prato de agoa as maos jaspado em sinquenta res – 

O050
Jtem Duas talhas de malega de Valença em sento e sinquenta reis 

– O150

Vidros que estão na dita Caza

Jtem Catorze pratos de vidro feição d’agoa as maos tres doirados , e 
os outros brancos em tres mil e quinhentos reis – 3O500

Jtem Oito pratos de vidro menores38 hum he doirado em mil e 
duzentos reis – 1O200

Jtem Seis pratos piquenos de vidro em quatroçentos e oitenta reis 
– O480

Jtem tres sestos de vidro raxado em quinhentos reis – O500
Jtem Sinco risfriadores de vidro hum doirado e quatro raxados , 

mais hum Risfriador doirado em mil reis todos – 1O000
Jtem hum pucaro de vidro qualhado , e hũa enfuza mais piquena 

em quatroçentos reis – O400
Jtem Corenta e noue taças de vidro e estaleiro [sic]39 Raxados e por 

Raxar , em quatro mil quatroçentos e trinta reis – 4O400
Jtem Corenta e sete copos cristalinhos delles raxados e delles com 

sobre copos , em dois mil trezentos e sincoenta reis – 2O350
Jtem trinta e seis40 pucaros grandes cristalinos de muitas feições 

que estão em quatro mil noueçentos e sincoenta reis – 4O950
Jtem çento e dez pucaros  de vidro cristalino piquenos de todas 

sortes que estão em noue mil e noueçentos reis – 9O900
Jtem oito gomis de vidro Raxados e por Raxar em mil e seiscentos 

reis – 1O600
Jtem Corenta e hũa garrafas de vidro Raxadas e por raxar /fl. 37/41 

em dois mil e sinquenta reis em que entrão piquenas , e piquininas – 
2O050

Jtem quatro serpes de vidro cristalinho Raxadas em quatroçentos 
reis – O400

Jtem sinco garrafas de pescoços retorsidos e hũa de dois baros 
[sic]42 em quinhentos reis – O500

Jtem Catorze panellas de vidros em Seteçentos reis – O700
Jtem sete arrodomas em trezentos reis – O300
Jtem Seis copos de vidro verde doirados em partes em duzentos 

reis – O200
Jtem Duas pomas com brincos dentro de roza43 em quatrocentos 

reis – O400
Jtem quatro arrodomas piquenas em çem reis – O100
Jtem Catorze vidros piquininos raxados de brincos em trezentos 

reis – O300
Jtem Dois barris de vidro em çem reis – O100
Jtem Seis44 vidros de vellas com quatro pees de pao em mil e 

duzentos reis – 1O200
Jtem dois Casticaes de vidros em çem reis – O100
Jtem hũa caldeirinha raxada em çento e vinte reis – O120
Jtem Dois caldeiroes piquininos de vidro em çem reis – O100
Jtem Duas escudellas redondas de vidro em çem reis – O100
Jtem tres Cocos aualiados em duzentos e Sincoenta reis – O250
Jtem tres bandejas de pedra marmor , duas grandes e hũa piquena 

que estão em quinhentos reis – O500
Jtem tres pedras de maior45 com feição hũa de jaspe e outra preta , 

e outra branca em oitoçentos reis – O800
Jtem hum almofaris de Latão de pizar ambar, e almiscar em duzentos 

reis – O200

Vidros e porselanas que estão no inuentario dos moueis adqueridos

Jtem vinte e Sinco pratos de cortar sem46 pos brancos e em partes 
pintados d’asul digo que são vinte e noue que estão aualiados em mil 
e quinhentos reis – 1O500

Jtem seis pratos de Cortar mais piquenos que estam em trezentos 
reis – O300

/fl. 37 v/ 
Jtem corenta e noue alguidarinhos de porselana piquininos que 

tem hum Camgro [sic]47 no meyo em dois mil quatrocentos e sinquenta 
reis – 2O450

Jtem vinte e tres alguidarinhos mais alem das de sima de outros 

37 Ms.: corrigido da palavra 
“amareltos [sic]”.

38 No documento original 
lê-se “meãos”.

39 Deve ser um erro do copista. 
Provavelmente leu mal a 
palavra cristalino. Deve ler-
se “vidro cristalino”.

40 No documento original lê-se “tres”.

41 Ms.: repetição das palavras 
“e por raxar”.

42 No documento original 
lê-se “bocas”.

43 No documento original 
lê-se “çera”.

44 No documento original lê-se “tres”.

45 No documento original 
lê-se “moer”. 

46 No documento original 
lê-se “com”.

47 No documento original 
lê-se “camgrejo”.
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lauores que estão em mil sento e sinquoenta reis – 1O150
Jtem Dois pratos feição d’alguidarinhos de bicos que estão em 

duzenttos e Corentta reis – O240
Jtem treze persolanas Couas redondas de borda viradas que estão 

em dois mil e duzentos reis – 2O200
Jtem Sessenta e sinco escudellas de porselena de comer emtre 

grandes e piquenas que estão em quatro mil quinhentos e sinquenta 
reis – 4O550

Jtem Dezoito persolaninhas piquininas e hũa major que as outras , 
de feição de syno que estão em quinhentos reis – O500

Persolanas que declarou a Senhora Duqueza que lhe 
deu o senhor Dom Constantino e outras pessoas

Jtem Oito persolanas feicão de syno que estão em mil e duzenttos 
reis – 1O200

Jtem tres busetas de porselana cubertas feição de escudellas que 
estão em noueçentos reis – O900

Jtem hũa garrafa , e dois gomis hum gramde e outro piqueno em mil 
e quinhenttos reis – 1O500

Jtem Dois boyoes piquenos muito que estão em trezentos reis – 
O300

Jtem trinta escudellas de porselana Redondas que estão em quatro 
mil e quinhenttos reis – 4O500

Jtem oito pratos de porselana de galinha em mil e duzentos reis – 
1O200

Jtem hũa persolana maior feição de torre48 , e outra mais piquena 
que estão em quatrocentos reis – O400

Jtem vinte e sete alguidarinhos de porselana feição de bocados e 
de brinquos [sic] em mil seiscentos vinte reis – 1O620

Jtem Dezoito persolanas Couas de feicão de escudellas de borda 
virada em tres mil reis – 3O000

Jtem Duas badejas de pau da Jndia que estão em quatrocentos reis 
– O400

Jtem Duas bandejas de pau que estão em duzentos reis , são de 
nogueira que estão em duzentos reis – O200

/fl. 38/
Jtem hum Retabollo de nossa Senhora da Graça que tem são 

Jeronimo de hũa parte e da outra São Tiago de Veneza em mil reis – 
1O000

Jtem Outro Retabollo da Laudação [sic] tambem de Veneza que está 
em mil e duzenttos reis – 1O200

Mais dos moueis adqueridos

Jtem trinta e sinco panellas e azados vidrados uazias da adição dos 
trinta e sete da botica que estão em mil seteçentos e sincoenta reis – 
1O750

Jtem sinco Corxas49 velhas das dez da botica que estão em 
seisçentos reis – O600

Jtem huns paos de hũas andilhas com seos fios uelhos que estão 
em quatrocentos reis – O400

Jtem Dois colchoes de çetim falço azul vazios que estão em dez mil 
reis – 10O

Jtem vinte e sinco arrateis de beijoim de boninas da adição de hũa 
arroba , e oito arateis , e esta aualiado a seiscentos o aratel monta 
quinze mil reis – 15O

Toda a fazenda Contheuda em este titulo em estas sete meyas 
folhas reçebeo o dito João Gomes Vieira da Senhora Duqueza da 
fazenda que ella tinha em Sua Caza e o dito João Gomes Vieira reçebeo 
a dita fazenda assim como esta escripta , e se obrigou dar conta com 
emtregua della ao Senhor Duque ou a quem Sua exselençia mandar 
cada vez que lhe for pedida para que obrigou seos bens e Rendas 
moueis e de Raiz auidos e por auer e se dezaforou de juis[es] de seu 
foro , e se obrigou responder , e pagar perante o juis destas partilhas 
cada vez que o dito Senhor mandar sob as ditas obrigaçoes e asinou 
aqui aos vinte e noue dias do mez de Nouembro de mil quinhentos 
sessenta e Sete annos testemunhas que estauão prezentes Antonio 
Mouro e Visente Fernandes e Nuno Aluares Pereira criados do Duque 
e eu Sebastião Aluares que o escreuy /fl. 38 v/ e Risquey Viçente 
Fernandes testemunhas os sobreditos Sebastião Aluares o escreuy 
= João Gomes Vieira = Visente Fernandes = Antonio Moiro = Nuno 
Aluares Pereira

Titulo das Joyas que a senhora Duqueza tomou dos inuentarios das 
Joyas d’oiro e pedraria e outras peças que ella senhora tinha em 

Sua caza e de que tinha feito inuentarios

Jtem hum colar d’oiro de pedraria d’esmeraldas , e Robis que tem 
noue esmeraldas e oito Robis que esta aualiado em sento settenta e 

48 No documento original 
lê-se “taça”.

49 No documento original 
lê-se “cajxas”.
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seis mil nouecentos sesenta e oito reis – 176O968
Jtem hũa Doiradura de pedraria que tem dezasete Robis barrocos , 

e oito diamantes tauoas , e vinte e oito peças de perllas redondas que 
esta aualiada em Setenta mil reis – 70O

Jtem hũas contas d’oiro de Franca atonoladas esmaltadas vaãs , e 
são oitenta e sinco que estão aualiadas em dezaseis mil quinhentos e 
vinte e sinco reis – 16O525

Jtem Setenta e sinco botois d’oiro que tem cada hum hũa perla são 
da feição de Rosa esmaltados , e estão aualiados em nouenta e seis mil 
e dezasete reis – 96O017

Jtem hum anel de hum Ruby tauoa de quatro lunetes que esta 
aualiado em seis mil reis – 6O

Jtem Duas pombinhas de perla emgastadas d’oiro e cada hũa com 
hũa perlla pendente esmaltadas que estão aualiados em doze mil reis 
– 12O

Jtem Duas nauetas de Vidro verde emgastadas d’oiro esmaltadas 
que estão aualiadas em dois mil duzentos e nouenta reis – 2O290

Jtem Sete botoes de graos d’aljofar que tem cada hum hum grao 
emgastado d’oiro de quatro cantos , e mais Sinquo botois de perllas 
redondas esmaltadas que estão todos em quatro mil trezentos e 
oittenta reis – 4O380

Jtem hum cordão d’oiro de cantos de Robis , E tem cada canto 
quatro Robis barrocos e na petrina hũa Roza de Robis que são de Robis 
tauoas que estão aualiados /fl. 39/50 em sento vinte e sinquo mil e 
duzentos e noue reis – 125O209

Jtem hum pendente feição de cerco o corpo de perla e o mais d’oiro 
que esta aualiado em quatro mil reis – 4O

Jtem Onze extremos d’oiro piqueninos Chãos51 de ambar abertos 
feição de Luuas postos em hũas continhas de pao de lenho nouo , que 
estão aualiados em mil e çem reis – 1O100

Jtem hũa ordem [sic]52 d’oiro com hũa folhinha na boca sem esmalte 
e disse que esta era dos brincos que lhe deu o Duque que Deus haja 
e que era sua presipua e por isso a não entregaua e esta aualiada em 
mil oitoçentos corenta digo em dois mil oitoçentos e corenta e tres 
reis – 2O843

Jtem vinte e seis graos de aljofar que estão aualiados em sete mil e 
oitoçentos reis disse que não nos emtregaua pellas rezoes conteudas 
na adição asima – 7O800

Jtem hum siguaninho d’oiro Com hũa molherzinha nas ancas que 
esta em dois mil duzentos e corenta reis que tambem disse que he dos 

brjncos– 2O240
Jtem hum tourinho d’oiro com hum Libro fechado53 na orelha que 

esta aualiado em dois mil oitoçentos e trinta reis disse que tambem he 
dos brincos – 2O830

Jtem huns fios de aljofar meudo que estaua posto em hum transado 
estão aualiados em dezaseis mil e oitoçentos reis disse que he dos 
brincos atras – 16O800

Jtem hũa maçã d’ambar que esta aualiada em mil e quinhentos reis 
disse que he dos ditos brincos – 1O500

Jtem huns fios d’aljofar meudo Digo fio muito comprido de 
continhas d’oiro muito meudinhas que disse que era de transado que 
esta aualiado em Seis mil seteçentos nouenta e hum reis disse que era 
outrosy dos brincos que lhe dera o Duque – 6O791

Jtem Duas perllas soltas emgastadas em oiro que estão em 
seiscentos reis – O600

Jtem hũa perlla redonda sem emgaste grande que está /fl. 39 v/ 
aualiada em vinte e quatro mil reis disse que era outrosy dos brincos 
que lhe deu o Duque – 24O

Jtem Sette Contas d’oiro com quatro Robis cada hũa que estão 
em doze mil e seisçentos reis disse que tambem era dos brincos – 
12O600

Jtem hum anel de hum Sinete , tem hum Rosto d’omem que esta 
aualiado em mil e quatroçentos reis disse que era dos brincos atras 
declarados – 1O400

Jtem hũa gorra do senhor Dom James que tem vinte e dois botois 
d’asentos de perllas e trinta e noue madronhinhos d’oiro e mais quatro 
botoes das perllas que estão fora das perllas , que estão em vinte e tres 
mil cento e Seçenta reis – 23O160

Jtem hũa medalha d’oiro de São Jorge que tem dois Robis hum 
barroco e outro comprido piquenino , e outo diamantes pequeninos 
esmaltada que esta na gorra do senhor Dom James seu filho , e lhe 
pedio que lha não emtregasse e esta aualiada em sessenta mil reis – 
60O

Jtem hum anel de hum Diamante piquenino tauoa alto esmaltado 
que esta aualiado em Sinco mil reis – 5O000

Jtem outro anel d’outro diamante do tamanho do de çima e da 
mesma feição que está aualiado em Sinquo mil reis – 5O000

Jtem Outro anel de hum Ruby tauoa que está aualiado em Sento e 
sessenta mil reis – 160O

Jtem hũa douradura d’oiro que tem dezanoue perlas e dezanoue 

50 Ms.: repetição da palavra 
“aualiados”.

51 No documento original 
lê-se “cheos”.

52 No documento original 
lê-se “adem”.

53 No documento original 
lê-se “filhado”.
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malmequeres esmaltada que está em Catorze mil quinhentos e vinte e 
Sinco reis – 19O525

Jtem Dois pendentes de feição de pratinhos de cristal guarneçidos 
d’oiro que tem cada hum hum Ruby no meyo que estão aualiados em 
Sinco mil reis – 5O

Jtem Duas nauetas de Cristal guarneçidas d’oiro esmaltadas que 
estão aualiadas em quatro mil oitoçentos e corenta reis – 4O440

Jtem hũa cadeya [d’ouro]54 de fauo groça da adição das duas que 
esta aualiada em dezoito mil e oitoçentos reis – 18O800

Jtem hũa Cadeya de oiro feição de Rodizios esmaltada de preto 
/fl. 40/ delgada que esta aualiada em sete mil oitoçentos e settenta 
reis – 7O870

Jtem Outra Cadeya d’oiro delgada de feição de pontas de Diamantes 
que esta aualiada em oito mil çento e vinte reis – 8O120

Jtem Sincoenta botoes d’oiro de cristal de feição de barris com 
hũa regra55 d’oiro pello meyo e tres Rodizios que estão aualiados em 
dezanoue mil quinhentos trinta dois reis – 19O532

Jtem outrosy Corenta botoes de cristal maiores que os atras , e o 
cristal he da feição do de sima com hũa regra56 d’oiro pello meyo com 
tres estrellas esmaltados que estão em vinte e sete mil setecentos e 
sessenta reis – 27O760

Jtem dezaseis peças57 de pontas d’oiro grandes abertos retroçidas e 
tem hum canudo de prata por dentro sem esmalte que estão aualiadas 
em sessenta e seis mil seisçentos e corenta reis – 66O640

Jtem sincoenta coraes feição de peças58 com sinco extremos d’oiro 
de Franca que estão em dois mil e seiscentos reis – 2O600

Jtem huns pendentezinhos d’oiro em hum pucarinho e hum pepino 
, e hũa crux com hum cristal e com hum christo dentro que esta tudo em 
dous mil oitoçentos e doze reis – 2O812

Jtem setenta e dois botoes de cristal laurados feição de pinhas 
emgastados de oiro esmaltados que estão em corenta e seis mil e 
oitoçentos reis – 46O800

Jtem hũa medalha de hum Camafeu de molher esmaltado de muitas 
cores que [nam]59 esta aualiada no inuentario , e disse que não sabia 
parte de tal medalha nem numca a ouuera

Jtem Trinta e sete botoes d’oiro de Diamantes que tem cada hum 
Diamante tauoa laurados e são os botoes redondos esmaltados de 
preto e branco verde e Roxo e pezarão assim como estão hum marco e 
tres onças e sinco oitauas e meya que val a dinheiro corenta e tres mil 
e oitoçentos e vinte e sete reis , e foi aualiado cada botão digo cada 

diamão , em sete cruzados /fl. 40 v/ e de feitio a noueçentos reis cada 
hum que monta em tudo çento e oitenta mil seteçentos vinte e sete 
reis , e ao lançar desta adição neste titulo disse a Senhora Duqueza 
que lhe não Lançasse o oiro , porque era seu por que ella o pagara de 
seu proprio dinheiro depois do faleçimento do Duque , e que somente 
os diamantes erão da fazenda e tinha ja protestado pello oiro no 
inuentario ser seu in solido pois o pagara do Seu dinheiro , e por estar 
a dita adição Lamçada no inuentario a Lançey aqui pera se auer de dar 
sahida a ella com a dita protestaçam – 180O727

Jtem hũa barrinha d’oiro que ficou destes botoes atras que esta 
aualiada em tres mil quatroçentos corenta e dois reis a qual disse 
outrosy que era sua do seu dinheiro e por estar lançada no inuentario 
a lançey aqui – 3O442

Jtem trinta e seis pontas grandes de cristal de tres quinas e cada 
quina engastada de oiro e a ponta e pee d’oiro esmaltadas e dis adição 
que declarou o doutor Esteuão Preto que estas pontas são in solidum 
da Senhora Duqueza que se fizerão de sessenta mil reis que o Duque 
que Deus tem lhe dera preguntando se queria antes este dinheiro 
pera o seu escriptorio se pera as pontas , e que por esta Cauza as não 
entregaua , e por tanto as não entregou e comtudo as lançey aqui por 
estarem no inuentario – 60O

Jtem Dezoito peças60 de pontas d’oiro de tres quinas esmaltadas 
de branco que estão em quinze mil duzentos trinta e quatro reis – 
15O234

Mais peças que disse a Senhora Duqueza que tambem erão 
Suas persipuas por lhas dar o Duque Como as atras

Jtem sete extremos d’oiro laurados por sima esmaltados d’azul e 
branco e pretto redondos que estão em hũas contas de pau , em oito 
mil e quatrocentos reis – 8O400

Jtem hum fio de coraes redondos que são sessenta e tres /fl. 41/61 
grandes , tem oito extremos d’oiro de França e esta aualiado em Sinco 
mil e quatroçentos reis disse a Senhora Duqueza que não auia tal fio de 
coraes que se lançara por reçibo [sic]62 no inuentarios porque não auia 
mais que os que ja entregou

Jtem hũa alemterna de cristal e dentro hum cruxifixo de pau 
guarnecido d’oiro esmaltado que esta em quatro mil quatroçentos 
sessenta e tres reis – 4O463

Jtem hum Corço o corpo de perla e o mais d’oiro com hum gram 

54 Apenas aparece no 
documento original.

55 No documento original 
lê-se “verga”.

56 No documento original 
lê-se “verga”.

57 No documento original 
lê-se “pares”.

58 No documento original 
lê-se “peras”.

59 Apenas aparece no 
documento original.

60 No documento original 
lê-se “pares”.

61 Ms.: repetição das palavras 
“sessenta e tres”.

62 No documento original lê-se “erro”.
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d’aljofar em dois mil e quatricentos reis – 2O400
Jtem Dois brincos de Cristal feição d’almarraxa , em dois mil reis – 2O400
Jtem Dois brincos d’oiro de pendentes de filigrana , e hos hombros 

[sic]63 feição de cabaçinhas em mil e Sinquenta e sete reis – 2O057
Jtem hum anel de hum Roby de bago alto em dez mil reis que esta 

aualiado sem lunetes reis – 20O
Jtem hum anel de Serpe que tem hum Diamante piqueno alto em 

Sinquo mil reis – 5O
Jtem hum anel sem pedra feição de serpe como memoria em 

quinhentos reis – O500
Jtem Dois pendentes d’oiro e Rubiletes de Seilão com tres graos 

d’aljofar pendentes que dis adição que os deu o Duque a Senhora 
Dona Jzabel sua filha e estão aualiados em quatro mil reis – 4O

Jtem hũa medalha de oiro digo hũa medalha de meyo Corpo d’omem 
emgastada em oiro e quatro Robiletes ao redor esmaltada como 
estapam que dis adição que deu o Duque a senhora Dona Jzabel sua 
filha que esta aualiada em dois mil e seiscentos reis – 2O600

Jtem Duas figurinhas muito piqueninas de coral com seus engastes 
que estão em duzentos reis – O200

Jtem Duas memorias d’oiro de Millão64 guarneçidas de Rubiletes que 
estão em dois mil reis – 2O

Jtem Sinco Robis por laurar redondos que lhe deu o Duque estando 
pera faleçer que estão aualiados em vinte mil reis – 20O

Jtem tres Rubiletes , e tres diamantinhos tauoletas muito/fl. 41 v/ 
piqueninos que dis que lhe deu o Duque pera hũa medalha65 que esta 
aualiados em seis mil reis – 6O

Jtem hũa bocetinha d’oiro piquenina com sua chaue e gonços que 
esta aualiada em mil oitocentos e corenta reis – 1O840

Jtem hum brinco feição de galgo o corpo de perlla e o mais d’oiro 
com hũa perlla piquena pendente esmaltado que esta aualliado em 
tres mil e duzentos reis – 3O200

Jtem trinta e sete asentos de perllas piquenas redondas que estão 
aualiadas em oito mil sento e corenta reis são piquenos – 8O140

Jtem hum Ramal de contas de beijoim de buninas que são corenta 
e oito e sinco extremos do mesmo grandes redondos que não estão 
aualiadas no jnuentario

Jtem tres canudinhos d’oiro de feição de colunas esmaltados de 
preto que estão aualiados em duzentos trinta e quatro reis – O234

Jtem hum botão de cristal com hũa regra66 d’oiro que esta aualiado 
em trezentos reis – O300

Jtem hum Liuro de oras de nossa Senhora doirado com suas brochas 
d’oiro esmaltado de verde preto , e branco que esta aualiado em quatro 
mil e quatroçentos reis – 4O400

Jtem outro librinho mais piqueno de oras de nossa Senhora doirado 
Com brochas de oiro esmaltadas que esta aualiado em tres mil reis – 3O

Jtem huns graos d’aljofar meudos e hũas Continhas d’oiro muito 
meudinhas e outras continhas de vidro que o Duque deu pera hũa gorra 
do senhor Dom James que estão aualiados em quatro mil e trezentos 
reis – 4O300

Jtem vinte botoes piquininos de cristal com seos engastes d’oiro que 
dis que são de hum gibão do Senhor Dom James que esta em oito mil 
reis – 8O

Jtem hum abano de cristal com duas vieias que esta aualiado em tres 
mil e duzentos reis – 3O200

[Jttem hum garfo e hũa colher de crystal guarneçidos de Robjs 
meudos e como que estaa avaliado em sejs mjl reais – bj [mil] reais]67

Jtem hum didal d’oiro guarneçido de Robis de Seilão que esta 
aualiado em dois mil reis – 2O

Jtem Outro didal d’oiro esmaltado que esta aualiado em mil cento 
setenta e hum Reis – 1O171

Jtem hum talabarte d’oiro do senhor Dom James esmaltado /fl. 42/68 
Com sua biqueira charneira e fiuellas que esta aualiado em quatro mil 
seiscentos oitenta e sete reis – 4O687

Jtem hũa medalha de hum Camafeu de molher emgastada em oiro 
com quatro Robis piquininos que he da gorra do senhor Dom James 
que esta aualiado em oito mil reis – 8O

Jtem Cadeinha d’oiro de chaues piquenina que não tem preço69 nem 
aualiaçam

Jtem hum breuiairo Dourado Com brochas de prata com os registos 
d’oiro e aljofar que esta aualiado em dois mil e quinhentos reis – 2O500

Jtem Outro breuiario de tres offiçios d’emcadernação de França sem 
brochas que esta aualiado em quatrocentos reis – O400

Jtem hum Diurnal emcadernado em couro azul encadernação de 
França que esta aualiado em duzentos reis – O200

Jtem hum liuro d’oras d’emcadernação de França sem brochas que 
esta aualiado em sento e sincoenta reis – O150

Jtem hum Liuro d’oras emcadernado em coiro emcarnado [sic]70 
doirado que esta aualiado em trezentos reis – O300

Jtem hum missal de França com Rigisto de prata que lhe deu o 
Duque pera o oratorio que esta aualiado em trezentos e sinquenta reis 
– O350

63 No documento original lê-
se “cheos d’ambar”.

64 No documento original 
lê-se “Çeylão”.

65 Ms.: corrigido da palavra 
“madelha [sic]”.

66 No documento original 
lê-se “verga”.

67 Apenas aparece no 
documento original.

68 Ms.: repetição da palavra 
“esmaltado”.

69 No documento original 
lê-se “peso”.

70 No documento original 
lê-se “emcorado”.
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Jtem hum Rilicairo d’oiro como são Gregorio de hum cabo e Santa 
Catherina do outro esmaltado de cores que esta aualiado em tres mil 
duzentos e oitenta reis – 3O280

Jtem hũa medalha que tem quatro Diamantes e hum camafeu que 
tem tres feguras e hum Leão que esta aualiada em vinte e quatro mil 
oitocentos e trinta e seis reis , e he hũa das duas que entregou Antonio 
Moiro e disse que a tinha o senhor Dom James seu filho em hũa gorra 
– 24O836

Jtem Duas Cabaçinhas d’aljofar com duas perllas feicão de peras 
pendentes que estão em mil e duzentos reis são do inuentario antigo 
de João Gomes – 1O200

Jtem hũa nossa senhora da Goadalupe d’oiro da adição das duas que 
esta em duzentos e uinte reis – O220

Jtem hũa nossa Senhora d’oiro de Contas redonda e da outra banda 
são Jeronimo que esta em trezentos e oitenta e quatro reis – O384

/fl. 42 v/ Jtem hum golpe de candeinhas [sic]71 d’oiro que serue de 
guarnição de gorras muito delgada que estão aualiadas em sete mil 
quinhentos e oitenta reis – 7O580

Jtem hum anel de prata de Relogio que he feição de memoria que esta 
em çem reis no inuentario dos adqueridos de João Gomes Vieira – O100

As quaes peças d’oiro e joyas Contheudas neste titulo que estão 
escriptas em oito meyas folhas daqui pera tras per mim escriuão em 
que monta hum conto e quinhentos mil trezentos , corenta e sete reis 
disse a Senhora Duqueza Dona Britis que as tomaua na dita quantia 
a Conta de seu Dote e arras , E declarou Sua Senhoria que aqui vão 
algums brimcos neste titulo que o Duque que deus tem lhe deu que 
pertende Serem seos presipuos , e protesta que sendo-lhe julgados 
serem seos preçipuos lhe ser dado a estimação delles em outra Couza 
pois vão metidos nesta conta e soma asima e isto sem por justiça digo 
e isto se for justiça e asinou aqui ao primeiro dia do mez de Dezembro 
de mil quinhentos sessenta e sete annos testemunhas que estauão 
prezentes Antonio Fernandes Cordeiro e Antonio Moiro criados 
do Duque e outros heu Sebastião Aluares que o escreuy e foi mais 
testemunha João Gomes Vieira Sebastião Aluares que o escreuy e não 
faça duuida hir72 adição riscada que dis , huns fios d’aljofar meudos , e 
acaba disse que são dos ditos brincos e esta escripto em quatro regras 
e o prinçipio de outra testemunha hos sobreditos Sebastião Aluares o 
escreuy = A Duqueza = Antonio Moiro = João Gomes Vieira = Antonio 
Fernandes Cordeiro

Titulo da prata que tomou a senhora Duqueza 
dos inuentarios que sua Senhoria fes da prata que tinha 
em sua caza e assim da que tinha Margarida Bispa dos 

inuentarios da Mantearia que fes Fernão da Veiga , e dos 
inuentarios da guarda roupa que fes João Gomes Vieira

Jtem hũa baçiniqua de prata que está aualiada em Seis mil /fl. 43/73 
quinhentos e trinta e sete reis – 6O537

Jtem Outra baçeniqua mais piquena velha que esta aualiada em 
quatro mil e oitenta reis – 4O080

Jtem duas saluas chaãs todas doiradas da adição das quatro hũa tem 
as armas do Mestre de São Tiago e outra as do Jnfante de Granada e 
são as armas d’oiro que pella aualiação do inuentario vallem vinte e 
hum mil nouecentos e sette reis – 21O907

Jtem Dois brazeirinhos de prata abertos laurados com dois pratinhos 
que estão aualiados em seis mil seiscenttos vinte e sinquo reis – 
6O625

Jtem Dois Castisalinhos de piuete abertos com dois pratinhos que 
estão aualiados em tres mil seteçentos e setenta reis – 3O770

Jtem hum asafate de prata de pee de verga branco o maior da adição 
dos dois que está aualiado em treze mil duzentos e setenta e oito reis 
– 13O278

Jtem hũa almairaxa laurada e doirada que esta em tres mil nouecentos 
e sincoenta reis – 3O950

Jtem hũa escudelinha de lauar o rosto doirada em partes chaã de 
bicos que esta aualiada em mil cento setenta e dois – 1O172

Jtem hum frasquinho muito piquinino doirado em partes que esta 
aualiado em seiscentos e dez reis – O610

Jtem hũa caxinha de prata de poluilhos com sua cobertoura que esta 
aualiada em trezentos trinta e sete reis – O337

Jtem as Andilhas de prata que estão em Lisboa depositadas disse 
que lá se entregaria

Jtem hũa salua de prata com cabo, e hũa tizoira de espiuitar preza 
por hũa Cadeya que está aualiada em oitto mil duzentos vinte e sinquo 
reis – 8O225

Jtem outra salua de prata laurada em partes branca oitauada está 
aualiada em quatro mil duzentos e sincoenta reis – 4O250

Jtem outra salua mais piquena sextauada de pee branço que esta 
aualiada em quatro mil trezentos e sessenta reis – 4O360

Jtem hum taxinho de duas azas piqueno que está em mil nouecentos 

71 No documento original 
lê-se “cadeynhas”.

72 No documento original lê-se “na”.

73 Ms.: repetição das palavras 
“em Seis mil”.
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setenta e oito reis – 1O978
Jtem hũa escudella d’orelhas e os argos74 laurados que esta /fl. 43 v/ 

aualiada em dois mil e quinhentos reis – 2O500
Jtem hum fonil tambem de prata que esta aualiado em oitoçentos 

corenta e tres reis – O843
Jtem hũa prosolana toda Laurada75 por dentro e pro [sic] fora que 

esta aualiada em quatro mil setenta e sinco reis – 4O075
Jtem hũa colherinha muito piquenina velha d’ovos que esta aualiada 

em duzentos e sincoenta reis – O250
Jtem hum Calix doirado Com Sua patena que esta aualiado em sinco 

mil e duzentos reis – 5O200
Jtem Duas galhetas piqueninas que seruem no oratorio que estão 

aualiadas em tres mil e sincoenta reis – 3O050
Jtem hũa pena de prata que não esta aualiada no inuentario avaliou-

se76 em duzentos reis – O200
Jtem hũa Almarraxa Com hũas bandas doiradas e lauradas e outras 

brancas que está aualiada em mil seisçentos e sincoenta reis – 1O650
Jtem hum prefumador de manga aberto com tres pees de cabra que 

esta aualiado no inuentario em dois mil e quinhentos reis – 2O500
Jtem hum cano de prata de cristal que está aualiado no inuentario 

em quinhentos reis – O500
Jtem dois asucareiros com Suas cobertouras brancos que estão 

aualiados em vinte e dois mil duzentos setenta e sinquo reis – 2O275
Jtem Duas panelinhas de prata redondas com suas cobertouras 

chaãs que estão aualiadas em sette mil quatroçentos e sinquoenta reis 
– 7O450

Jtem quinze pratos de cortar piquenos que pezaram vinte marcos 
hũa onça e duas oitauas a dois mil e quinhentos reis o marco são 
sinquenta mil trezentos e nouenta reis e deue mais vinte oitauas do 
seruico delles – 50O390

Jtem Duas vinagreiras grandes que estão aualiadas em noue mil e 
noueçentos reis , tornou-as a entregar a João Gomes Vieira.

Jtem Sinco pratos de meya cozinha piquenos que estão aualiados 
em trinta e dois mil setecentos e dez reis – 32O710

Jtem tres faquas com os cabos de prata que dis a adição que vão 
/fl. 44/77 aualiadas Com as outras faquas no inuentario da mantearia 
na Soma maior dellas pezarão e forão aualiadas em dois mil reis – 2O

Jtem tres garfos e hũa colher que dis a adição que vão pezadas e 
aualiadas no inuentario da mantearia na soma maior delles por lá 

estarem lançados , pezarão quatro onças , e sinco oitauas que a rezão 
de dois mil e quatrocentos reis o marco como estão aualiados , e trinta 
reis de feitio cada hum monta – 1O567

Jtem hum oueiro de pee que esta aualiado em mil seisçentos e 
sessenta reis – 1O660

Jtem hũa peça de saleiro piquenina doirada que está aualiada em mil 
e setenta e sinco reis – 1O075

Jtem Sete Castiçaes redondos e hũa tezoira forão aualiados em trinta 
e tres mil reis – 33O

Jtem hum brazeirinho posto em hum cabo de pau que esta aualiado 
em dois mil seisçentos e sinquenta reis – 2O650

Jtem hũa escudella de orelhas que esta aualiada em dois mil e 
quinhentos reis – 2O500

Jtem hũa persolana que esta aualiada em dois mil duzentos e 
sinquoenta – 2O250

Jtem Outra peça de saleiro piquena Doirada que esta aualiada em 
mil e çem reis – 1O100

Jtem hũa colher , e hum garfo de prata e hũa faqua com o cabo de 
prata que dis a adição que vay no inuentario da Mantearia pezarão 
duas onças e duas oitauas e meya que monta Com trinta reis de feitio 
por peça – O180

Jtem hũa pueira de prata doirada e hum tinteiro grande de prata o 
tinteiro he branco que esta aualiado em sinco mil duzentos e sincoenta 
reis – 5O250

Jtem hũa forma d’alitria de prata pezou e foi aualiada em mil duzentos 
vinte e Sinco reis – 1O225

Jtem hum prato de cortar que serue no tinteiro da senhora Duqueza 
e dis adição que vay lançado com /fl. 44 v/78 as da mantearia no 
inuentario que fes Fernão da Ueiga que val tres mil trezentos setenta e 
oito reis – 3O378

Jtem hũa campainha de prata que esta aualiada em tres mil seisçentos 
e vinte e sinco reis – 3O625

Jtem hũa bola d’aquentar as maos aberta crespa que esta aualiada 
em seteçentos e nouenta e tres reis – O793

Jtem hũa Crux de prata doirada com doze Contas as cruzes79 
emgastadas na prata com seu pee de prata laurado e doirado que esta 
aualiada em noue mil e seiscentos reis – 9O600

Jtem hum asafate de prata de toucados que esta aualiado em trinta 
mil e oitoçentos reis – 30O800

74 No documento original 
lê-se “as orelhas”.

75 No documento original 
lê-se “douradas”.

76 Ms.: corrigido da palavra 
“aviliou-se [sic]”.

77 Ms.: repetição das 
palavras “que vão”.

78 Ms.: repetição da palavra “com”.

79 No documento original 
lê-se “azues”.
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Jtem hum prato d’agoa as maos piqueno com hum prefil doirado 
pella borda e no fundo que esta aualiado em dez mil trezentos80 vinte 
e dois reis – 10O322

Jtem hũa baçiniqua de prata que está aualiada em noue mil trezentos81 
oitenta e sete reis – 9O387

Jtem hum castisalinho de prata redondo piqueno que esta aualiado 
em dois mil e trezentos reis – 2O300

Prata que tomou a senhora Duqueza dos Jnuentarios de Mantiaria 
que fes Fernão da Ueiga que tinha a seu cargo Margarida Bispa

Jtem Duas escudellas de fralda da adição das seis porque as quatro 
emtregou a João Gomes Vieira pezarão estas dois marcos sete onças e 
sinco oitauas que a rezão de dois mil e quatroçentos reis o marco digo 
de dois mil e quinhentos como estão aualiadas no inuentario vallem 
sete mil sento , sessenta e sete reis – 7O167

Jtem hum Oueiro dos sinco que estão em hũa addição porque os 
quatro tomou o Duque no Rol da prata e val este dois mil e duzentos 
reis – 2O200

Jtem Seis garfinhos da adição dos vinte e noue vallem estes mil 
setteçentos e dezoito reis – 1O718

Jtem hũa Guarnição d’abano que esta em duzentos reis – O200
Jtem Sinco colheres de pee de cabra alem das duas que /fl. 45/82 

ja tem que estão nos seos inuentarios vallem , estas sinco dois mil e 
oitenta reis – 2O080

Jtem Duas persolanas da adição das tres porque a outra já vay atras 
e estas duas vallem quatro mil e quinhentos reis – 4O500

Jtem hũa taxinha de pee doirada por dentro e por fora que tem no 
pee hũas jarrinhas , e no meyo hum rosto val sinco mil çento oitenta e 
sete reis – 5O180

Jtem hũa Albaradinha branca pezou sinco onzas e quatro oitauas e 
meya esta aualliada em mil noueçenttos e settenta reis – 1O970

Jtem quatro bacios meaos grandes pezarão trinta e sete mil 
seteçentos e sincoenta reis – 37O750

Jtem hum prato meão piqueno que se chama no jnuentario da 
Senhora Duqueza de meya cozinha e he dos inuentarios da Mantiaria 
e val seis mil trezentos e oitenta reis , e disse que se pedio o primeiro 
anno que faleceo o Duque antes de se fazer inuentario estando a 
fazenda Comũa e em comum , E disse a Senhora Duqueza que pois 
se pedia se pedisse por todos , e se pedia no mosteiro das chagas , e 

protestou não no pasar83 e eu me enformey , e achey que se pedia e se 
fizera nisso diligençia e senão achara – 5O380

Jtem Duas Salseiras de prata vallem tres mil duzentos corenta e dois 
reis conforme a aualiação do inuentario – 3O242

Prata que a Senhora Duqueza tomou aos 
jnuentarios de João Gomes Vieira

Jtem Dois Castiçaes redondos de vella de quarta da adição dos oito 
Vallem vinte e hum mil duzentos settenta e Sinquo reis – 22O275

Jtem hũa salua branca que tem hum Rosto de molher que esta 
aualiada em oito mil vinte e oito reis – 8O028

Jtem outra salua redonda toda doirada que tem no meyo hũa 
fegura de Larcam que esta no inuentario das Joyas antigas da guarda 
roupa que fes João Gomes Vieira que esta aualiada em nouenta mil e 
sinquenta reis – 9O050

/fl. 45 v/
Jtem hum Castiçal de palmatoria da adição dos dois que val mil 

seisçentos vinte e sinco reis – 1O625
Jtem prefumadorzinho com seu prato piquenino laurado d’azul84 que 

esta em quatro mil sessenta e oito reis – 4O068
Jtem hum jarrinho de deitar agoa no tinteiro que esta em quinhentos 

trinta e sette reis – O537

Toda esta prata Contheuda e escripta neste titulo nestas tres85 meyas 
folhas d’aqui para atras disse a Senhora Duqueza Donna Britis que 
tomaua a Conta de seu dotte e arras na qual prata monta quatroçentos 
sincoenta e sete mil oitoçentos oitenta e hum reis como pareçe 
pellas adições della contheudas neste titulo aqui asinou ao primeiro 
dia do mez de Dezembro de mil quinhentos sessenta e sete annos, 
testemunhas que estauão prezentes João Gomes Vieira e Antonio 
Mouro , e Antonio Fernandes criados do Duque ; e eu Sebastião Aluares 
que o escreuj = A Duqueza = Antonio Mouro = João Gomes Vieira = 
Antonio Fernandes Cordeiro.

Titulo dos moueis que a senhora Duqueza tomou dos 
inuentarios desta fazenda guarda reposta do inuentario 
antigo e dos moueis do Dotte que ella tinha a seu cargo

Jtem hum pano d’armar da adição dos quinze que tem hum Rey 

80 No documento original 
lê-se “seteçentos”.

81 No documento original 
lê-se “sejsçentos”.

82 Ms.: repetição das palavras 
“das duas que”.

83 No documento original 
lê-se “pagar”.

84 No documento original 
lê-se “do çyzel”.

85 No documento original lê-se “sejs”.
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velho e hũa coluna com quatro idollos e ao pee da Coluna hũa Rainha 
de vinte e sinquo covados que esta aualliado em Sete mil reis – 7O

Jtem Outro pano da mesma adição de vinte couados que tem hũa 
molher a hum canto com hum Cofre na mam e hũa Rainha que abraca 
hum homem que esta aualiado em quatro mil e quinhentos reis – 4O500

Jtem Outro pano que tem hum homem em hum Cauallo branco que 
tem outro de baxo dos pes de vinte e sinco couados /fl. 46 v/86 que 
esta aualiado em Sinco mil reis , disse que tomaua estes tres panos 
açima pera seruiço de seos filhos – 5O

Jtem Dois Coxis de Ras da adição dos doze que estão aualiados estes 
a quinhentos reis cada hum que disse que tomou para Seruiço de Seos 
filhos – O500

Jtem hum pano de Raz de quatro Anas he de nossa senhora com os 
Reys Magos muito uzado que está aualiado em mil e trezentos Reis – 
1O300

Jtem hũa colcha de setim Carmezim de quatro panos forrada com 
tafeta mor87 dobre que esta aualiada em dezaseis mil reis – 16O

Jtem hũa colcha de tafeta Carmezim de Catere piquena vaã que esta 
aualiada em Sinco mil reis – 5O

Jtem Dois coxis de veludo carmezim da adição [dos quatro]88 chaos89 
de frouxel que estão aualiados em tres mil reis – 3O

Jtem hũa Almofada de veludo azul com suas borlas velha com 
buracos que esta aualiada em quinhentos reis – O500

Jtem hũa Almofada de veludo cramezim com borlas de retros 
cramezim comprida e estreita velha que esta aualiada em Seisçentos 
reis – O600

Jtem Dois alambres90 da adição dos quatro que estão aualiados em 
dois mil e quatroçentos reis – 2O400

Jtem Duas cadeiras de veludo cramezim da adição dos trinta e quatro 
que estão aualiados em tres mil e oitoçentos reis cada hua são Sete mil 
e seisçentos reis – 7O600

Jtem hũa Alcatifa de xio de vara e meya de comprido e de Largo hũa 
vara escosa Campo branco e no meyo hũa Roza emcarnada Com hum 
barrete pendurado Cadilhos vermelhos que está aualiada em dois mil 
e quatroçentos reis – 2O400

Jtem Outra alcatifa de xio de vara e meya de comprido e vara escosa 
de Largo Campo branco e tem no meyo hũa Roza verde e vermelha e 
os cantos encarnados que está em dois mil reis – 2O

[Jttem hum cobrytor de Ruão do selo amarelo que tem dous panos 

de brumado [sic] do mesmo pano que estaa avallyado em dous mjl 
reais – ij [mil] reais]91

Jtem hum Cobertor de graã piqueno que não tem mais de hum pano 
tem ourellos pellos jlhargas [sic] que está aualiado em mil reis – 1O

/fl. 46 v/ Jtem Madeira de Cuatro cadeiras d’espaldas noua de pau 
de nugueira que fes Aluaro Correa que ainda não tiuerão Couros que 
estão aualiadas em dois mil e quatrocentos reis – 2O400

Jtem quatro cadeiras de emcosto velhas que estão aualiadas em mil 
e duzentos reis – 1O200

Jtem hum Leyttinho que veyo de Frandes de charola92 que tem a 
cabiseira marchetada da adiçam dos dois que esta aualiado em mil 
reis – 1O

Jtem hũa Colcha d’olanda tem algodão de dois panos e meyo e de 
duas varas de comprido que tem hum escadoirinho [sic]93 de Lauor 
d’esteira que está aualiada em dois mil reis – 2O

Jtem Outra colcha d’olanda vazia grande de tres panos e meyo e de 
comprido tres varas em sima com as armas no meyo pespontadas que 
esta aualiada em dez mil reis – 10O

Jtem Outra colcha d’olanda vazia de dois panos e meyo e de comprido 
duas varas mal medidas que esta aualiada em dois mil e quinhentos 
reis – 2O500

Jtem Outra colcha d’olanda vazia de tres panos e meyo com as armas 
no meyo com hum lauor d’esteira pella borda de tres varas e oitaua de 
comprido que esta em dez mil reis – 10O

Jtem Outra colcha da Jndia de Sinco panos e de tres varas de comprido 
atoquesada de Retros branco com suas borlas tem nos cantos quatro 
rodas que esta aualiada em sinco mil reis – 5O

Jtem Outra colcha d’olanda de Duas varas e sinquo sesmas de com-
prido Laurado de Rodas, e Conthem quatro rodas e hũa Rodinha piquena 
com quatro folhas ao redor que esta aualiada em seis mil reis – 6O

Jtem Hũa colcha d’olanda piquena de tres panos e de duas varas e 
duas terças de comprido Laurada de Rodas que tem duas sercaduras 
hũa grande e outra piquena que se comprou a Antam Ladim uzada Com 
buraquinho que esta aualiada em sinco mil reis – 5O

Jtem hũa meza de nogueira Laurada que Laurou o Mestre Jeronimo 
que tem pees esta aualiada em oitocentos reis – O800

Jtem hũa meza d’Alemanha da adição das quatro a milhor /fl. 47/94 Com 
seos pees que esta aualiada em dois mil e duzentos reis – 2O200

Jtem Outra meza da dita adição das quatro de freixo que esta em 

86 Ms.: repetição da palavra 
“Couados”.

87 No documento original 
lê-se: “meo”.

88 Apenas aparece no 
documento original.

89 No documento original 
lê-se: “cheos”.

90 No documento original 
lê-se: “alambeis”.

91 Só aparece no documento original.

92 Ms.: corrigido da palavra 
“charoca [sic]”.

93 No documento original 
lê-se: “hũa çercadurjnha”.

94 Ms.: repetição das 
palavras “a milhor”.
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quatrocentos reis – O400
Jtem huns pees95 de hũa meza que leuou Bertolameu Mendes que 

está em duzentos reis – O200

Couzas que tomou a Senhora Duqueza do 
inuentario que fes Vicente Fernandes 

das pecas do Dote

Jtem treze guarda portas de Raz dos patriarchas da adição dos 
dezasete que estão aualiados em nouenta e tres mil reis – 93O

Jtem hum pano d’armar de Raz de vinte couados que tem no meyo 
hũa coluna sobre hum pedestal e huns Camellhos Carregados que 
estão em dez mil reis – 10O

Jtem Outro pano d’armar de Raz de vinte e quatro couados que tem 
hum Camello grande selado com gualdrapa nouo que esta aualiado em 
treze mil reis – 13O

Jtem outro pano d’armar de Raz de dezaseis couados que tem hum 
Rey Com hum Rostro na mam e hũa espada com hũas Letras que dizem 
abemolique que esta aualliado em oito mil reis – 8O

Estes moueis escriptos em tres meyas folhas daqui para tras monta 
duzentos trinta e tres mil e oittoçentos reis ; Disse a Senhora Duqueza 
Dona Britis que os tomaua a Conta de Seu Dote e arras e asinou aqui 
ao primeiro dia do mez de Dezembro do anno de mil quinhentos e 
Sessenta e sette annos testemunhas que estauão prezentes João 
Gomez Vieira e Antonio Mouro e Antonio Fernandes Cordeiro criados 
do Duque e eu Sebastião Aluares que o escreuj = A Duqueza = João 
Gomes Vieira = Antonio Mouro = Antonio Fernandes Cordeiro.

Titulo dos moueis que a senhora Duqueza tomou do inuentario do 
mouel antigo que tinha em Sua Caza , e assim dos inuentarios que 

fes João Gomes Vieira da guarda roupa , e assim dos adqueridos

Jtem hum trauiseiro grande de Costado Lauor Largo com hũa
 /fl. 47 v/ Cadeneta larga pello meyo Com quatro almofadinhas de 

teor nouo com nodoas que esta em seis mil reis – 6O
Jtem quatro meyos trauiseiros nouos de Laã dos quinze96 que seruirão 

não tem botoes com duas almofadinhas do theor que estão aualiados 
em mil e quatrocentos reis – 1O400

Jtem Duas almaduras de Leito d’olanda grandes velhas de dois 

alparauazes franjados com suas corrediças a milhor em Sete mil reis e 
outra rota em tres mil reis – 10O

Jtem hum Cobertor d’escarlatim branco que serue na cama da 
senhora Duqueza que está em mil quinhentos reis – 1O500

Lançoes

Jtem Dois Lançoes d’olanda de trez panos e meyo cada hum e de 
tres varas de comprido que está em dois mil reis – 2O

Jtem noue Lançoes d’olanda que estão Lançados no inuentario em 
sete adiçoes que estão aualiados em noue mil reis – 9O

Jtem Catorze Lançoes de barbante que estão Lançados no inuentario 
por catorze adiçoes aualiados em treze mil oitoçentos e trinta reis – 
13O830

Jtem quatro Lançoes d’estopa que estão Lançados no inuentario 
por duas adiçoes em mil reis – 1O

Jtem Catorze Lançoes de pano de linho que estão Lançados por 
onze adiçoes em Catorze mil e trezentos reis – 14O300

Colchoes

Jtem tres colchoes de barmaente [sic] nouos chaos de Lam uzados 
que vierão da Reposta que estão aualiados em tres mil e trezentos reis 
– 3O300

Jtem Dois colchoes da adição dos Sinco chaos de Lam em mil e 
duzentos reis – 1O200

Jtem tres cobertores de escadate [sic]97 velhos em que dormem 
os Senhores que estão Lançados por tres adiçoes no inuentario e 
aualiados em tres mil seisçentos reis – 3O600

Jtem hum Cobertor de papa dos dois com Listas azues piquenos 
uzados que tomou em seisçentos reis – O600

Jtem hum cobertor de papa da terra com Letras98 asues velho que 
tinha Margarida Bispa que estão em quatrocentos reis – O400

Jtem tres Alambeis da adição dos Sinco velhos em quatrocentos 
reis – O400

Jtem Dois reposteiros das armas velhos que estão /fl. 48/99 
aualiados em mil oitoçentos reis – 1O800

Jtem tres alcatifas hũa de Campo vermelho com hũa Roza amarella e 
duas de Castella que estão todas aualiadas e Lançadas por tres adiçoes 
em Sinco mil reis – 5O

95 Ms.: corrigido da palavra “pee”.

96 No documento original lê-
se: “de que nunqua”.

97 No documento original 
lê-se “escarlate”.

98 No documento original 
lê-se “listras”.

99 Ms.: repetição das 
palavras “que estão”.
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Jtem Dois tapetes piqueninos de Campo vermelho sanefas azueis 
que estão aualiados em quatrocentos reis – O400

Jtem Duas vestimentas hũa de setim azul e outra de tafeta preto e 
Roxo Raxada d’oiro que estão aualiadas em noue mil e duzentos reis , 
e Lançadas por duas adiçoes – 9O200

Escrabraenca [sic]100

Jtem a escrabraenca [sic]101 que esta na botica que esta lancada por 
quatro adiçoes que está aualiada em Sete mil e çem reis – 7O100

Couzas da botica

Jtem Dois Risfriadores de Latão grandes mais compridos Com pees 
postiços que estão aualiados em dois mil e oitoçentos reis – 2O800

Jtem tres tachos de Latão hum grande e outro meão e outro 
piquenino o mayor tem hum Remendo que estão aualiados todos em 
oitoçentos reis – O800

Jtem Dois tachos de cobre grandes de azas que estão aualiados em 
mil reis – 1O

Jtem hũa caldeirinha de prata102 de botica que esta aualiada em 
mil reis – 1O

Jtem noue baçeniquos de Latão que estão em quinhentos reis 
– O500

Jtem hũa coadeira de Latão que está em çem reis – O100
Jtem Seis baçias de Latam de Cozer fartes e duas piquenas que são 

oito que estão aualiadas em mil e quinhentos reis – 1O500
Jtem hũa baçia redonda de Latão como de barbear que está em 

duzentos reis – O200
Jtem Dois almofarizes hum de Latão e outro de metal uzados que 

estão em Settecentos reis – O700
Jtem hũa bacia de Latão de martello de pees velha que está aualiada 

em seiscentos reis – O600
Jtem hum taxinho piquenino quebrado de latão que esta aualiado 

em trinta reis – O030
Jtem Dois sacos de latão velhos que estão ambos em çento e 

sincoenta reis – O150
/fl. 49 v/

Jtem tres escumadeiras hũa de cobre e duas de Latão que estão 
aualiadas em sento e sincoenta reis – O150

Jtem Duas balanças de Latão de concha hũa grande e hũa piquena 
que estão ambas em sento e sessenta reis – O160

Jtem hum marco a que faltão dois pezos que estão em trinta reis 
– O030

Jtem Dois Castiçaes de Latão velhos que estão aualiados em 
sinquenta reis – O050

Jtem hum Cantaro de cobre velho que esta aualiado em seiscentos 
reis – O600

Jtem Dois caldeiroes de cobre hum grande e outro mais piqueno 
velhos que estão em mil e trezentos reis – 1O300

Jtem tres rollos que estão em duzentos reis – O200
Jtem hũa grelha , e hũa trempe piquena velhas que estão em 

sincoenta reis – O050
Jtem sinquo colheres de Latam velhas que estão aualiadas em 

çento e sincoenta reis – O150
Jtem hũa sertaã das duas de ferro que esta aualiada em çem reis 

– O100
Jtem Duas colheres de ferro e hum garfo d’arame que estão 

aualiados em corentta reis – O040 
Jtem hum pucaro de cobre velho que esta aualiada em sessenta 

reis – O060
Jtem hũa grade103 de cobre104 e hũa Rapadeira de ferro velha em 

çento e vinte reis – O120
Jtem huns ferros de bicos105 velhos e Catorze fuzos de cobre106 de 

Latão que estão em nouecentos reis – O900
Jtem hũa aroba e meya de pezos de ferro velhos que estão aualiados 

em trezenttos reis – O300
Jtem hum brazeiro107 e hum sedeiro que estão aualiados em 

oitoçentos reis – O800
Jtem hum Lagar de pao de tirar olios velho que esta aualiado em 

quinhenttos reis – O500
Jtem hum gral grande e outro piqueno e hũa pia que esta tudo em 

duzentos e sincoenta reis – O250
Jtem Sete barris de cobre de ter agoas grandes em dois mil e 

oitoçentos reis , e noue piquenos em mil e oitocentos reis – 1O800
Jtem hum cantarinho de cobre velho que esta aualiado em 

quatrocenttos reis – O400
Jtem hum escalfador de cobre grande e dois piquenos/fl. 50/108 que 

estão Lançados por tres adiçoes em duzentos e sessenta reis – O260
Jtem quatro formas d’alampada duas de cobre e duas de Latão que 

100 No documento original 
lê-se “cera branca”.

101 No documento original 
lê-se “cera branca”.

102 No documento original 
lê-se “latam”.

103 No documento original lê-se “gral”.

104 No documento original 
lê-se “cobryr”.

105 No documento original 
lê-se “d’obreas”.

106 No documento original 
lê-se “cobrjr”.

107 No documento original 
lê-se “bonseyro”.

108 Ms.: repetição das palavras 
“e dois piquenos”.



397

estão aualiadas em sento e sinquoenta reis – O150
Jtem hum esquentador de cobre velho que esta aualiado em 

trezentos reis – O300
Jtem treze alambiquez com suas sertaas que estão em tres mil e cem 

reis – 3O100
Jtem hũa trempe grande de fugareiro de ferro que está aualiado em 

trezentos reis – O300
Jtem hũa Confeiteira de cobre que esta aualiada em çem reis – O100
Jtem hũa paa de tirar braças e duas furquilhas de ferro velhas que 

estão aualiadas em çem reis – O100
Jtem tres109 formas de chumbo de fazer carocos de pexegos que esta 

em trinta reis – O030
Jtem hũa pedra de marmor de fazer alfeloas que esta aualiada em 

çem reis – O100
Jtem sete pratos de estanho piquenos de cortar uzados que estão 

aualiados em duzentos e oitenta reis – O280
Jtem hũa fateja de ferro piquena que esta aualiada em sincoenta 

reis – O050
Jtem noue taboleiros que estão aualiados em quatrocentos reis – 

O400
Jtem noue taboleiros piqueninos e trez bandejas que está tudo 

aualiado em trezentos reis – O300
Jtem quinze trinchos que estão em quatroçentos reis, são de pao – 

O400
Jtem Dois sestos muito grandes velhos que estão aualiados em çem 

reis – O100
Jtem Des trinchinhos de pau piqueninos que estão em çem reis – 

O100
Jtem hum asafate de Veneza que tem em sima da cobertoura , hum 

vidro que está em Corenta reis – O040
Jtem Dez asafates grandes que estão aualiados em duzentos e 

corenta reis – O240
Jtem quatro balayos grandes e hum piquenino que estam em 

duzentos reis – O200
Jtem quatro cabazes d’aza uzados que estão em çem reis – O100
Jtem hum Lançol de estopa groço que serue na botica que está em 

çem reis – O100
Jtem tres Lançoes de estopa Rotos e velhos que estão /fl. 50 v/ 

aualiados em duzentos reis – O200
Jtem Duas toalhas pera os pes110 que estão em trezentos reis – O300

Jtem Seis asafatinhos piquenos velhos da adiçam dos vinte e quatro 
que estão em sessenta reis – O060

Jtem Seis panos da botica que estão em quinhentos reis – O500
Jtem hũa meza de bordos sem pees piquena de Sinquo palmos que 

serue na botica que esta aualiada em trezentos reis – O300
Jtem hũa bacia de Latão de pees que esta aualiada em oittoçentos 

reis – O800
Jtem hum thear de fetinha velho que esta aualiado em mil reis que 

he hum todo de quatro ordens – 1O
Jtem hum thear de fetinha velha que esta aualiado em çem reis – O100
Jtem meya duzia de toalhas adamascadas piquenas de merenda de 

feguras nouas que estão aualiadas em tres mil reis – 3O
Jtem Dois meyos trauiseiros d’olanda fina Laurados de verde nouos 

que estão em dois mil e setecentos reis – 2O700 
Jtem tres penteadores da Jndia de Reboty laurado de ponto de cadea 

com suas cadanetas aualiados em oitto mil reis – 8O
Jtem hũa peça de Laa fina que esta aualiada em quatro mil e 

oitocentos reis – 4O800
Jtem Duas toalhas adamascadas de Dezaseis Cortes que estão 

aualiadas em tres mil trezentos e sinquenta reis – 3O350
Jtem hum escriptorio d’Alemanha grandes sem pees que está 

aualiado em dois mil e quatroçentos reis – 2O400
Jtem hum escriptorio de bordo que se fez em Villa Visoza que está 

em mil e seisçentos reis – 1O600
Jtem Duas arquinhas emcoiradas hũa noua e outra velha de ter 

lauores e linhas que estão em mil reis – 1O
Jtem hum cofre d’oiro e verde da Jndia a guarnição de prata he 

adquerida que esta aualiado em quatro mil reis – 4O
Jtem hũa arquinha da China piquenina pintada de ter Reliquias guar-

neçida de prata que esta em mil /fl. 52/111 e duzenttos reis – 1O200
Jtem Duas arcas de coiro cortido de duas emcargas velhas e outra de 

cabello que estão todas em mil e trezentos reis – 1O300
Jtem hum escabello da adição dos Seis que esta aualiado em çem 

reis – O100
Jtem hũa caixa de nogueira e outra de roupa que está na adição das 

tres em oitoçentos reis – O800
Jtem hum Lançol de Ruão de quatro panos e outro de tres de linho 

que estão em mil reis – 1O
Jtem outro Lançol de Ramo e meyo de barbante que esta em 

duzentos reis – O200

109 No documento original lê-se “sejs”.

110 No documento original lê-
se “pera os ospedes”.

111 Ms.: repetição das 
palavras “em mil”.
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Jtem hum sestinho forrado de setim de carmezim com hũa Rendinha 
d’oiro e he velho que esta em mil reis – 1O

Jtem hũa mesa marchetada antiga que esta aualiada em çem reis 
por ser quebrada

Jtem hũa mesa piquena entrego-a a João Gomes Vieira na entrega
Jtem hũa arquinha de nogueira com hũa pedra de moer com feição 

e huns vedrinhos que estão em quinhentos reis – O500
Jtem hum escriptorio d’Alemanha guarneçido de fora de veludo 

verde que disse que lhe dera o Duque que Deus aja e o forro de veludo 
foi de hũa vasquinha sua della senhora que trouxe , e dis adição que 
lhe pertençe a ella senhora e não esta aualliado

Moueis do Jnuentario que fes a senhora 
Duqueza dos adqueridos em seu tempo

Jtem hum trauiseiro grande d’olanda com hũa renda de Linhas 
Larga com duas almofadinhas de teor nouo sem botoes em mil e 
quatrocentos reis – 1O400

Jtem oito meyos trauiseiros de barbaemte [sic] nouos e sete 
almofadinhas chaãs em mil e quatrocentos reis – 1O400

Jtem oito meyos trauiseiros d’olanda nouos e oitto almofadinhas 
chaãs que estão em dois mil e setecentos reis – 2O700

Jtem Sinco Camizas do Duque que Deus aja tres de pano de Linho 
digo duas de linho, e tres d’olanda hũas com manteo e duas sem 
mamteo , que estão em tres mil e seisçentos reis – 3O600
/fl. 52 v/

Jtem Sinco Corpos de Camizas por acabar tres de pano de linho , e 
duas d’olanda sem mamteos e hũa de linho sem mamteo , que estão 
em dois mil e seteçentos reis – 2O700

Jtem Seis Lançoes de pano de linho sinquo de quatro pano , e hum 
de Sinco panos nouos que estão em doze mil e quatroçentos reis – 
12O400

Jtem Dois Lançoes de Ruão groços uzados de tres panos e meyo 
que estão com oittoçentos reis – O800

Jtem quatro Recheos de meos trauiseiros de Camilha cheos de Lam 
de barmante, e sete almofadinhas em quinhenttos reis – O500

Jtem Dezoito fronhas de meyos trauiseiros de barbante e d’olanda 
com noue almofadinhas do teor uzadas que estão em dois mil e 
seteçentos reis – 2O700

Jtem Oito Lançoes de linho que seruem nas camas dos senhores 

que estão em quatro mil reis – 4O
Jtem quatro fronhas de trauiseiros e duas almofadinhas de barmante 

chaos das camas dos Senhores que estão em quinhentos reis – O500
Jtem Seis Lançoes de Ruão e de linho velhos que seruem na cama 

dos senhores em mil e oitoçentos reis – 1O800
Jtem tres colchoes nouos de Ruão da cama dos senhores que estão 

em tres mil e seisçentos reis – 3O600
Jtem sinco colchoes de pano de linho groços d’ospedis cheos de 

lam piquenos velhos que estão em tres mil e duzentos reis – 3O200
Jtem hum Recheo de pano de Linho de hũa vara de comprido velho 

em çento e sincoenta reis – O150
Jtem Dois Lançoes de Linhos groso e tres panos dos ospedes uzados 

que estão em mil e çem reis – 1O100
Jtem hũa Colcha de Ruão grosa quazi noua de duas varas e meya de 

comprido e duas em quarta de Largo que está em quatro mil reis – 4O
Jtem hũa tea d’estopa que estaua na botica que tem trinta e tres 

varas de tres palmos de Largo que /fl. 53/112 que está em noueçentos 
e nouenta reis – O990

Jtem outra tea de pano que tem Corenta varas e tres palmos de 
Largo que esta em mil e oitocentos reis – 1O800

Jtem Outra tea de pano de Linho que tem trinta e sete varas e meya 
da sorte do de sima que esta aualiado em mil Seisçentos oitenta e sete 
reis – 1O687

Jtem Outra tea de pano de Linho Curado que tem treze varas e meya 
que está em seisçentos e sinco reis e disse a dita senhora Duqueza que 
estas teas que erão suas presipuas e protesta lhe serem julgadas assim 
como tem protestado o Doutor Esteuão Preto seu procurador – O605

Mais Couzas adqueridas da botica

Jtem Dois taxinhos hum de cobre e outro de Latão que estão em 
cento e sinquoentta reis – O150

Jtem quatro Caldeiras de Latão meaãs uzadas que estão em mil e 
seisçentos reis – 1O600

Jtem hum Castiçal de Latão e hum roco [sic]113 de Latão e hum 
Candieiro de ferro velho em sento e sinquenta reis – O150

Jtem Dois ferros de lamina114 de braço [sic] e hũa ferra e huma tanas 
e hum forcado e outra ferra que seruem os senhores que esta tudo em 
tres mil reis – 3O

Jtem hũa trempe grande de ferro de fugareiro uzada que esta em 

112 Ms.: repetição das palavras 
“de Largo que”.

113 No documento original 
lê-se “çaco”.

114 No documento original 
lê-se “chumjne”.
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trezentos reis – O300
Jtem Dois fugareiros de Cobre grandes uzados que estam em mil 

reis – 1O
Jtem Seis taboleiros uzados que estão em quatrocentos reis – O400
Jtem Sinco varas de pano de estopa para seruiço da botica em çem 

reis – O100
Jtem vinte e quatro alqueires d’amendoas com casquas que estão 

em mil nouecentos e sette115 reis – 1O907
Jtem vinte e hum alqueires de trigo branco que estão em mil 

seisçentos e oitenta reis – 1O680
Jtem tres alguidares vidrados e dois de barro que estão /fl. 53 v/116 

em Sento e Sinquoenta reis – O150
Jtem Dois potes que terão dez alqueires de mel que estão em 

quatro mil reis – 4O
Jtem outro pote em que estauão dois alqueires de mel pouco nouos 

que estão em oitoçentos reis – O800
Jtem outro tenor esta alqueire , E meyo que esta em Seiscentos 

reis – O600 
Jtem Sinco arobas e meya d’asuquar da Jlha da Madeira que está 

aualiado a mil e oitocentos reis aroba que são noue mil e seteçentos 
reis são da adição dos dezasete mil e sento porque o mais vay a conta 
do senhor Duque – 9O700

Jtem noue tegelinhas de fogo piqueninas que estão em trinta reis 
– O030

Jtem noue boçetas de vidro pera marmellada piquenas e hum 
pucaro que está em duzentos reis – O200

Jtem Dezoito vidros de ter agoas entre arredominhas e vidros que 
estão em quatrocentos reis – O400

Jtem noue arrodomas de ter xaropes que hũa esta chea de miua de 
marmellada , e outra vazia digo e outra meya , e duas Com hum pouco 
de alexandrino rozado , e outra arrodoma chea de xarope alexandrino , 
tudo em quinhenttos reis – O500

Jtem quatro parolas [sic]117 vidradas piqueninas que estam em 
Corenta reis – O040

Jtem noue tegelinhas de fogo que estão em trinta reis – O030
Jtem Dez parolas [sic]118 de vidro uazias dellas grandes , e dellas 

piquenas que estão em duzentos reis – O200
Jtem hũa arrodoma de oleo auiolado que esta em çem reis – O100
Jtem outra arrodoma quazi chea de oleo de marmelos que está em 

cem reis – O100

Jtem outra com hum pouco de oleo de goiuos que está em çem 
reis – O100

Jtem outra arrodoma chea de oleo rozado/fl. 54/119 que está em 
trinta reis – O030

Jtem outra chea de oleo d’endros em trinta reis – O030
Jtem outra chea de oleo de sabola semsem , que esta aualiada em 

Corenta reis – O040
Jtem outras duas arrodomas vazias que seruem de oleos que estão 

em Corenta reis – O040
Jtem outra arrodoma quazi chea d’arrobe d’amoras que está em 

cem reis – O100
Jtem Dois frascos de mel coado que não estão cheos que está em 

çento e vinte reis – O120 
Jtem hũa arrodoma grande embarcada que estaua chea de vinagre 

Rozado que está em çem reis – O100
Jtem hum vidro cheo de ingoento Rozado e duas ventozas de vidro 

que estão em sinquenta reis – O050
Jtem hum Candieiro de folhas de Frandes da adição dos tres em 

vinte reis – O020
Jtem Sinco arrodomas que tinhão os xaropes a que não sabião os 

nomes em sessenta reis – O060
Jtem tres pomas piquenas de vidro em sessenta reis – O060
Jtem seis escudellas branques e tres pratos de malgua de Talauia 

[sic]120 duzentos reis – O200

Agoas

Jtem Doze Canadas d’agoa de murta que estão em mil e duzentos 
reis – 1O200

Jtem quatro Canadas d’agoa d’Alexandria em çento e sessenta reis – O160
Jtem vinte e trez canadas d’agoa de Simça [sic]121 e dez canadas d’agoa 

de mesturas que estão em dois mil trezentos e oitentta reis – 2O380
Jtem noue canadas d’agoa de funcho que estão em çento e oitenta 

reis – O180
Jtem tres canadas d’agoa de Lingoa de vaqua em sessenta reis – O060
Jtem quatro Canadas d’agoa de pes de rozas em cento e sessenta 

reis – O160
Jtem Duas Canadas de agoa de marmellos que estam em çem reis 

– O100
/fl. 54 v/

115 No documento original 
lê-se “sesenta”.

116 Ms.: repetição da palavra “estão”.

117 No documento original 
lê-se “panelas”.

118 No documento original 
lê-se “panelas”.

119 Ms.: repetição das palavras 
“de oleo rozado”.

120 Deve ser um erro do copista. 
Provavelmente leu mal 
a palavra Talavera.

121 Ms.: no documento 
original lê-se “Jença”.
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Jtem hũa Canada d’agoa de mosquito que esta em sinquenta reis – 
O050

Jtem Duas Canadas d’agoa d’almeiroes que estão em corenta reis – 
O040

Jtem Meya Canada d’agoa de tamchage que está em mil [sic]122 reis – 1O
Jtem hũa arca de nogueira da adição das onze que está em quinhentos 

reis – O500
Jtem Sinco arcas das dez que estão na botica e são de pau velhas em 

mil reis – 1O
Jtem Dois fonis de folha de Frandes hum de azeite e outro d’agoas 

em Corenta reis – O040
Jtem Dois pares de pontaes123 de ferro de por teas124 E estopa , em 

çem reis – O100
Jtem hum meyo alqueire e tres jueiras e quatro pineiras , e hũa 

puneira125 de Couro em sento e sinquenta reis – O150
Jtem cadudo [sic]126 e hũa aldrabra que estão em ointenta reis – O080
Jtem Duas bancas de pau de ter roupa que estão em duzenttos reis 

– O200
Jtem Duas Cobertinhas de por pam velhas em corenta reis – O040
Jtem quinze alqueires de azeite a duzentos reis o alqueire são tres 

mil reis – 3O
Jtem sinco esteiras nouas hũa grande e quatro piquenas que estão 

em mil e oitoçentos reis – 1O800
Jtem Seis esteiras antre grandes e piquenas que estão em mil e 

oitoçentos reis – 1O800
Jtem Seis camas das escrauas que estão em quatro mil reis – 4O
Jtem quatro peças de barbante delgado que estão em dezanoue 

mil e trinta reis – 19O030
Jtem Dez varas de toalhas atoalhadas de des quartoes que estão 

em dois mil e duzentos reis – 2O200
Jtem Dezoito varas e meya de guardanapos adamascadas que estão 

em tres mil e seiscentos reis – 3O600
Jtem hũa Colcha da Jndia pospontada e Laurada com retros pardo 

que esta em dezaseis mil reis – 16O
Jtem hũa alcatifa da Persia noua127 Com Seos cadilhos de Retros 

carmezim que tem hũa Roza /fl. 55/128 no meyo amarella e bichos que 
está em vinte e quatro mil reis – 24O

Jtem quatro bocetas da China de Rede doiradas com suas coberturas 
que estão em tres mil reis – 3O

Jtem tres bandejas e tres boçetas redondas cubertas e hũa grande 

doirada e de vermelho cuberta , e duas chaãs doiradas por dentro em 
partes em tres mil reis – 3O

Jtem Dois arrateis de estoraque que esta aualliado em duzenttos 
reis – O200 

Jtem Seis onças de ambar que dis o inuentarios que lhe deu o Duque 
estando para faleçer e disse a senhora Duqueza que era in solido , e que 
alem de ser seu por lho dar o Duque , lho deu tambem o Senhor Duque 
Dom João depois do faleçimentos de seu Pay , e me requereo que lhos 
não Lançasse a sua conta e o pregunta-se ao senhore Duque , eu lho 
preguntey , e elle me disse que era verdade que elle lho dera depois 
do faleçimento de Seu Pay o qual esta aualiado em trinta e seis129 mil e 
seisçentos reis e por assim estar aualiado o Lanço – 36O600

Jtem hũas pouquas de pastilhas que estão em mil e oitoçentos reis 
que terão tem [sic] Seis arateis – 1O800

Jtem Duas onças de ambar feito em confeição pera Luuas que estão 
em Sinco mil e seisçentos reis – 5O600

Jtem hum escriptorio de bordos em que estão as Joyas e he feito 
em Villa Visoza em mil e seisçentos reis – 1O600

Jtem Tres escriptorios d’Alemanha hum grande e dois piquenos que 
disse que lhe deu o Duque para os seos brincos que estão aualiados 
em vinte e tres mil reis a saber o grande em dezaseis mil reis e os dois 
piquenos em sete mil reis – 23O

Jtem hũa arquinha piquenina de hum palmo de pau preto com 
fechadorinha de prata em mil e duzentos reis – 1O200

/fl. 55 v/
Jtem Dois Cofres de Frandes de treze ferros verdes nouos em dois 

mil e quatroçentos reis – 2O400
Jtem Sinco Cofres de dezasete ferros quatro , e hum de treze todos 

em Seis mil e seiscentos reis – 6O600
Jtem hum cofre de França chapado de ferro em Settecentos reis – O700
Jtem Duas arcas encouradas de hũa emcarga hũa de Coiro cortido , 

e hũa de cabello nouas que estam em mil e setteçentos reis – 1O700
Jtem Duas arcas de pau hũa da Jndia e outra de pinho em Seteçentos 

e sessenta reis – O760
Jtem Duas arcas uzadas encoiradas de coiro de cabello de hũa 

emcarga em dois mil reis – 2O
Jtem hum Cofre de Sete ferros uzado que esta em caza dos Senhores 

em trezentos e Sincoenta reis – O350
Jtem hũa caixa encoirada de coiro de cabello de hũa emcarga de 

cabello uzada que esta em quinhentos reis – O500

122 No documento original lê-se “dez”.

123 No documento original 
lê-se “pemtees”.

124 No documento original 
lê-se “de pentear”.

125 No documento original 
lê-se “jueyra”.

126 Ms.: no documento original 
lê-se “cadado”.

127 No documento original 
lê-se “meam”.

128 Ms.: repetição das 
palavras “hũa Roza”.

129 No documento original lê-se “tres”.
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Jtem Dois Lançoes de Ruão que seruem na guarda Roupa uzados 
que estão em mil e duzentos reis – 1O200

Jtem hum escriptorio da China doirado d’oiro e prata130 guarneçido 
de prata com todos os Cantos de baxo , e de sima de prata e fechadura 
e ganchos131 em treze mil reis – 13O

Jtem hũa tea que estaua em caza de tesellão de pano de estopa 
de sedeiro de sessenta e sinco varas aualiado a corenta reis a vara são 
Sinco mil e duzentos reis – 5O200

Jtem quatro meyos trauiseiros de Camilha d’olanda com rendas 
Lauradas de pontos com duas almofadinhas uzadas que estão aualiados 
em dois mil reis – 2O

Jtem hũa vistimenta de Damasco Carmezim com sauastro de veludo 
cramezim por acabar que esta em Seis mil e quinhenttos reis – 6O500

Jtem tomando inuentario adquerido de João Gomes Vyeira , dois 
liuros de oras de nossa senhora de França em mil e quinhentos reis que 
estão Lançados /fl. 56/132 por duas adiçoes no inuentario – 1O500

Jtem sinco liuros de oras de nossa senhora que estão no dito inuen-
tario Lançados por sinco adiçoes em quinhentos e vinte reis – O520

Jtem hum missal com brochas de prata e nas brochas medalhas 
que estão em mil e noueçentos reis no inuentario antigo do dito João 
Gomes – 1O900

Jtem hum breuiario Romano antigo doirado que esta no dito 
inuentario em duzenttos reis – O200

Jtem hũa bola de Cristal que esta no dito inuentario em dois mil 
reis – 2O

Jtem hum Roupão de martas posto em chamalote alyonado que 
está no dito inuentario em doze mil reis – 12O

Jtem Dezoito Couados e quarta de veludo preto de pello e meio 
que fes Bastião teselam que se aualiou a oitoçentos e Sinquenta reis 
o couado que são quinze mil quinhentos e doze reis que está no dito 
inuentario – 15O512

Jtem hum escriptorio d’Alemanha cuberto de couro preto piqueno 
em que andauão os chumbos e medalhas que está em tres mil reis no 
inuentario dos moueis adqueridos de João Gomes Vieira – 3O

Jtem hum escriptorio de pau preto muito piqueno e forrado de 
Coiro que esta em dois mil reis he do jnuentario antigo de João Gomes 
Vieira – 2O

Jtem hũa esteirinha da Jndia Rota que esta em çento e sessenta reis 
do inuentario antigo – O160

Jtem treze pares de Luuas brancas da adição dos trinta pares em 
Seisçentos e Sincoenta reis – O650

Jtem noue pares de Luuas consertadas em Sinquo mil e quatrocentos 
reis – 5O400

Jtem Sinco pares de Luuas de Vallença piqueninas da adição dos 
onze pares em duzentos e Sinquenta reis – O250

– do Jnuentario da dita Senhora dos adqueridos –133

Jtem vinte e hum pares de Luuas da çidade Real da adição dos 
trinta e hum pares em mil seteçentos e vinte reis – 1O720

he do seu inuentario adquerido
Jtem Dois escriptorios que são do seu Dote hum da China doirado 

digo que lhe forão dados em pagamento do seu dotte /fl. 56 v/hum 
doirado d’oiro [e preto]134 e outro d’Alemanha piqueno com gauetas foi 
aualiado o da Jndia em oito mil reis e a da Alemanha em dois mil reis 
por estarem rendidos [sic] e uzados – 10O

Jtem hum escrauo por nome Pedro que estaua no Castello que 
seruia na guarda reposta que esta aualiado em trinta mil reis – 30O

Jtem dez Recheos de meyos trauiseiros oito cheos de Lam e dois 
vazios de barbante que esta no inuentario que fez a Senhora Duqueza 
dos moueis antigos que estão aualiados em oitoçenttos reis – O800

Jtem quatro meyos trauiseiros d’olanda de Camilha e duas 
almofadinhas Lauradas de pontos com hũa renda de dichos [sic] que 
estão aualiados em mil e trezentos reis – 1O300

Jtem hum Crauo piqueno que se fez em Lisboa que mandou fazer o 
Arçebispo que esta aualiado em sinco mil reis – 5O

Monta-se nestes moueis Conteudos escriptos nestas doze meyas 
folhas de papel daqui pera tras quinhentos vinte e hum mil quinhentos 
vinte e quatro reis os quaes disse a senhora Duqueza Dona Britis que 
os tomaua a Conta de Seu dotte e arras e asinou aqui ao primeiro 
dia do mez de Dezembro de mil Seisçentos e sesenta e sete annos 
testemunhas que estauão prezentes João Gomez Vieira e Antonio Moiro 
e Antonio Fernandes Cordeiro criados do Duque heu Sebastião aluares 
que o escreuy ; E não faça duuida na adição Riscada que dis , quatro 
Risfriadores de Latão que estão aualiados em Seis mil e quatroçentos 
reis dois delles tem pees postiços por verdade testemunhas os 
Sobreditos Sebastião aluares que o escreuy = A duqueza = Antonio 
Moiro = João Gomes Vieira = Antonio Fernandes

130 No documento original 
lê-se “preto”.

131 No documento original 
lê-se “gomços”.

132 Ms.: repetição da palavra 
“Lançados”.

133 Não aparece no 
documento original

134 Apenas aparece no 
documento original.

135 Ms.: repetição da 
palavra “Reçebeo”.
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Titulo de dinheiro que a Senhora Duqueza 
reçebeu segundo declarou Sua Senhoria

Jtem Disse que Reçebeo de Manoel Gomes Boleito Sinco mil 
duzentos e Sincoenta reis que o dito Manuel Gomes reçebeo /fl. 57/135 
de Antonio Franco almoxarife desta Villa a Conta do que ficou deuendo 
em sua conta

Jtem e Disse que Reçebeo mais do dito Antonio Franco corenta e 
seis alqueires de trigo e hum moyo de Seuada

Jtem Disse a dita Senhora , o dito Antonio Franco pagara a Jgnes 
Fernandes veuua molher que foi de Esteuão Moniz Laurador hum moyo 
e dois alqueires de trigo e Sinco moyos e oito alqueires de Seuada , e 
Sinco mil e duzentos e Sinquenta reis em dinheiro , e se descontarão 
Com vinte e sete mil noueçentos e tantos reis de hũa sentença que a 
dita Jgnes Fernandes este pam , e Sinco mil e duzentos e Sincoenta reis 
em dinheiro ao dito Antonio Franco que era da Sua conta , e o monte 
deuia a dita Jgnes Fernandes e a fazenda do Duque os ditos vinte e 
sette mil e nouesentos e tantos reis de maneira de que a dita Jgnes 
Fernandes tinha sentença e se fes compençaçam com a sua diuida 
pella que lhe deuia a fazenda e por tanto disse a senhora Duqueza que 
não tinha duuida a se Leuar em conta ao dito Antonio Franco o dito 
pam e Sinco mil duzentos e Sincoenta reis em dinheiro

Jtem Disse Sua Senhoria que Reçebeo mais de Diogo Vaz d’Almeida 
thesoireiro da Capella do Duque Corenta e dois mil quatroçentos e 
Sincoenta e noue reis que se deuião ao Duque que Deus haja das 
rendas dos frutos136 anexos a Sua Capella que estão Lançados no 
inuentario das diuidas que deuem a fazenda

Jtem Disse que reçebeo mais de Bastião Homem almoxarife de 
Souzel vinte mil reis a conta do que deue e se gastou em se vir a Souzel 
e Com hũa besta quatroçentos reis

Jtem Disse que Recebeo de Alexandre Pires Rendeiro que foi da 
chanselaria Sinco mil reis de que se gastou çem reis em despezas

E por assim sua senhoria reçeber o sobredito asinou aqui em 
Villa Visoza em o primeiro dia do mez /fl. 57 v/ de Dezembro de 
mil Seiscentos sessenta e Sette annos heu Sebastião o escreuy = A 
Duqueza =

137 Eu o Duque etcª faço saber aos que este meu Aluara de procuração 
virem que eu Dou poder ao Doutor Felix Teixeira meu Dezembargador 
pera que por mim e em meu nome asista ao desapossamento e emtrega 
que A Duqueza minha Senhora ha-de fazer da fazenda que ficou por 

faleçimento do Duque meu senhor que Deus tem de que Sua Senhoria 
esta de posse no qual negoçio o dito Doutor Felix Teixeira podera 
fazer por minha parte , protestaçoes e requerer o mais que me Cumprir 
porque por este fico de auer por beme valliozo tendo o que nisto elle 
fizer e por çerteza disso mandey ser feito este por mim asinado em 
Villa Vizosa a vinte e sete de Outubro Antonio d’Abreu o fez de mil 
quinhentos Sessenta e Sette = O Duque = Aluara de procuração ao 
Doutor Felix Teixeira pera que Como procurador de Vossa excelençia 
asista por Sua parte ao desapossamento e emtrega que a Senhora 
Duqueza há-de fazer da fazenda que ficou por faleçimento do Duque 
que Deus tem de que está de posse.

– noteficação ao Senhor Duque –

Ao primeiro dia do mez de Dezembro do anno de mil quinhentos 
e sessenta e sette annos em Villa Visoça no apozento do Senhor 
Duque por mim escriuão lhe foi dito que pois Sua exselençia estaua ja 
entregue da fazenda e desapossada a Senhora Duqueza , e em entregue 
a fazenda a quem Sua exselençia mandara que a Sentença 138 mandaua 
que lhe noteficase que mandaçe a çidade de Lixboa fazenda da que 
lhe foi emtregue pera se vender pera com ella Se acabar de pagar a 
senhora Duqueza de seu Dotte e arras , e por tanto lhe notefiquey que 
mandaçe da dita fazenda que lhe assim foi entregue , tanta pera se 
vender na cidade de Lisboa que a Senhora Duqueza fosse acabada de 
pagar de seu dotte , e arras , e eu Sebastião Aluares /fl. 58/139 que o 
escreuy = E tresladados os ditos auttos de Jnuentarios os Consertey 
Com os proprios a que me reporto que passey em pedide forma a 
pedimento de […]140 que mos aprezentou e de como tudo reçebeo 
asinou aqui Comigo tabalião e Com o offiçial abaxo com quem os 
consertey Lisboa dezoito de Janeiro de mil Seiscentos Setenta e noue 
annos . E eu Manuel do Ualle taballeão publico de notas por sua Altesa 
nesta corte e cidade de Lixboa seo termo este do proprio a que me 
reporto fis tresladar consertey sobescreuy hasiney em publico = dizem 
os consertos , seria , Manuel Pereira , Jammes , da terra , ferro [sic]
[Assinaturas]
Copiado por min tabeliam 
Manuel do Ualle

136 Ms.: no documento original 
lê-se “Jgrejas”.

137 Ms.: à margem esquerda 
“Aluara de procuracam”.

138 Ms.: à margem esquerda “senhora”.

139 Ms.: repetição da palavra “Aluares”.

140 Ms.: espaço deixado em branco.
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/fl. 1/
Autos da Emtregua que se fes Ao Duque Dom João dos Bens 
que ficarão de seu Pay o Duque de Bragança dom Theodozio 

e ficarão em poder da Duqueza dona Brites de Lancastre

/fl. 2/
Estes são os Autos per ho dote desaposou a senhora duquesa/

Auto da emtregua que se fes /.
da fazenda que ficou do duque dom Theodosio /

que deus aja . Ao senhor duque dom João //
que emtregou a senhora duquesa dona Britez //

E asy do que tomou a dita senhora duquesa Aa sua conta //.

/fl. 4/
Auto que se fez sobre a entrega da Fazemda 

Ao senhor duque dom João /

Ano do nacimento de nosso senhor Jesus Christo de mjl quynhentos 
sesemta e sete aos vjmte e sete dias do mes d’outubro do dyto Anno 
em a villa de Vjlla Viçosa / homde eu Sebastião Aluarez sprivão das 
partilhas da fazemda que ficou por faleçimento do duque de Bargamsa 
dom Theodosio que deus aja fuy per mamdado d’el Rey noso / senhor 
/ pera entregar Ao senhor duque dom João toda a fazenda que ficou 
por faleçimento do duque seu pay conforme aa sentença que deu o 
doutor Jeronimo Pereira de Saa Jujz das dytas partilhas / E logo eu 

sprivão fuy Ao aposemto do Dito senhor duque / E lhe notefiquej a 
dita sentença e provisão de sua alteza / e lhe fis pergunta se querja 
estar por ela / e por ele dito senhor foj dito que sy e que estava prestes 
pera a comprir e mandar /fl. 4 v/ Reçeber toda a fazenda de que estava 
de pose a senhora duquesa dona Britiz e os oficiaees de sua mão / 
dela senhora / E dise que pera efeito do sobredito ele nomeava e de 
facto nomeou pera reçeber toda a fazenda de que asy esta de pose a 
dita senhora duquesa que tem em seu poder a Joam Gomez Viejra seu 
cryado / e he contemte e se obrygou que toda a fazenda que asy a dita 
senhora duquesa entregar Ao dicto Joam Gomez Vyeyra e lhe asynar 
per Jnuentario que dela seria feito / ele senhor duque dara conta com 
entrega dela cada vez que lhe for pedida pelo dito Jeronimo Pereira 
de Saa Jujz destas partilhas / ou por quem sua alteza mamdar pera 
que obrjgou seus beens e Rendas /. E dise majs o dito senhor duque 
que toda a outra fazenda de que estam entregues os ofyciaees da 
casa que a tinham em poder e fjzerão jnuentarios dela de que a dita 
senhora outrosy estaa de pose / ele he contemte que fique com os 
djtos ofjsiaes asy e da maneira que te’gora a tyueram da mão da dita 
senhora duquesa / fazendo eles obrjgação de lha entregar a ele senhor 
duque ou a quem ele mandar / cada vez que a pedir / a qual fazenda 
outrosy se obrygou ele dito senhor entregar quando for pedida pello 
dito jujz das partilhas e daar comta dela sob a obrjgaçam sobredita 
// E sendo presemte o doutor Feljx Tejxeira desembargador da casa 
do dito senhor e seu procurador como pareçe per hũa procuraçam a 
diante jumte / dise em nome do dito senhor que  protestava aa senhora 
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duquesa nam corer o juro que o dito senhor lhe daa em pagamento 
das peças que tomou se nam do dja que a dita senhora com efejto se 
desaposar Realmente /fl. 5/ de toda a fazenda de que estaa em pose 
per sy e per os oficiaees que a tem em poder conforme aa sentença e 
contrato do comçerto / antre eles feito / e asynou aquy o dito senhor 
duque e seu procurador , testemunhas que estavão presemtes Amtonio 
de Gouvea secretayro do dito senhor e Amtonio d’ Abreu seu sprivão 
da Camara / eu Sebastião Alvarez que ho sprivj 
[Assinaturas]
ho duque 
o doutor Felix Teixeira 
Antonio de Gouuea 
Antonio d’Abreu

E Logo dahy fuy eu sprivão ao aposemto da senhora duquesa dona 
Brytiz e lhe ly este Auto atras asynado pelo senhor duque / E lhe fiz 
pergunta se querja sua senhorja entregar a fazemda de que estaa em 
pose conforme ao comçerto de trasauçam e a sentença e provjsão d’el 
Rej nosso senhor / E por ela senhora duquesa foj djto que ella he muito 
contemte de logo entregar a fazenda e aa muitos dias que a qujsera ter 
entrege se tyvera sabjdo a quem se avia de entregar mas agora que lho 
eu sprivão notefiquo que logo a entregara e se haa parte desaposada 
dela como sempre ouue depois de pasados os escrytos do comçerto e 
a entregara a que tem ao senhor /fl. 5 v/ duque e a quem ele mamdar 
/ com protestaçam de lhe corer o juro conforme aos protestos que tem 
feitos o doutor Esteuam Preto seu procurador nos Autos honde estaa 
o dito Comçerto e sentença que he do /. dia que pasaram os escrytos 
e se entregou a prata e peças ao dyto senhor duque por diamte e logo 
/ entregou a fazenda que tynha a Joam Gomez Vjeyra a quem o dito 
senhor duque ouue por bem que s’entregase e asynou aquj no dito dia 
que sam vjmte e sete dias d’outubro de j [mil] bc sesemta e sete Annos 
testemunhas que estavam presemtes Ruy Vaz Camjnha vedor da casa 
da dita Senhora e Bras da Sylua meu cryado / e a jsto era presemte o 
doutor Felix Teixeira procurador do dito senhor duque eu Sebastião 
Alvarez que ho spriui / e a fazenda que entregou he a que se Ao diante 
segue Sebastiam Alvarez ho spriui 
[Assinaturas]
A duquesa
Ruy Uaz Camjnha
Bras da Sillua

/fl. 6/
Joyas

Titulo das Joyas d’ouro e pedrarja que a senhora duquesa entregou 
a Joam Gomez Vjeyra a quem o duque mandou entregar a fazenda 

que a dita senhora tynha Como pareçe pelo Auto atras Asynado pelo 
dito senhor que Sam das Joyas conthidas nos Jnuentarios que a dita 

senhora fez das Joyas que djse que lhe dera o duque // e asy dos 
outros jnuentarios das yoias que ela senhora tynha em sua casa

Jttem emtregou-lhe hum fjrmal de hũa esmeralda e hum balaex 
grande e a esmerallda he baroca , e tres balaex majs pequenos como 
contas que foi avaljado em çimquoenta mil e seteçentos reais – 
Cinquenta [mil] bijc reais

Jttem emtregou-lhe outro fyrmal que tem hũa esmerallda tavoa / 
e hum Robj tavoa / e hum Robj baroco descorado / e o outro Robj 
grande he balaex / e tem o fyrmall quatro perlas engastadas ao Redor 
das pedras com seu foro d’ouro desapegado esmalltado de cores e as 
pedras sam fallsas / e tinha por pemdemte hũa perla fejçam de pera 
que nam entregou por dizer que a vemdera a qual perla foy avaliada 
em dezasejs mjl reais / E o fyrmall /fl. 6 v/ estava avalyado com as 
perlas em trymta e sejs mjl çento çimquoenta e sete reais / e tyrando 
os xbj [mil] reais da valya da perla que nam entregou fiquam vjmte mjl 
çento çimquoenta e Sete reais – xx [mil] cento Lbij

Jttem emtregou-lhe majs hum fjrmal de hum balaex e hũa perla , 
e o balaex he baroco e a perla fejçam de pera pendente foy avaliado 
o fjrmall em vjmte e oyto mjl reais E a perlla em vjmte mill reais e diz 
adiçam do jnuentario que a perla he adquerjda – xxbiij [mil]

– xx [mil]
Jttem emtregou-lhe majs dous barçeletes d’ouro esmalltados de 

preto e branco e sam çerados que estam avalyados em dezanove mjl 
duzentos e quatorze reais – xix [mil] ijcxib

Jttem emtregou-lhe majs hũa çimta d’ouro de feiçam de troços que 
tem coremta e tres peças / esmalltada de verde e Roxysjn bramco e 
Roxo que tem vjmte e duas peças grandes e vjmte e hũa travesas que 
foj avaliada em çento e sejs mjl e quatroçentos reais – cento bj [mil]

Jttem emtregou-lhe majs sesemta e sejs botões de perlas que tem 
cada botão tres perlas engastadas em ouro esmaltadas de Roxjsjm e 
majs dous botõis da mesma fejçam com duas perlas cada hum E asy 
majs dous botões Jmtejros / E asy majs seis botõis da mesma feiçam 
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com algũas perlas soltas que fazem a conta das sejs que foram todas 
avaliadas em cemto e doze mjl noveçentos corenta e sejs reais – cento 
xij [mil] jxc Rbj

Jttem Reçebeo majs o dito Joam Gomez trjmta e tres botões d’ouro 
Redondos de çimquo amagos cada hum esmalltados de preto / e 
branco da adicam dos setemta e tres e estes vallem / a diante vam e 
sam corenta e sete em xbij [mil] ijc R reais

Jttem Reçebeo majs hum anel de hum Rubj de bago de quatro 
Lunetas que estaa avaliado / em dezasejs mjl reais – xbj [mil] reais

Jttem Reçebeo majs hum anel de hũa esmerallda baroca de oyto 
Lunetas esmaltado de branco e preto que estaa avaliado em dez mjl 
reais – x [mil] reais

Jttem Reçebeo majs outro Anel de hum dyamão [sic] tavoa allto 
comprjdo esmalltado de branco e preto bajxo da cabeça e o diamam 
he perfeito que estaa avaliado em quatroçentos mjl reais – iiijc [mil] 
reais

Jttem Reçebeo majs outro anel de hum diamão tavoa piqueno cayse 
[sic] quadrado esmaltado de preto e azull que esta avaliado em doze 
mjl reais – xij [mil] reais

Jttem Reçebeo majs duas arrecadas d’ouro de feição de synos aa 
mão e tem cada hũa oyto perlas esmaltadas de branco e preto / que 
estam avaliadas em coremta mjl reais – Corenta [mil] reais

Jttem Reçebeo majs hũa çimta de Jaçimtos Lavrados engastados 
em ouro que tem tres Rosas de Jaçimtos de çimquo Jaçimtos cada hũa 
e hũa Laçada no meo e antre peça e peça de Jaçimto hũa peça d’ouro e 
sam alem das Rosas e Jaçjmtos vjmte e hum Jacimtos que foj avaliada 
em duzemtos trymta e sejs mjl sejsçentos oytemta e sete reais digo 
que sam dezanove jaçimtos alem das Rosas – ijc xxxbj [mil] lxx [sic] 
digo 236U

Jttem Resebeo majs hũas comtas de crjstal atoneladas com sete 
estremos d’ouro e o ouro do gasto da cruz crjstal [sic] dyz a adição do 
jnuentario que he adquerjdo e os estremos lhe dera o duque que eram 
seus preçipuos / e o crjstal comprara ela senhora com o seu djnheiro 
e estaa avaliado / com majs dous estremos tudo em quatro mjl e 
oytoçentos reais sscilicet os sete estremos em ij [mil] biijc reais e o da 
cruz em ij [mil] reais – iiij [mil] biijc

/fl. 8/
Jttem sesemta e tres coraes Rebredos [sic] que tem sete estremos 

d’ouro de Franca piquenos atonelados e esmalltados e ho majs grande 

que estam avaliados em çimquo mjl e quatroçentos reais e dise que os 
coraes lhe dera o comendador moor / e entregou todo ao dito Joam 
Gomez Vieira com a protestaçam e protestações que tem feito seu 
procurador de serem estas peças suas preçipuas / como pareçe pelo 
jnuentario que se fez delas – b [mil] iiijc reais

Jttem Resebeo majs hum corpo d’armas a modo de coração de perla 
das amtilhas com dous engastes d’ouro que estaa avaliado em quatro 
mjl reais – iiij [mil] reais

Jttem Resebeo majs duas Rosas de vjdro verde emgastadas em ouro 
com suas perlas pemdemtes cada hũa sam Redomdas esmalltadas de 
cores que  foram avaliadas em oyto mjl sejsçentos noventa e dous reais 
– biij [mil] bjc LRij reais

Jttem Resebeo majs dous barçeletes de pedrarja Robjs dyamantes 
esmaltados e os diamantes sam taboas e as esmeralldas e os Robjs 
barrocos e sam Lavrados por dentro dyamantes meudos que estam 
avaliados em oytoçemtos mjl reais – biijc [mil]
/fl. 8 v/

Jtem dous barçeletes d’ouro abertos que tem cada hum dous 
diamantes e dous Robjs tavoas e quatro Rosas de perlas que tem 
cada hũa quatro perlas que estam avaliadas em çemto e vjmte mjl 
quynhentos noventa e tres reais que outrosy Resebeo o dito Joam 
Gomez Vieira – cento xx [mil] bcLRiij reais

Jttem Resebeo majs hum anel d’ouro todo lavrado de diamantes 
que tem vjmte dyamantes piquenjnos em que entram çimquo que 
estam no lugar da pedra / que estaa avaliado em trymta e çimquo mjl 
reais – xxxb [mil]

Jttem Resebeo majs outro anel de hum diamante tavoa esmalltado 
de preto e bramco / que tem hum camto menos e nas lunetas esmalltado 
de preto e branco que estaa avalljado em sesemta mjl reais – Lx [mil] 
reais

Jttem Resebeo majs outro anel de hum diamante tavoa lavrado allto 
esmalltado de bramco e preto perfeito que estaa avaliado em oytemta 
mjl reais – Lxxx [mil]

Jttem Resebeo majs outro anel de hum diamante nayfe de pomta 
sem folha esmalltado / de preto engastado em vão que estaa avaliado 
em vjmte mjl reais – xx [mil] reais
/fl. 9/

Jttem Resebeo majs hum anel de hum Roby barroco comprjdo 
engastado com quatro pontjnhas esmalltado de preto e hum piquenjno 
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d’azul de duas partes da pedra que estaa avalyado em vjmte e oyto mjl 
reais – xxbiij [mil] reais

Jttem Resebeo majs outro anel de hũa esmerallda de tres camtos 
esmalltada de bramco e verde e he tavoa allto que estaa avaliado em 
oytemta mjl reais – Lxxx [mil] reais

Jttem Resebeo majs duas arrecadas de cristal de feiçam de cabaças 
guarnecydas d’ouro e de Rubjletes em cada hũa hum grão d’aljofar 
pendente e os grãos diz adiçam que sam adquerjdos e foram avaliados 
em mjl e duzentos reais – j [mil] ijc reais

e os pendentes em dous mjl e oytoçentos reais – ij [mil] biijc reais
Jttem dous brymcos d’orelhas d’ouro feiçam de Relogios que tem 

cada hum quatro dyamantes tavoas e hũa perla pendemte esmalltados 
/ e diz adiçam que as perlas sam adquerjdas que lhe deu o duque e 
foram avaliados em dezasejs mjl reais os brjncos e as perlas em sejs 
mjl reais que outrosy Resebeo – xbj [mil] reais

– bj [mil] reais
/fl. 9 v/

Jttem hum cordão d’ouro de peças que tem omze Rocas / e outras 
omze peças de feiçam de colunas esmalltado e as Rocas sam omze 
peças de duas Rocas cada hũa / que estaa avalyado / em duzentos e 
dezojto mjl çemto vjmte e çimquo reais que outrosy Resebeo o dito 
Joam Gomez Vieira – ijcxbiij [mil] jcxxb

Jttem Resebeo majs sejs manjlhas de bufaro encastoadas em ouro a 
maneyra de garocha esmaltadas de bramco e preto que estaa avaliado 
em vjmte e nove mjl e sejsçentos reais – xxjx [mil] bjc

Jttem Resebeo majs çinquoemta botõis d’ouro abertos cheos 
d’ambar sameados d’escamas por demtro que estam avaliados em 
trymta e hum mjl quynhentos e vjnte reais – xxxj [mil] bcxx

Jttem Resebeo majs sesemta botões d’ouro de feiçam dos de çima 
forados de prata que estam avaliados em trymta e sete mjl e seteçentos 
reais – xxxbij [mil] bijc

Jttem Resebeo majs çimquoenta e sete botoes d’ouro de feiçam de 
frol d’alecrym esmalltados que estam avaliados em trymta e çimquo 
mjl duzentos e setemta reais – xxxb [mil] ijcLxx
/fl. 10/

Jttem dezojto pares de pomtas d’ouro de Framça piqueninas 
esmaltadas de preto que dyz adiçam que são das Jojas que lhe deu o 
duque / que estam avaliadas em sejs mjl trezentos vjmte e sete reais / 
e as Resebeo o djto Joam Gomez Vieira – bj [mil] iijcxxbj reais

Jttem Resebeo majs Çimquoenta contas de crystal que sam as que 
tem os sete estremos d’ouro feyçam de mellam esmaltados de verde 
os quaes estremos estam atras Lançados no Jnuentario / e o crystal 
estaa avaliado em mjl e duzentos reais – j [mil] ijc reais

Peças do Jnuentario que fez a senhora duquesa das Joyas adqerjdas 
em seu tempo / digo das Joyas que lhe dera o duque /.

1Jttem hum fio de perllas que tem çemto e quymze perlas e a 
perla de çima de fejção de perjnha que foy avaliado em hum conto 
quatroçentos setemta e oyto mjl reais que Resebeo o dito Joam Gomez 
Vieira – j conto iiijcLxxbiij reais

Jttem hum anel da marta que he de diamantes hum de tavoa alto 
em çima e sejs diamantes peqenjnos de rador do grande esmalltado 
de verde bramco e outras cores /fl. 10 v/ e a cabeça da marta he d’ouro 
e tem Ao pescoço hum colar de pedrarja sscilicet tres diamantes e 
tres Robjs tavoas de sejs perlas / e na testa hum Robj tavoa / e nos 
olhos dous Robjs barocos / e pelo foçinho mujtos Robjs e diamantes e 
esmeralldas tudo meudo / e os peis e mãos sam d’ouro e tem em cada 
hum / hum Robj tavoa e hũa cadea piqenjna por honde se prende / e a 
marta sam duas martas empanadas hũa com outra / foj tudo avaliado 
em duzemtos e dous mjl quatroçentos e dezanove reais a qual outrosy 
Resebeo o dito Joam Gomez Vieira – ijcij [mil] iiijcxjx

Jttem Resebeo majs duas pontas grandes de crystal emgastadas 
em ouro hũa esmalltada e outra por esmalltar e por acabar que estam 
avaliadas em quatro mjl quynhentos e noventa e dous reais – iiij [mil] 
bcLRij reais

Jttem Resebeo majs duas pomtas d’ouro de Çeylam pequenas com 
Rubyletes meudos que estam avaliados em noveçentos reais – jxc 
reais

Jttem Resebeo majs coremta e oyto camafeos de ceylão pera botões 
e hũa medalha de camafeu que estam avaliados em dezasejs mjl reais 
– xbj [mil] reais
/fl. 11/

Jttem hum cordão de crystal desgurneçjdo / que estaa avaliado em 
vjmte e quatro / mjl reais que Resebeo o dito João Gomez – xxiiij [mil] 
reais

Jttem hum colarjnho de crystal desguarneçido que estaa em sejs 
peças que estaa avaliado / em dous mjl e quatroçentos reais / que 
Resebeo o dito João Gomez – ij [mil] iiijc reais

1  Ms.: à margem esquerda “he o fyo 
de perlas que foy ? pera e o tornou 
a entregar a senhora duquesa / 
agora /”.
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Jttem trymta e sete pomtas de cryztal desguarneçjdas em que entra 
hũa quebrada que estam avaliadas em sete mjl e quatroçemtos reais 
que Resebeo o dito Joam Gomez – bij [mil] iiijc reais

Jttem hũa medalha que tem hum camafeu da furtuna guarneçida 
d’ouro que hee das duas que entregou Antonio Mouro / e esta estaa 
avaliada em dez mjl seteçentos e sesemta reais que outrosy Resebeo o 
dito Joam Gomez Vieira – x [mil] bijcLx reais

Jttem hum anel d’ouro esmalltado de preto que tem hum Robj de 
bago allto que estaa avaliado em Çem mjl reais – cento [mil] reais

Jttem Resebeo majs hũa cruz de djamantes que tem vjmte e hum 
diamantes com tres perlas pendentes que foy da Rainha dona Jsabel 
que estaa avaliada em corenta e oyto mjl reais – Rbiij [mil] reais
/fl. 11 v/

Jttem Resebeo majs hũa argola d’ouro de Raizes que tem doze peças 
esmalltadas de preto e bramco que estaa avaliada em trymta e oyto mil 
noveçentos çimquoenta e dous reais – xxxbiij [mil] LRcLij reais

Jttem Reçebeo majs hũa Libre de perla engastada em ouro com hũa 
perla pemdente esmalltada de bramquo que estaa em quatro mjl reais 
– iiij [mil] reais

Jttem duas arrecadas de pedrarja meuda de Çeylão com tres grãos 
de alljofar cada hũa grosos que estam avaliadas em vjmte mjl reais – xx 
[mil] reais

Jttem Resebeo majs hũa comta de crjstal e ouro que tem treze peças 
de crjstal , e quatorze peças de troços d’ouro esmalltados e amtre peça 
e peça hum lagarto d’ouro esmalltados que sam vjmte e oyto Lagartos 
/ e majs duas peças d’ouro no Relho esmalltados e hũa peça d’ouro na 
petryna [sic] que tem em çima hum pelicano , e no meo hum Rosto de 
molher e tem nove perlas engastadas em huns malmequeres d’ouro e 
estaa avaliada em çemto e sejs mjl oytoçentos e dezojto reais – cento 
bj [mil]

Jttem hum fyrmall de hũa Rosa de diamantes e hum Robj baroco que 
tem sejs diamantes a Rosa e tres perlas pendentes que estaa avaliado 
em trymta e sejs mil reais – xxxbj [mil] reais
/fl. 12/

Jttem Resebeo majs o dito João Gomez Vieira hũa perla feycam 
de pera que estava pemdemte no fjrmall da esmerallda tavoa e des 
Robjs / e entregou ja a dita senhora o fyrmal como pareçe por esta 
entrega atras ao dito João Gomez e agora Resebeo a perla que estaa em 
dezasejs mil reais – xbj [mil] reais

Jttem majs huns brjmcos de crjstal feyçam de jarynhas engastados 
em ouro / que estam em mjl e duzentos reais – j [mil] ijc reais

Jttem vjmte e quatro pares de pomtas d’ouro fejçam de tocha da 
adiçam dos coremta e oyto pares em sejs mil quynhentos e setemta 
reais – bj [mil] bcLxx reais

Jttem Resebeo majs hũas comtas d’ambar grosas de Rezar engastadas 
em estrelas d’ouro que sam çimquoenta e sete e hũa cruz do / mesmo 
engaste que estam avaliadas em dezasete mjl quynhentos setemta e 
sete reais – xbij [mil] bcLxxbij reais

Jttem Resebeo majs hũa douradura de pedrarja que tem qujnze 
peças d’asemtos de perlas de duas cada hum / e oyto peças de 
diamantes tavoas e sete Robis tavoas que estaa avaliado em oytemta e 
quatro mil e çem reais – Lxxxiiij [mil] cento reais

Jttem majs outra douradura d’ouro de volamte que tem sesenta 
e duas peças de fejçam de folhynhas /fl. 12 v/ esmalltada d’azull e 
bramco que estaa / avaliada em tres mjll çento e sesemta seys reais – iij 
[mil] cento Lxbj reais

Jttem outra douradura de volamte d’ouro esmalltado de Roxysin 
branco e verde feiçam d’ameas que tem coremta e nove peças que estaa 
em tres mjl noveçentos trymta e dous reais – iij [mil] jxcxxxij reais

Jttem dezasejs botões d’ouro em tramo todos esmalltados de preto 
e branco da adiçam dos setemta e sete que pesarão com corenta reais 
de feytio de cada hum tres mil seteçentos corenta e seis reais – iij [mil] 
bijcRbj reais

Jttem trymta e hũa peças d’ouro d’ameas pera coyfa esmalltadas 
de branco Roxjcin e verde que estam avaliados em vjmte e hum mil e 
seteçentos reais – xxj [mil]bijc reais

Jttem Resebeo majs çimquo perlas grosas soltas foram avaliadas em 
çemto / e vjmte mjl reais – cento xx [mil] reais

Jttem Reçebeo majs coremta e sete botões d’ouro Redondos de 
çimquo amagos cada hum esmalltados de preto e bramco / da adiçam 
dos setemta e tres que vallem estes dezasete mjl duzentos e corenta 
reais – xbij [mil] ijcR reais

Jttem hum fyrmall de hum diamante tavoa que se chama o da 
vitorja que estaa avaliado em trezemtos e vjmte mjl reais a qual outrosy 
Resebeo – iijcxx [mil] reais
/fl. 13/

2 Jttem hum firmal de hũa aguja com hũa esmerallda baroca com 
tres diamantes e tres Robis barocos e hũa perla feicam de perinha que 

2 Ms.: à margem esquerda: “este 
se deu em pagamento a Ruy Vaz 
Camjnha a sua molher / A conta do 
que lhe viam”.
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estaa avaliado em çemto e coremta mjl reais – cento R [mil] reais
Jttem hũa cadea de jaçimtos feiçam de marmoros emgastada em 

ouro esmalltada de cores que estaa avaliada em coremta e sejs mjl 
seisçentos e corenta reais – Rbj [mil] bjcR reais

3Jttem hũa cadea d’ouro d’ombros fejçam de Rosas comprjdas 
esmalltadas de / preto e bramco que tem vjmte e quatro / peças 
grandes e vjmte e quatro / travesas e estaa avaliada em sesenta e dous 
mil çemto e sesemta reais – Lxij [mil] cento Lx reais

Jttem hũa douradura d’ouro que tem trymta e oyto diamantes 
piqenjnos tavoas que estaa avaliada em vjmte e dous mil e oytoçentos 
reais – xxij [mil] biijc reais

Jttem duas cruzes d’ouro peqenjnas que tem cada hũa doze 
diamamtes sejs de cada parte e tres perlas pendentes estam avaliados 
em trymta e dous mjl reais – xxxij [mil] reais

as peças contheudas nestas çimquo adições açima tem a Jfante 
dona Jsabel e aa-de Reçebe-las dela o dito Joam Gomez Vieira ou o 
dinhejro dellas e diso foj contente o dito Joam Gomez e as ouue por 
Resebidas aquy //

/fl. 13 v/
Jttem Resebeo majs hum fyrmal fejçam de crux gramde de 

diamamtes tem treze dyamamtes esmalltado de todas as cores estaa 
avaliado em çemto e sesemta mil reais – cento Lx [mil] reais

E todas estas Joyas e peças contheudas em este tytullo nestas 
oyto meas folhas daquy pera tras escrytas per mjm spriuão Reçebeo 
João Gomez Vyeyra da senhora duquesa e se obrjgou daar conta com 
entregua delas Ao senhor duque ou a quem sua excelencia mamdar 
cada vez que lhe for pedyda sob / obrugaçam de seus beens e Rendas 
que pera Jso / obrygou e se desaforou de Jujzes de seu foro / e se 
obrygou Responder e pagar peramte o Jujs destas partilhas cada vez 
que o dito senhor mamdar sob as ditas obrygações que eu sprivam 
açeytey em nome das pessoas a que tocar Auzentes e asynou aquy Aos 
vjmte e nove dias do mes de Novembro de j [mil] bc sesemta e sete 
Anos testemunhas que estavam presemtes / Amtonio Mouro e Vicente 
Fernandez e Nuno Alvarez Pereira cryados do duque e eu Sebastião 
Alvarez que ho spriui 
[Assinaturas]

Yoão Gomez Vieira 
Vyçemte Fernandes 
Antonio Mouro 
Nuno Aluares Pereira

/fl. 14/
Prata

Titulo da prata que a senhora duquesa entregou 
a Joam Gomez Vieira per bem do mandado atras do senhor 

duque per que mandou que lhe fose entregue a fazenda 
que a dita senhora tynha em seu poder que he da prata 

contheuda no Jnuentario que a dita senhora fez que lhe dera 
Aa conta de seu dote / e outra que foj do duque da mantearja 

que entregou Fernam da Vejga a Margarida Bispa /.

Jttem Resebeo o dito Joam Gomez Vieyra hum escalfador de prata 
grande chão com sua cobertoura e asa que estaa avaliado / em trymta 
e sete mil reais e o peso / estaa no Jnuentario – xxxbij [mil] reais

Jttem Resebeo majs duas saluas chaãs todas douradas da adiçam 
das quatro hũa tem as armas do mestre de Sam Tiago / e a outra as 
do Jnfante de Granada e sam as armas d’ouro pesarom ambas çimquo 
marcos e quatro omças e meia oytaua / que ao Respeyto de como 
foram avaliadas no Jnuentario sscilicet a dous mil e quatroçentos reais 
o marco / e cada esmalte d’ouro e fejtio mjl e seisçentos reais E de 
fejtio de cada salua mjl reais E d’ouro a seisçentos reais por marco que 
soma vjmte e hum mjl seteçentos e dezojto reais – xxj [mil] bijcxbiij
/fl. 14 v/

Jttem duas guarnjções d’escovas de prata douradas em partes 
piquenas da adiçam das quatro que pesarom ambas hum marco e tres 
onças e quatro oytavas avaliadas a dous mjl e quatroçentos reais o 
marco e de feitio e ouro oytoçentos reais ambas em que monta quatro 
mjl duzentos çimquoenta reais as quaes Resebeo o dito Joam Gomez 
– iiij [mil] ijcL

Jttem Resebeo majs hũa callha [sic] de prata grande d’asa cham 
d’agoar que estaa avaliada em trymta e quatro mil noveçentos e dez 
reais – xxxiiij [mil] jxcx reais

Jttem Resebeo majs hum boryfador de prata Lavrado que tem em 
cyma hũa molher nua e he Redondo bramco que estaa avaliado em 
dous mil seteçentos e çinquoenta reais – ij [mil] bijcL reais

3 Ms.: à margem esquerda “estas 
peças [?] contem do que abajxo 
se [?] a Ruy Vaz Camjnha e a sua 
molher / A conta do que lhe viram 
ao mo__çer pelo [?]”.
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Jttem Resebeo majs as outras duas guarnições d’escovas de prata 
as grandes douradas em partes que sam as que tomava da adyçam das 
quatro que estam avaliadas em sete mjl / e çimquoenta reais – bij [mil] L

Prata do mesmo jnuentario do que declarou que nam era do dote e 
que a tynha o duque quando casou com ela / senhora duquesa //

Jttem hũa alampada de prata de pee de fejçam de camdieyro de 
Latam com sua cobertoura que estaa avaliada em sejs mjl duzemtos e 
çimquoenta e hum reais o qual Resebeo o dicto Joam Gomez Vieira – bj 
[mil] ijcL reais

Jttem Resebeo majs hum escalfador de prata piqueno com sua 
cobritoura e asa que estaa avaliado em oyto mil e duzentos reais – biij 
[mil] ijc reais

Jttem Resebeo majs hũa canastrynha de prata meã que estaa 
avaliada com sua cobritoura em vjmte e tres mjl e çem reais – xxiij [mil] 
cento reais

Jttem Resebeo majs oyto pratos de servjr digo de cortar quebrados 
da adiçam dos vjmte e tres pesarão estes dez marcos sete omças e 
tres oytauas / e majs hũa oytaua por marco do gasto deles conforme 
ao Jnuentario da mantiarja e estam avaliados a ij [mil] bc reais o marco 
monta-se na oytaua / xxbij [mil] iijciiij

Jttem Resebeo majs hum prato pequeno d’agoa as mãos Lavrado de 
Romano em partes bramco que estaa avaliado em seis mjl e çem reais 
– bj [mil] cento reais

Jttem Resebeo majs duas vjnagrejras grandes que estam avaliadas 
em nove mil e noveçentos reais – jx [mil] jxc reais

Jttem duas Sallseyras que diz adiçam que vam avaliadas no 
jnuentario da mantearja na adiçam das trymta sallseyras estas duas 
Resebeo o dito Joam Gomez pesarão estas duas hum marco e hũa omça 
e tres oytauas / a dous mil e quynhentos reais o marco monta ij [mil] 
jxcx

Jttem Resebeo majs hum gomil bramco lavrado de Romano em 
partes que veio da mantearja que estaa avalyado em omze mjl e trymta 
reais – xj [mil] xxx reais

Jttem Resebeo majs hum castiçal Redomdo do / serviço dos senhores 
que estaa avaliado em tres mil oytoçentos e çimquoenta reais – iij [mil] 
biijcL reais

Jttem Resebeo majs hum fugarejro de prata que estaa avaliado em 
coremta e çimquo mjl e seteçentos reais – Rb [mil] bijc reais

Jttem hũa ymagem de nosa senhora da Graça de prata estampada 
sobre hum vjdro guarnecido de paao preto / estaa avaliado / no 
Jnuentario de Joam Corea e de Joam Gomez Vieira / da guarda Roupa / 
nam estaa nos Jnuentarios d’Yoão Gomez Vieira / e avaliou-se em dous 
mjl reais – ij [mil]

/fl. 16/
Prata que entregou Margarida Bispa a Joam Gomez Vieira 

e da que tynha Resebido / dos jnuentarios a comta de 
Fernam da Veygua mantyeyro qual ela tinha Resebido 

per mandado da senhora duquesa / e a entregou a Joam 
Gomez Vieira per mandado do Senhor duque /.

Jttem oyto faquas guarneçidas de prata lavradas que tem huns Rostos 
nos cabos / e oyto colheres / e oyto garfos todos de prata que se fjzeram 
4 per hũa amostra que veio de Framdez que sam da adyçam das xxxbiij 
peças porque as xiiij pessas que falltam tomou o Senhor duque como 
pareçe pelo Rol da prata que tomou / E monta na avalyaçam destas 
Ao Respeyto de como estam avaliadas no jnuentario que fez o dito 
Fernam da Vejga da prata Amtiga tjrando a valia das que o dito Senhor 
tomou vymte e dous mil quynhentos çimquoenta e sete reais / As 
quaes peças Reçebeo o dito Joam Gomez Vieira – xxij [mil] bcLbij reais

Jttem Resebeo majs quatro escudelas de fralda da adiçam das sejs 
porque as duas fjcaram a Senhora duquesa e vam caregadas em seu 
tjtullo / E vallem estas quatro quatorze mjl trezentos noventa e çimquo 
reais – xiiij [mil] iijcLRb reais
/fl. 16 v/ 

Jttem Resebeo majs hum baçio bramco d’allforge da adiçam dos tres 
brancos o qual vall pela avalyaçam quatro mjl sejsçentos e çimquoenta 
reais – iiij [mil] bjcL reais

Jttem Resebeo majs hũa taça dourada que tem no meo hũa medalha 
e no pee hum lavor de hũas jarrjnhas pesou hum marco çimquo omças 
e sejs oytauas foy avaliada a ij [mil] iiijc reais o marco E d’ouro e fejtio j 
[mil] iijc reaiss Soma b [mil] bcx reais – b [mil] bcx reais

Jttem Resebeo majs hum pychel piqueno de quartilho branco da 
adiçam dos dous que estaa em tres mil quatroçentos e çinquoenta 
reais – iij [mil] iiijcL reais

Jttem Resebeo majs duas salsejras que pesaram hum marco e hũa 
omça e oytaua e meia que a dous mjl e quynhentos reais o marco como 

4 Ms.: à margem esquerda: “estas 
peças ? adiçam deram a Ruj Vaz 
Camjnha e a sua molher A conta do 
que lhe devia”.
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estam avaliadas no jnuentario vallem dous mjl oytoçentos sesenta e 
hum reais – ij [mil] biijcLxj

5Jttem Çimquo faquas da adiçam das dezasejs guarneçidas de prata 
que estam todas em nove mjl e sejsçentos reais de que cabem a estas 
Çimquo tres mjl reais – iij [mil] reais

Jttem hum jarro sem gobiletes que fez Mendieta [sic] dorado em 
partes que estaa avaliado em sete mjl e duzentos reais – bij [mil] ijc 
reais

Jttem quatro baçios meãos grandes que estam avaliados em trymta e 
sete mjl çento oytenta e sete reais – xxxbij [mil] jcLxxx reais
/fl. 17/

Jttem tres pratos de cortar que estam avaliados em nove myl duzentos 
noventa e sejs reais – jx [mil] ijcLRbj reais

Jttem hũa colher de prata de pee de cabra que estaa avaliada em 
quatroçentos vymte e sejs reais –iiijcxxbj reais

Jttem hum copo de pee torneado doirado com sua sobre copa que 
estaa avaliado em çimquo mjl quatroçentos trymta e sete reais – b [mil] 
iiijcxxxbij reais

Jttem hũa taça copo de pee doirado que hee de fejçam de meas canas 
e tem hũa medalha que estaa em çimquo mjl çemto e çimquoenta reais 
– b [mil] cento L reais

Jttem hum salejro de tres peças que serve tambem de copo d’obra 
Romana que se comprou na feyra que estaa em tres mjl çento e 
çimquoenta reais – iij [mil] cento L reais

Jttem hũa taça de pee doirada tem no meo digo que se fez por outra 
de vjdro dourado e he de cantos que estaa em quatro mjl reais – iiij 
[mil] reais

Jttem hum copo de Frandez de pee dourado que estaa em oyto mjl 
reais – biij [mil] reais

Jttem hum garfo e hum salejrjnho que estaa em mjl quynhemtos 
oytemta e çimquo reais – j [mil] bcLxxxb reais
/fl. 17 v/

Jttem hum frasco dourado no pee e nas asas com huns fios Redomdos 
na boca que estaa em trymta e sete mil e quynhemtos reais – xxxbij 
[mil] bc reais

Cousas de Serviço da mantearja

Jttem hum Lamçol de Ruão grande da copa que estaa em mjl e 
trezemtos reais – j [mil] iijc reais

Jttem hum Lamçol de tafeta meo dobre cramezym muito grande que 
servia na copa em quatro mjl reais – iiij [mil] reais

Jttem hum covado pouquo majs ou menos de tafeta cremezym meo 
dobre do estabolo que estaa em duzentos reais – ijc reais

Jttem dez arcas em que foj a prata que estam em tres mjl e oytocentos 
reais – iij [mil] biijc reais

Jttem çimquo cofres de Framdes tumbados de prata que estam em 
dois mjl reais – ij [mil] reais

Jttem duas arcas de paao quadradas que estam em quatrocentos 
reais – iiijc reais

Jttem majs dous cofres que estam em mjl reais – j [mil] reais

A prata e cousas contheudas neste tytollo escrytas nestas quatro 
meas folhas atras por mjm sprivam que começam desta Reçebeo Joam 
Gomez Vjeyra da senhora duquesa dona Brjtez e se obrygou daar conta 
com entregua desta prata ao senhor duque ou a quem /fl. 18/ sua 
excelencia mamdar cada vez que lhe for pedida sob obrygaçam de seus 
beens e Rendas que pera jso obrigou e se desaforou de jujzes de seu 
foro e se obrygou Respomder e pagar peramte o jujz destas partylhas 
cada vez que o dito senhor mamdar sob as ditas obrigações que eu 
sprivão açejtey em nome das pesoas a que tocar Ausentes e asynou 
aquy Aos vjmte e nove dias do mes de novembro de j [mil] bc sesenta 
e sete Annos testemunhas que estavam presemtes prezentes Vicente 
Fernandez e Amtonio Mouro e Nuno Alvarez Pereira cryados do duque 
e eu Sebastião Alvarez ho sprivi 
[Assinaturas]
Yoam Gomez Vieira 
Vyçemte Fernandez 
Nuno Alvarez Pereira 
Antonio Mouro

/fl. 20/
Titulo dos moveis que entregou a senhora duquesa a Joam 
Gomez Vieira dos Jmuentarios dos moveis que ela senhora 
ffez que Sam os moveis que sua senhorja tynha em sua casa 

/ e os entregou por bem do mamdado do duque atras

Jttem Resebeo quatro meos traviseiros de camjlha pequenos com 
hũa Remda larga d’ouro e prata com duas almofadinhas do teor com 

5 Ms.: à margem esquerda: “Estas 
faquas se deram a Ruj Vaz Camjnha 
e a sua molher A conta do que lhe 
devia”.
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seos botões / e sam d’olamda fjna que estam avaliados em qujmze mjl 
reais – xb [mil] reais

Jttem hum travjseyro por acabar de broslador d’ouro e prata e verde 
e outras cores grande que esta avaliado em vimte e çimquo mjl 6 
quynhentos reais – xxb [mil] bc reais

Jttem çimquo tyras d’allmofadinhas gramdes e quatro majs pequenas 
e hũa das gramdes estaa por acabar lavradas do Lavor do traviseiro 
açima que sam pera as allmofadinhas do dito /fl. 20 v/ travjseyro que 
estam auvaliadas em doze mjl reais e estam lamçadas no Jnuentario 
dos moveis adqerjdos e se lamçaram aquy por ser deste traviseiro – xij 
[mil] reais

Jttem hum travjseiro gramde Riquo de hum lavor mujto largo de 
canutilho d’ouro e prata e figuras de serpes e allmaraxas que se fez em 
Castela com quatro almofadjnhas do teor e jmda nam estaa acabado 
estaa avaliado em duzentos oytemta e sete mjl e trezentos reais – 
ijcLxxxbij [mil] iijc reais

Jttem duas allmofadas de collcha novas vazjas que nunqua servjram 
por acabar com o escudo das armas que estam avaiadas em oyto mjl 
reais – biij [mil] reais

Jttem hum pano da guarda Roupa d’escarlate velho com çimquo 
Rodas de veludo de cores de broslador que estaa em sejs mjl reais – bj 
[mil] reais

Jttem hum pasteleiro de latam velho que estaa avaliado em duzentos 
reais – ijc reais
/fl. 21/

Jttem hũa sertaã de ferro velha da adyçam das duas que estaa 
avaliado em çem reais – cento reais

Jttem hũa serymgua e hum tachynho velho que estaa tudo avalliado 
em coremta reais – Quarenta reais

Jttem hum barjl gramde de cobre de ter agoa que estaa em 
quatroçentos reais – iiijc reais

Jttem outro pequeno em duzemtos reais – ijc reais
Jttem hum tacho de Latam com asas que estaa avaliado em duzentos 

reais – ijc reais
Jttem Dois arcazes gramdes vazios que estam na casa das amendoas 

[sic] que se nam podem tyrar que estam avaliados em quatro mjl reais 
– iiij [mil] reais

Jttem nove potes tres grandes e sejs pequenos de ter trygo que 
estam em hũa casa que serve na botyca que estam avaliados em mjl e 
quynhentos reais – j [mil] bc reais

Jttem duas talhas martavanas da Jmdia que levam trymta allquejres 
de trygo que estam avaliadas em oytoçentos reais – biijc reais

Jttem çimquo potes de ter azejte e sete potes pequenos de ter azejte 
em que entram quatro mujto pequenjnos e hum de ter mel que estam 
avaliados todos em dois mil e duzentos reais – ij [mil] ijc reais
/fl. 21 v/

Jttem hũa cadejra de veludo cramesym de Amdar nela com seus 
paaos que estaa avaliada em tres mjl reais – iij [mil] reais

Jttem hum amteparo de chumjnee velho que estaa avaliado em 
trezentos reais – iijc reais

Jttem quatro escabelos da adiçam dos sejs que estam avaliados em 
quatroçentos reais – iiijc reais

Jttem duas cajxas de bacinyquo foradas de veludo velhas que estam 
avaliadas em qujnhentos reais – bc reais

Jttem hũa mesa pequena de nogueira com as bisagras de prata que 
estaa em tres mjl e duzemtos reais – iij [mil] ijc reais

porçelanas

Jttem tres boyões de porçelana com suas cobritouras que estam 
avaliados em quatro mjl e quynhentos reais – iiij [mil] bc reais

Jttem duas porçelanas gramdes de fejçam d’escudelas hũa de 
lavores vermelhos e verdes e a outra azues que estam em dous mjl e 
sejsçentos reais – ij [mil] bjc reais

Jttem tres porçelanas da fejçam das atras majs pequenas pouquo em 
mjl e oytoçentos reais – j [mil] biijc reais

Jttem quatro escudelas majs pequenas que estam em mjl reais – j 
[mil] reais
/fl. 22/

Jttem çimquo escudelas majs pequenas que estam em seteçemtos 
reais – bijc reais

Jttem duas cubertas fejçam d’escudelas que estam em oytoçentos 
reais – biijc reais

Jttem oyto escudelas majs pequenas que as de çima que estam em 
mil e sejsçentos reais – j [mil] bjc reais

Jttem quatro escudelas brancas duas dellas sam douradas em 
seteçentos reais – bijc reais

Jttem tres escudelas do tamanho das branquas em sejsçentos reais 
– bjc reais

Jttem tres majs do tamanho das de çima mas sam majs fumdas em 
sejsçentos reais –bjc reais6  Ms.: rasura sobre a palavra “reais”.
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Jttem çimquoenta e çimquo escudelas de comer Redondas em dois 
mjl seteçentos e çimquoenta reais – ij [mil] bijcL reais

Jttem doze escudelas de comer Redondas brancas de fora em 
oytoçentos e corenta reais – biijcR reais

Jttem quatro escudelas majs pequenas pymtadas de porçelana em 
duzentos e corenta reais – ijcR reais

Jttem nove pratos d’agoa as mãos como algujdarjnhos em dous mil e 
seteçemtos reais – ij [mil] bijc reais

Jttem hũa porçelana grande La [sic] da fejçam de bandeja com femdas 
avallyada em oytoçentos reais – biijc reais
/fl. 22 v/

Jttem omze pratos de servir como de cortar em que entram allguns 
da fejçam de algujdarjnhos que estam em mjl e çem reais – j [mil] cento 
reais

Jttem çimquo allgujdarjnhos de pucaro que estam em trezentos reais 
– iijc reais

Jttem quatro gomjs dous grandes e hum tem hũa asa quebrada e 
dous pequenos em oytoçentos reais – biijc reais

Jttem hũa porçelana de asa fejçam de enfusa com sua cobrjtoura que 
estaa em duzentos e çimquoenta reais – bijcL reais

Jttem outra sem asa fejçam de gujnde [sic] com sua cobrjtoura e nam 
tem biquo nem asa em trezentos reais – iijc reais

Jttem dous algujdarjnhos bramcos em duzentos e çimquoenta reais 
– ijcL reais

Jttem hũa galheta fejçam de boyão pymtada de vermelho que estaa 
em çem reais – cento reais

Jttem hũa mamadeira e hũa almaraxa de baro da Jmdja vermelho em 
duzentos reais – ijc reais

malegua de Veneza branca

Jttem çimquo pratos brancos d’agoa as mãos de malega de Veneza 
em mjl reais – j [mil] reais

Jttem quatorze pratos de Veneza bramcos como de meia cozjnha em 
oytoçentos e corenta reais – biijcR reais
/fl. 23/

Jttem outros quatorze pratos brancos majs pequenos em quynhentos 
e sesemta reais – bcLx reais

Jttem dezanove pratos brancos de cortar em trezentos e oytemta 
reais – iijcLxxx reais

Jttem sete salseiras brancas em çem reais – cento reais

Jttem sete gomjs bramcos e dous nam tem asa em sejsçentos – bjc reais
Jttem çimquo saleiros da mesma malega em çem reais – cento reais
Jttem hum Jarro branco em çimquoenta reais – L reais
Jttem hũa mamadeira em corenta reais – R reais
Jttem hum Resfrjador da mesma malega em trezentos reais – iijc reais

Labastro /

Jttem quatro pucaros de labastro tres com cobrjtouras e hum sem ela 
em mjl e quatroçentos reais – j [mil] iiijc reais

Jttem dous pratos e hum saleiro e hum tjmtejro de Labastro em 
trezentos reais – iijc reais

Jttem dous pucaros de pedra d’Estremoz cubertos com seus pratos 
em trezentos reais – iijc reais

Jttem duas escudelas de porçelana de Labastro e hum barço d’agoa 
as mãos em oytoçentos reais – biijc reais

malegua de Pysa /

Jttem dous pratos de cozynha em çento e çimquoenta reais – cento 
L reais
/fl. 23 v/

Jttem nove pratos de cortar majs pequenos de cozynha em 
quatroçentos e çimquoenta reais – iiijcL reais

Jttem omze pratos pequenos de cortar amarelos [sic] que estam em 
duzentos e vjmte reais – ijcxx reais

Jttem dous pratos mayores que os atras e quatro allgujdarjnhos em 
duzentos reais – ijc reais

Jttem oyto açafates de malega sete brancos e hum amarelo que 
estam em trezentos e vjmte reais – iijcxx reais

Jttem dois açafates pimtados que estam em çemto e çimquoenta 
reais – cento L reais

Jttem hum Resfrjador da mesma malega em duzentos reais – ijc reais
Jttem hum prato d’agoa as mãos jaspeado em çimquoenta reais – L  reais
Jttem duas talhas de malega de Valença em çemto e çimquoenta 

reais – cento L reais

Vjdros / que estam na dita casa

Jttem quatorze pratos de vjdro fejçam d’agoa as mãos tres dourados 
e os outros brancos em tres mjl e qujnhentos reais – iij [mil] bc reais
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Jttem oyto pratos de vjdro meãos hum he dourado em mjl e duzentos 
reais – j [mil] ijc reais

Jttem sejs pratos pequenjnos de vjdro em quatroçentos e oytemta 
reais – iiijcLxxx reais

Jttem tres cestos de vjdro Raxado em qujnhentos reais – bc reais
/fl. 24 v/

Jttem çimquo Resfrjadores de vjdro hum dourado e quatro Raxados 
majs ho Resfrjador dourado em mjll reais todos – j [mil] reais

Jttem hum pucaro de vjdro qualhado e hũa enfusa majs pequena em 
quatroçentos reais – iiijc reais

Jttem coremta e nove taças de vjdro crystalyno Raxadas e por Raxar 
em quatro mjl quatroçentos e trjmta reais – iiij [mil] iiijcxxx reais

Jttem coremta e sete copos crystalinos deles Raxados e delles com 
sobrecopos em dous mjl trezentos e çimquoenta reais – ij [mil] iijcL reais

Jttem trymta e tres pucaros gramdes crystalinos de muitas feições que 
estam em quatro mjl noveçentos e çimquoenta reais – iiij [mil] jxcL reais

Jttem çemto e dez pucaros de vydro crystaljno peqenos de todas 
sortes que estam em nove mjl e noveçentos reais – jx [mil] jxc reais

Jttem oyto gomjs de vjdro Raxados e por Raxar em mjl e sejsçentos 
reais – j [mil] bjc reais

Jttem coremta e hũa garafas de vjdro Raxadas e por Raxar em dous mjl 
e çimquenta reais em que entram peqenas e peqenjnas – ij [mil] L reais

Jttem quatro serpes de vjdro crystalyno Raxadas em quatroçentos 
reais – iiijc reais

Jttem çimquo garafas de pescoços Retorçidos e hũa de duas bocas 
em quynhentos reais – bc reais

Jttem quatorze panelas de vjdro em seteçemtos reais – bijcreais
Jttem sete arredomas em trezentos reais – iijc reais
Jttem tres copos de vjdro verde dourados em partes em duzentos 

reais – ijc reais
Jttem duas pomas com brymcos demtro de çera [?] em quatrocentos 

reais – iiijc reais
Jttem quatro arredomas pequenas em çem reais – cento reais
Jttem quatorze vjdros pequenjnos Raxados de brjmcos em trezemtos 

reais – iijc reais
Jttem dous barys de vjdro em çem reais – cento reais
Jttem sejs vjdros de velas com quatro pees de paao em mjl e duzentos 

reais – j [mil] ijc reais
Jttem dous castiçaees de vjdro em çem reais – cento reais
Jttem hũa calldejrjnha Raxada em çento e vjmte reais – cento xx reais

Jttem dous calldejrões pequenjnos de vjdro em çem reais – cento reais
Jttem duas escudellas Redondas de vjdro em çem reais – cento reais
Jttem tres cocos avaljados em duzentos e cincoenta reais – ijcL reais
Jttem tres bamdejas de pedra marmor duas gramdes e hũa pequena 

que estam em quynhentos reais – bc reais
/fl. 25/

Jttem tres pedras de moer com fejçõees hũa de Jaspe e outra preta e 
outra branca em oytoçentos reais – biijc reais

Jttem hum almofarjz de latam de pizar ambar e allmjscar em duzentos 
reais – ijc reais

Vjdros e porçelanas que estam no jnuentario 
dos moveeis adquerjdos

Jttem vjmte e çimquo pratos de cortar com pos bramcos e em partes 
pymtados d’azull digo que sam vjmte e nove que estam avaliados em 
mjl e quynhentos reais – j [miil] bc reais

Jttem sejs pratos de cortar majs pequenos que estam em trezentos 
reais – iijc reais

Jttem coremta e nove algujdarijnhos de porçelana pequenjnos que 
tem hum camgrejo no meo em dous mjl quatrocentos e çimquoenta 
reais – ij [mil] iiijcL reais

Jttem vjmte e tres algujdarjnhos majs alem das de çima d’outros 
lauores que estaa em mjl cento e çimquoenta reais – j [mil] cento L reais

Jttem dous pratos fejçam d’algujdarjnhos de bjcos que estam em 
duzentos e corenta reais – ijcR reais 

Jttem treze porçelanas covas Redomdas de borda vjradas [sic] que 
estam em dous mjl e duzentos reais – ij [mil] ijc reais
/fl. 25 v/

Jttem sesemta e çimquo escudelas de porçelena de comer Amtre 
grandes e pequenas que estam em quatro mjl quynhentos e çimquoenta 
reais – iiij [mil] bcL reais

Jttem dezoyto porçelanjnhas pequenjnas e hũa mayor que as outras 
de fejçam de syno que estam em quynhentos reais – bc reais

porçelanas que declarou a Senhora duquesa que lhe 
deu o senhor dom Costamtjno e outras pessoas /

Jttem oyto porçelanas fejçam de syno que estam em mjl e duzentos 
reais – j [mil] ijc reais
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Jttem tres buçetas de porçelana cubertas fejçam d’escudela que 
estam em noveçentos reais – jxc reais

Jttem hũa garafa e dous gomjs hum grande e outro pequeno em mjl 
e quynhentos reais – j [mil] bc reais 

Jttem dois boyões pequenos muyto que estam em trezentos reais – 
iijc reais

Jttem trymta escudelas de porçelana Redomdas que estam em quatro 
mjl e quynhentos reais – iiij [mil] bc reais

Jttem oyto pratos de porçelana de galynha em mjl e duzentos reais 
– j [mil] ijc reais

Jttem hũa porçelana mayor feyçam de taça e outra majs pequena que 
estam em quatroçentos reais – iiijc reais

Jttem vjmte e sete algujdarjnhos de porcylana feyçam de bocados e 
de brinquos em mjl sejsçemtos vjmte reais – j [mil] bjcxx reais
/fl. 26/

Jttem dezoyto porçelanas covas de feyçam d’escudelas de borda 
vyrada em tres mjl reais – iij [mil] reais

Jttem duas bandejas de paao da Jmdia que estam em quatroçentos 
reais – iiijc reais

Jttem duas bandejas de paao que estam em duzentos reais sam de 
nogueira que estam em duzentos reais – ijc reais

Jttem hum Retabolo de nosa Senhora da Graça que tem São Jeronimo 
de hũa parte e da outra Sam Tiago de Veneza em mjl reais – j [mil] 
reais

Jttem outro Retabolo da Saudaçam tambem de Veneza que estaa em 
mjl e duzentos reais – j [mil] ijc reais

 majs dos moveis adquirjdos

Jttem trymta e çimquo panelas e asados vjdrados vazios da adiçam 
dos trymta e sete da botyca que estam em mjl seteçemtos e çimquoenta 
reais – j [mil] bijcL reais

Jttem çimquo cajxas velhas das dez da botjca que estam em 
sejsçentos reais – bjc reais

Jttem huns paaos de hũas andilhas com seus fjos velhos que estam 
em quatroçentos reais – iiijc reais

Jttem dous collchões de çetjm fallso azull vazios que estam em dez 
mjl reais – x [mil] reais

Jttem vjmte e çimquo arrateis de bejjojm de bonjnas da adyçam de 
hũa arroba e /fl. 26 v/ hoyto arrates e estaa avalyado a sejsçentos o 

arratel momta qujmze mjl reais – xb [mil] reais
Toda a fazemda contheuda em este tytullo em estas sete meas folhas 

Reçebeo o dito Joam Gomez Vyejra da senhora duquesa da fazemda 
que ela tynha em sua casa E o djto 7 Joam Gomez Vjeyra Recebeo a 
dita fazemda asy como estaa escryta e se obrygou daar comta com 
entregua della ao senhor duque ou a quem sua excelencia mandar cada 
vez que lhe for pedida pera que obrygou seus beens e Rendas moveis 
e de Rajz avjdos e por aver e se desaforou de jujzes de seu foro e se 
obrigou Responder e pagar perante o Jujz destas partjlhas cada vez 
que o dito senhor mamdar sob as ditas obrygacões e asynou aquy aos 
vjmte e nove dias do mes de Novembro de j [mil] bc sesemta e sete 
Annos testemunhas que estavam presentes Amtonio Mouro e Vicente 
Fernandez e Nuno Allvarez Pereira cryados do duque e eu Sebastiam 
Allvarez que ho sprivj e Risquey / Viçente Fernandes testemunhas os 
sobreditos Sebastião Alvares ho spriuj 
[Assinaturas]
Vyçente Fernandez
Yoão Gomez Vieira 
Nuno Allvarez Pereira
Antonio Mouro 

/fl. 28/
[à margem superior esquerda: d’aquy por diante ser o que ficou da 
senhora duquesa]

das yoias e peças que a senhora duquesa tomou dos 
Jnuentarios das yojas d’ouro e pedrarya e outras peças que ela 

senhora tynha em sua casa de que tynha feito Jnuentarios /

Jttem hum colar d’ouro de pedrarja d’esmeralldas e Robis que tem 
nove esmeralldas e oyto Robis que estaa avaliado em çemto setemta 
e sejs mjl noveçentos sesemta e oyto reais – cento Lxxbj [mil] jxcLxbiij 
reais

Jttem hũa douradura de pedrarja que tem dezasete Robjs barrocos e 
oyto diamantes tavoas e vjmte e oyto peças de perlas Redomdas que 
estaa avaliada em setemta mjl reais – Lxx [mil] reais

Jttem hũas comtas d’ouro de Framça atonoladas esmalltadas vaãs e 
sam oytemta e çimquo que estam avaliadas em dezasejs mjl qujnhentos 
vjmte e çimquo reais – xbj [mil] bcxxb reais
[à margem inferior direita: 163U493]

7 Ms.: rasura sobre a 
palavra “Vjçente”.
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/fl. 28 v/
Jttem setemta e çimquo botões d’ouro que tem cada hum hũa perla 

sam de feyçam de Rosa esmalltados e estam avaliados em novemta e 
sejs mjl e dezasete reais – LRbj [mil] xbij reais

Jttem hum anel de hum Roby tavoa de quatro lunetas [sic] que estaa 
avaliado em sejs mil reais – bj [mil] reais

Jttem duas pombinhas de perla emgastadas d’ouro e cada hũa com 
hũa perla pemdente esmalltadas que estam avaliados em doze mjl 
reais – xij [mil] reais

Jttem duas navetas de vjdro verde emgastadas em ouro esmaltadas 
que estam avaliadas em dous mjl duzentos e noventa reais – ij [mil] 
ijcLR reais

Jttem sete botões de grãos d’alljofar que tem cada hum hum grão 
engastado em ouro de quatro camtos E majs çimquo botões de perlas 
Redomdas esmalltados que estam todos em quatro mjl trezentos e 
oytemta reais – iiij [mil] iijcLxxx reais

Jttem hum cordão d’ouro de camtos de Robjs e tem cada camto 
quatro Robis barrocos e na petrjna hũa Rosa de Robis que sam dez 
Robjs tavoas que estaa avaliado em çento vjmte e çimquo mjl duzentos 
e nove reais – cento xxb [mil] ijcjx reais
/fl. 29/

Jttem hum pemdemte fejçam de cerco o corpo de perla e o majs 
d’ouro que estaa avalyado em quatro mjl reais – iiij [mil] reais

Jttem omze estremos d’ouro pequenjnos cheos d’ambar abertos 
feyçam de Luũas [sic] postos em hũas comtjnhas de paao de lenho 
nouo que estam avaliados em mjl e çem reais – j [mil] cento reais

Jttem hũa adem d’ouro com hũa folhynha na boca sem esmallte djse 
que esta era dos brymcos que lhe deu o duque que deus aja e que era 
sua preçipua e por jso a nam entregava e estaa avaliada em dous mjl 
oytoçemtos corenta e tres reais – ij [mil] biijcRiij reais

Jttem vjmte e sejs grãos d’alljofar que estam avaliados em sete mjl e 
oytoçentos reais dise que nam nos entregava pelas Rezões contheudas 
na adjçam açima – ij [mil] biijc reais

Jttem hum çiguanjnho d’ouro com hũa molherjnha nas Amquas que 
estaa em dous mjl duzentos e corenta reais que tambem dise que he 
dos brjncos– ij [mil] ijcR reais

Jttem hum tourjnho d’ouro com hum Libro filhado na orelha que 
estaa avaliado em dous mil oytoçentos e trymta reais dise que tambem 
he dos brjmcos – ij [mil] biijcxxx reais

[à margem inferior direita: 20U813]
/fl. 29 v/

Jttem huns fios d’alljofar meudo que estava posto em hum tramçado 
estam avaliados em dezasejs mjl e oytoçentos reais dise que he dos 
brymcos atras – xbj [mil] biijc reais

Jttem hũa maçã d’ambar que estaa avaliada em mjl e quynhentos 
reais dise que he dos ditos brymcos – j [mil] bc reais

8 Jttem huns fios d’alljofar meudo que estava posto em hum tramçado 
sam quatro fios estam avaliados em dezasejs mjl e oitoçentos reais 
dise que sam dos ditos brymcos – xbj [mil] biijc reais9

Jttem hum fio muito comprido de comtynhas d’ouro mujto meudinhas 
que dise que eram de tramçado que estaa avaliado em sejs mjl 
seteçemtos novemta e hum reais / dise que era outrosy dos bryncos 
que lhe dera o duque – bj [mil] bijcLRj reais

Jttem duas perlas solltas engastadas em ouro que estam em 
sejsçentos reais – bjc reais

Jttem hũa perla Redomda sem emgaste gramde que estaa avaliada 
em vjmte e quatro mil reais dise que era outrosy dos bryncos que lhe 
deu o duque – xxiiij [mil] reais

Jttem sete comtas d’ouro com quatro Robis cada hũa que estam em 
doze mjl e sejsçentos reais dise que tambem eram dos brymcos – xij 
[mil] bjc reais
/fl. 30/

Jttem hum anel de hum synete tem hum Rosto d’omem que estaa 
avaliado em mjl e quatroçentos reais dise que era dos brymcos atras 
declarados – j [mil] iiijc reais

Jttem hũa gora do senhor dom James que tem vjmte e dous botões 
d’asemtos de perlas e trymta e nove madronhjnhos d’ouro e majs 
quatro botões das perlas que estam fora das perlas que estaa em vjmte 
e tres mjl çemto e sesemta reais – xxiij [mil] cento Lx reais

Jttem hũa medalha d’ouro de Sam Jorge que tem dous Robis hum 
baroco e outro comprido pequenjno e oyto djamantes pequenjnos 
esmalltada que estaa na medalha digo na gora do senhor dom James 
seu filho e lhe pedio que lha nam entreguase e estaa avaliada em 
sesenta mjl reais – Lx [mil] reais

Jttem hum anel de hum diamante pequenjno tavoa allto esmalltado 
que estaa avaliado em çimquo mil reais – b [mil] reais

Jttem outro anel d’outro diamante do tamanho do de çima e da 
mesma feyçam que estaa avaliado em çimquo mil reais – b [mil] reais

8 Ms.: à margem esquerda: “no cabo 
desta entrega vay Resaluada”. 

9 Ms.: item riscado, uma vez que é 
repetido pelo escrivão- aparece 
no início deste mesmo fólio.
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Jttem outro anel de hum Robj tavoa que estaa avaliado em çemto e 
sesemta mil reais – cento Lx [mil] reais
[à margem inferior direita: 254U560]
/fl. 30 v/

Jttem hũa douradura d’ouro que tem dezanove perlas e dezanove 
mallmequeres esmalltada que estaa em quatorze mjl quynhemtos e 
vjmte e çimquo reais – xbiiij [mil] bcxxb reais

Jttem dous pemdemtes de fejçam de pratynhos de crystal guarneçidos 
d’ouro que tem cada hum hum Roby no meo que estam avaliados em 
çimquo mjl reais – b [mil] reais

Jttem duas navetas de crystal guarneçjdas d’ouro esmalltadas que 
estam avaliadas em quatro mjl oytoçentos e corenta reais – iiij [mil] 
biijcR reais

Jttem hũa cadea d’ouro de favo grosa da adiçam das duas que estaa 
avaliada em dezojto mil e oytoçentos reais – xbiij [mil] xbiij reais

Jttem hũa cadea d’ouro fejçam de Rodizios esmalltada de preto 
delgada que estaa avaliada em sete mjl oytoçentos e setenta reais – bij 
[mil] biijcLxx reais

Jttem outra cadea d’ouro delgada de feyçam de pomtas de diamantes 
que estaa avaliada em oyto mjl çento e vjmte reais – biij [mil] cento xx 
reais

Jttem çimquoenta botões d’ouro de crystal de feyçam de barys com 
hũa verga d’ouro pelo meo e tres Rodizios que estam avaliados em 
dezanove mjl quynhentos trynta e dous reais – xbiiij [mil] bcxxxij reais

[à margem inferior direita: 146U612]
/fl. 31/

Jttem outrosim quorenta botões de crystal mayores que os atras e o 
crystal he da feyçam do de çima com hũa verga d’ouro pelo meo com 
tres estrelas esmalltados que estam em vymte e sete mjl seteçentos e 
sesemta reais – xxbij [mil] bijcLx reais 

Jttem dezasejs pares de pomtas d’ouro gramdes abertos Retroçidos e 
tem hum canudo de prata por dentro sem esmallte que estam avaliadas 
em sesemta e sejs mil sejsçentos e corenta reais – lxbj [mil] bjcR reais

Jttem çimquoenta coraes fejçam de peras com çimquo extremos 
d’ouro de Framca que estam em dous mjl e sejscentos reais – ij [mil] 
bjc reais

Jttem huns pemdemteszinhos d’ouro sscilicet hum pucarjnho e hum 
pepyno e hũa cruz com hum crjstal e com hum christo dentro que estaa 
tudo em dous mjl oytoçemtos e doze reais – ij [mil] biijcxij reais

Jttem setemta e dous botões de crystal lavrados feyçam de pynhas 

emgastadas em ouro esmalltados que estam em coremta e sejs mjl e 
oytoçentos reais – Rbj [mil] biijc reais

Jttem hũa medalha de hum camafeu de molher esmalltado de mujtas 
/fl. 31 v/10 cores que nam estaa avaliada no Jnuentario e dise que nam 
sabia parte de tal medalha nem nunca a ouuera /.

Jttem trymta e sete botões d’ouro de dyamantes que tem cada hum 
dyamante tauvoa Lavrados e sam os botões Redomdos esmalltados de 
preto e bramco verde e Roxo e pesaram Asy como estam hum marco 
e tres omças e çimquo oytauas e meia que val a dynheyro coremta e 
tres mjl oytoçemtos vjmte e sete reais e foy avaliado cada botão digo 
cada dyamão em sete cruzados / E de feytyo a noveçentos reais cada 
hum que momta em tudo çemto e oytemta mjl seteçemtos vjmte e sete 
reais / E ao lamçar desta adiçam neste tytullo dyse a senhora duquesa 
que lhe nam Lamçase o ouro porque era seu por que ela o pagara de 
seu propyo dynheiro depois do faleçjmento do duque e que somente 
os dyamantes eram da fazenda e tynha ja protestado pelo ouro no 
Jnuentario ser seu Jn solido pois o pagara do seu dinheiro E por estar a 
dita adiçam Lamçada no Jnuentario a Lançej aquy pera se aver de daar 
sayda a ela / com a djta protestação – cento Lxxx [mil] bijcxxbij reais
/fl. 32/

Jttem hũa barynha d’ouro que ficou destes botões atras que estaa 
avaliada em tres mjl quatroçentos coremta e dous reais a qual dise 
outrosy que era sua do seu djnheiro e por estaar Lamçada no Jnuentario 
a Lamçey aquy – iij [mil] iiijcRij reais

Jttem trymta e sejs pomtas gramdes de crystal de tres qujnas e cada 
qujna engastada em ouro e a pomta e pee d’ouro esmalltadas / e diz a 
adiçam que declarou o doutor Esteuam Preto que estas pomtas sam Jn 
solidum da senhora duquesa que se fizeram de sesemta mjl reais que 
o duque que deus tem lhe dera pergumtamdo se querja amtes este 
djnheiro pera o seu escrytorjo se pera as pontas e que por esta causa 
as nam entregava / E portamto as nam entregou e comtudo as Lamçej 
aquj por estarem no Jnuentario – Lx [mil] reais

Jttem dezoyto pares de pomtas d’ouro de tres qujnas esmalltadas de 
bramco que estam em qujmze mjl duzemtos trynta e quatro reais – xb 
[mil] ijcxxxiiij reais

Majs peças que dise a senhora duquesa que tambem eram 
suas preçipuas por lhas daar o duque como as atras //

[à margem inferior direita: 78U676]
10 Ms.: à margem inferior 

direita: 146U612.
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/fl. 32 v/
Jttem sete estremos d’ouro Lavrados por çima esmalltados d’azul e 

bramco e preto / Redomdos que estam em hũas comtas de paao em 
oyto mjl e quatroçentos reais – biij [mil] iiijc reais

Jttem hum fio de coraes Redomdos que sam Lxiij gramdes tem 
oyto estremos d’ouro de França , e estaa avaliado em çimquo mjl e 
quatroçemtos reais / dyse a senhora duquesa que nam avia tal fio de 
coraes que se Lamçara por erro no Jnuentario porque nam avia majs 
que hos que ja entregou //.

Jttem hũa alemterna de crystal e demtro hum cruxufixo de paao 
guarneçido d’ouro esmaltado que estaa em quatro mjl quatroçemtos 
sesemta e tres reais – iiij [mil] iiijcLxiij reais

Jtem hum Corço o corpo de perla e o mais d’oiro com hum gram 
d’aljofar em dois mil e quatroçentos reis – ij [mil] iiijc reais

Jtem dous brymcos de crystal fejçam d’allmaraxa em dous mjl reais 
– ij [mil] reais

Jtem dous brymcos d’ouro de pemdemtes de filagrana cheos d’ambar 
feyçam de cabaçinhas em mil e çimquoenta e sete reais – j [mil] Lbij 
reais

Jttem hum anel de hum Roby de bago allto em dez mjl reais que 
estaa avaliado / sem Lunetas – xx [mil] reais

Jttem hum anel de serpe que tem hum dyamante pequeno allto em 
çimquo mjl reais – b [mil] reais

Jttem hum anel sem pedra fejçam de serpe como memorja em 
quynhentos reais – bc reais
/fl. 33/

Jttem dous pemdemtes d’ouro e Rubjletes de Çeylão com tres grãos 
d’aljofar pemdemtes que dyz adiçam que os deu o duque aa senhora 
dona Jsabel sua filha / estam avaliados em quatro mjl reais – iiij [mil] 
reais

Jttem hũa medalha de meo corpo d’omem emgastada em ouro e 
quatro Rubjletes ao Redor esmaltada com o estampam [sic] que diz 
a adyçam que deu o duque a senhora dona Jsabel sua filha que estam 
avaliada em dous mjl e seysçentos reais – ij [mil] bjc reais

Jttem duas figujnhas mujto pequenynas de coral com seus engastes 
que estam em duzentos reais – O200 reais

Jttem duas memorjas d’ouro de Çeylão guarneçidas de Rubyletes 
que estam em dous mjl reais – ij [mil] reais

Jttem çimquo Robys por Lavrar Redomdos que lhe deu o duque 

estamdo pera faleçer que estam avaliados em vymte mjl reais – xx [mil] 
reais

Jttem tres Rubjletes e tres diamantinhos tavoletas muito pequenjnos 
que diz que lhe deu o duque pera hũa medalha que estam avaliados em 
sejs mjl reais – bj [mil] reais
/fl. 33 v/

Jttem hũa bucetynha d’ouro pequenjna com sua chave e gomços 
que estaa avalyada em mjl oytoçentos e corenta reais – j [mil] biijcR 
reais

Jttem hum brymco feyçam de gallgo o corpo de perla e o majs d’ouro 
com hũa perla pequena pendente esmalltado / que estaa avaliado em 
tres mjl e duzentos reais – iij [mil] ijc reais

Jttem trymta e sete Asemtos de perlas pequenas Redomdas que 
estam avaliados em oyto mjl çento e corenta reais / sam pequenos 
/ – biij [mil] jcR reais

Jttem hum Ramal de comtas de beyjujm de bunjnas que sam corenta 
e oyto e çimquo estremos do mesmo gramdes Redondos que nam 
estam avaliadas no Jnuentario /

Jttem tres canudjnhos d’ouro de fejçam de colunas esmalltados 
de preto / que estam avaliados em duzentos trymta e quatro reais – 
ijcxxxiiij reais

Jttem hum botão de crjstal com hũa verga d’ouro que estaa avaliado 
em trezentos reais – iijc reais

Jttem hum Livro d’oras de nosa senhora dourado com suas brochas 
d’ouro esmalltado /fl. 34/ de verde preto e bramco que estaa avaliado 
em quatro mjl e quatroçentos reais – iiij [mil] iiijc reais

Jttem outro Ljbrynho majs pequeno d’oras de nosa senhora dourado 
com brochas d’ouro esmalltadas que estaa avaliado em tres mjl reais 
– iij [mil] reais

Jttem huns grãos d’alljofar meudos e hũas comtynhas d’ouro muyto 
meudjnhas e outras comtynhas de vjdro que o duque deu pera hũa gora 
do senhor dom James que estam avaliados em quatro mjl e trezentos 
reais – iiij [mil] iijc reais

Jttem vjmte botões pequenjnos de crystal com seus emgastes d’ouro 
que diz que sam de hum gibão do senhor dom James que estam em 
oyto mjl reais – biij [mil] reais

Jttem hum abano de crystal com duas vyeyras [sic] que estaa avaliado 
em tres mjl e duzentos reais – iij [mil] ijc reais

Jttem hum garfo e hũa colher de crystal guarneçidos de Robjs meudos 
e como que estaa avaliado em sejs mjl reais – bj [mil] reais
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Jttem hum didal d’ouro guarneçido de Robjs de Çeylão que estaa 
avaliado em dous mjl reais – ij [mil] reais
[à margem inferior direita: 30U900]
/fl. 34 v/

Jttem outro didal d’ouro esmalltado que estaa avaliado em mjl çento 
setemta e hum reais – j [mil] cento Lxxj reais 

Jttem hum talabarte d’ouro do Senhor dom James esmalltado com 
sua biqueira charneira e fjvelas que estaa avaliado em quatro mjl 
sejsçentos oytenta e sete reais – iiij [mil] bjcLxxxbij reais

Jttem hũa medalha de hum camafeu de molher emgastada em ouro 
com quatro Robis pequenjnos que he da gorra do senhor dom James 
que estaa avaliado em oyto mjl reais – biij [mil] reais

Jttem cadeynha d’ouro de chaves pequenjna que nam tem peso nem 
avalyaçam

Jttem hum bryvyayro dourado com brochas de prata com os Registos 
d’ouro e alljofar que estaa avaliado em dous mjl e qujnhentos reais – ij 
[mil]bc reais

Jttem outro bryvjayro de tres ofiçios d’encadernaçam de Framça sem 
Brochas que estaa avaliado em quatroçentos reais – iiijc reais

Jttem hum deornal encadernado em couro azull encadernaçam de 
Framça que estaa avaliado em duzentos reais – ijc reais
/fl. 35/

Jttem hum Livro d’oras d’emcadernaçam de França sem brochas que 
estaa avalyado em çemto e çimquoenta reais – cento L reais

Jttem hum Livro d’oras encadernado em couro emcorado dourado 
que estaa avaliado em trezentos reais – iijc reais

Jttem hum mjsal de Framça com Registo de prata que lhe deu o 
duque pera o oratorjo que estaa avallyado em trezentos e çimquoenta 
reais – iijcL reais

Jttem hum Reljcayro d’ouro com São Gregorjo de hum cabo e samta 
Caterjna do outro esmalltado de cores que estaa avallyado em tres mjl 
duzemtos e oytemta reais – iij [mil] ijcLxxx reais

Jttem hũa medalha que tem quatro diamantes e hum camafeu que 
tem tres feguras e hum Lião que estaa avaliada em vjmte e quatro 
mjl oytoçentos trjmta e sejs reais / e he hũa das duas que emtregou 
Amtonio Mouro e dise que a tynha o senhor dom James seu filho em 
hũa gora – xxiiij [mil] biijcxxxbj reais

Jttem duas cabaçinhas d’alljofar com duas perlas fejçam de peras 
pemdentes que estam em mil e duzentos reais sam do Jnuentario 

amtigo de Joam Gomez – j [mil] ijc reais
Jttem hũa nosa senhora da Goadalupe do modo da adiçam das duas 

que estaa em duzentos e vjmte reais – ijcxx reais
[à margem inferior direita: xxx [mil] cento Lxxxbj reais]
/fl. 35 v/

11 Jttem hũa nosa senhora d’ouro de comtas Redomda e da outra 
banda Sam Jeronimo que estaa em trezentos oytenta e quatro reais – 
iijcLxxxiiij reais

12 Jtem hum golpe de cadeynhas d’ouro que servem de guarnjçam de 
goras muito dellgada que estam avaliadas em sete mjl quynhentos e 
oytemta reais – bij [mil] bcLxxx reais

13 Jttem hum anel de prata de Relogio que hee feyçam de memorja 
que estaa em çem reais no Jnuentario dos adquerjdos de Joam Gomez 
Vieira – cento reais

soma biij [mil] Lxiiij reais

As quaes peças d’ouro e Joyas contheudas neste tytullo que estam 
escrytas em oyto meas ffolhas daquy pera tras por mjm sprivão em que 
momta hum comto e quynhentos mjl trezentos corenta e sete reais / 
dise a senhora duquesa dona Brytiz que as tomava na dita Comthia Aa 
conta do seu dote e arras 

E declarou sua senhorja que aquj vam alguns brymcos neste tytulo 
que o duque que deus tem lhe deu que pretende serem seus preçypuos 
e protesta que semdo-lhe jullgados serem seus preçypuos lhe ser dado 
a estymação deles em outra cousa pois vam metjdos nesta conta e 
soma Açyma  / e Jsto se for justiça e asynou aquy ao primeiro dia do 
mes de dezenbro de j [mil] bc sesemta e sete annos testemunhas que 
estavam presemtes Amtonio Fernandez Cordejro e Amtonio Mouro 
/fl. 36/ cryados do duque / e outros  e eu Sebastiam Allvarez que ho 
sprivi e foj majs testemunha Joam Gomez Vieira Sebastiam Allvarez 
que ho sprivi . E nam faça duujda na adiçam Riscada que diz / Jttem 
huns fios d’alljofar meudos / e acaba dise que sam dos ditos brymcos e 
estaa escrjto em quatro Regras e o prinçipio / d’outra testemunhas hos 
sobreditos Sebastiam Allvarez o spriui 
[Assinaturas]
A duquesa 
Antonio Mouro 
Yoão Gomez Vieira 
Amtonio Fernandez Cordeiro

11  Ms.: à margem esquerda 
Yoão Gomez”.

12  Ms.: à margem esquerda 
Yoão Gomez”.

13  Ms.: à margem esquerda 
Yoão Gomez”.
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/fl. 38/
Titulo da prata que tomou a senhora duquesa dos Jnuentarios 

que sua senhorja fez da prata que tynha em sua casa / 
e asy da que tynha Margarida Bispa dos Jnuentarios da 

mantearja que fez Fernam da Veigua // e dos Jnuentarios 
da guarda Roupa que fez Yoão Gomez Vieira //.

Jttem hũa baçinjqua de prata que estaa avaliada em sejs mjl 
quynhentos trymta e sete reais – bj [mil] bcxxxbij reais

Jttem outra baçinjqua majs pequena velha que estaa avaliada em 
quatro mjl e oytemta reais – iiij [mil] Lxxx reais

Jttem duas Salluas chaãs todas douradas da adiçam das quatro hũa 
tem as armas do mestre de Samtiago e outra as do Jfante de Granada / 
e sam as armas d’ouro que pela avaliaçam do Jnuentario vallem vjmte 
e hum mjl noveçentos e sete reais – xxj [mil] biiijcbij reais

Jttem dous brasejrjnhos de prata abertos lavrados com dous 
pratynhos que estam avaliados em sejs mjl sejsçentos vjmte e çimquo 
reais – bj [mil] bjcxxb reais

xxxjx [mil] cento Rjx
/fl. 38 v/

Jttem dous castycalinhos de pyvete abertos com dous pratjnhos que 
estam avaliados em tres mjl seteçemtos e sesemta reais – iij [mil] bijcLx 
reais

Jttem hum açafate de prata de pe de vergua bramco o major da 
adjçam dos dous que estaa avaliado em treze mjl duzentos e setemta e 
oyto reais – xiij [mil] ijcLxxbiij reais

Jttem hũa almaraxa lavrada e dourada que estaa em tres mjl 
noveçentos e çimquoenta reais – iij [mil] biiijcL reais

Jttem hũa escudelinha de lavar o Rosto dourada em partes chaã e de 
bycos que estaa avaliada em mjl çemto setemta e dous reais – j [mil] 
cento Lxxij reais

Jttem hum frasqujnho muito pequenjno dourado em partes que estaa 
avaliado em sejsçentos e dez reais – bjcx reais

Jttem hũa cajxinha de prata de polvilhos com sua cobrjtoura Lavrada 
como xadres que estaa avaliada em trezentos trymta e sete reais – 
iijcxxxbij reais

14 Jttem as Amdjlhas de prata que estam em Lisboa deposytadas / 
dise que laa se emtregarja

Jttem hũa Sallua de prata com cabo e hũa / /fl. 39/ tesoura d’espevitar 

presa por hũa cadea que estaa avaliada em oyto mjl duzentos vymte e 
çimquo reais – biij [mil] ijcxxb reais

Jttem outra Salua de prata lavrada em partes bramca oytauada estaa 
avaliada em quatro mjl duzentos e çimquoenta reais – iiij [mil] ijcL 
reais

Jttem outra Sallua majs pequena sejstavada de pe bramca que estaa 
avaliada em quatro mil trezentos e sesenta reais – biij [mil] iijcLx reais

Jttem hum tachynho de duas Asas pequenjno que estaa em mjl 
noveçentos setenta e oyto reais – j [mil] biiijcLxxbiij reais

Jttem hũa escudela d’orelhas e as orelhas lavradas que estaa avaliada 
em dous mjl e quynhemtos reais – ij [mil] bc reais

Jttem hum fonjl tambem de prata que estaa avaliado em oytoçemtos 
coremta e tres reais – biijcRiij reais

Jttem hũa proçolana toda dourada por demtro e por fora que estaa 
avaliada em quatro mjl setemta e çimquo reais – iiij [mil] Lxxb reais

Jttem hũa colherinha muito pequenjna velha d’ovos que estaa 
avaliada em duzemtos e çimquoenta reais – ijcL reais

xxbj [mil] iiijcLxxxj
/fl. 39 v/

Jttem hum calez dourado com Sua patena que estaa avaliado em 
çimquo mjl e duzemtos reais – b [mil] ijc reais

Jttem duas galhetas pequenjnas que servem no oratorjo que estam 
avaliadas em tres mjl e çimquoenta reais – iij [mil] L reais

Jttem hũa pena de prata que nam estaa avaliada no jnuentario // 
avaliou-se em duzentos reais – ijc reais

Jttem hũa almaraxa com hũas bandas douradas e lavradas e outras 
bramcas que estaa avaliada em mjl sejsçentos e çimquoenta reais – j 
[mil] bjcL reais

Jttem hum perfumador de mamga aberto com tres pees de cabra que 
estaa avaliado no Jnuentario em dous mjl e quynhemtos reais – ij [mil] 
bc reais

Jttem hum cano de prata de crystal que estaa avaliado no Jnuentario 
em quynhentos reais – bc reais

xiij [mil] cento
/fl. 40/

Jttem dous açucarejros com Suas cobritouras brancos que estam 
avalyados em vjmte e dous mjl duzentos setemta e çimquo reais – xxij 
[mil] ijcLxxb reais

Jttem duas panelinhas de prata Redomdas com suas cobrytouras 
14  Ms.: à margem esquerda: 

“em Lisboa” .
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chaãs que estam avaliadas em sete mjl quatroçemtos e çimquoenta 
reais – bij [mil] iiijcL reais

Jttem qujmze pratos de cortar pequenos que pesarom vymte marcos 
hũa omça / e duas oytauas a dous mjl e quynhentos reais o marco sam 
çimquoemta mjl trezentos e noventa reais e deve majs vjmte oytauas 
do servico deles – Cinquenta [mil] iijcLR reais

Jttem duas vjnagrejras gramdes que estam avaliadas em nove mjl e 
noveçentos reais / tornou-as a entregar a Joam Gomez Vieira

Jttem çimquo pratos de meia cozynha pequenos que estam avaliados 
em trymta e dous mjl seteçentos e dez reais – xxxij [mil] bijcx reais

Jttem tres faquas com os cabos de prata que diz a adiçam que vam 
avaliadas com as outras faquas no Jnuentario da mantearja na Soma 
mayor deles / pesarom e foram avaliados em dous mjl reais – ij [mil] reais

cento xb [mil] cento Lxb
/fl. 4 0v/

Jttem tres garfos e hũa colher / que diz a adyçam que vam pesados 
e avaliados no Jnuentario da mantearja na Soma mayor deles por laa 
estarem Lançados / pesarom quatro omças e çimquo oytauas que a 
Rezam de ij [mil] iiijc reais o marco como estam avaliados e xxx reais de 
feitio cada hum monta – j [mil] bcLxbij reais

Jttem hum oveyro de pee que estaa avaliado em mjl sejsçentos e 
sesenta reais – j [mil] bjcLx reais

Jttem hũa peça de saleiro pequenjna dourada que estaa avaliada em 
mil e setenta e çimquo reais – j [mil] Lxxb reais

Jttem sete castiçaees Redomdos e hũa tysoura foram avaliados em 
trymta e tres mjl reais – xxxiij [mil] reais

Jttem hum braseyrynho posto em hum cabo de paao que estaa 
avaliado em dous mjl sejsçentos e çinquoenta reais – ij [mil] bjcL reais

Jttem hũa escudela d’orelhas que estaa avaliada em dous mjl e 
quynhentos reais – ij [mil] bc reais

Jttem hũa porçelana que estaa avaliada em dous mjl duzentos e 
çimquoenta reais – ij [mil] ijcL reais
/fl. 41/

Jttem outra peça de saleiro pequena dourada que estaa avaliada em 
mjl e çem reais – j [mil] cento reais

Jttem hũa colher e hum garfo de prata e hũa faqua com o cabo de 
prata que diz a adiçam que vay no Jnuentario da mantearja pesarom 
duas omças e duas oytauas e meia que monta com trymta reais de 
fejtio por peça – bijcLxxx reais

Jttem hũa pueyra de prata dourada e hum tjmteyro grande de prata 
o tjmteyro he bramco que estaa avaliado em çimquo mjl duzentos e 
çimquoenta reais – b [mil] ijcL reais

Jttem hũa forma d’aljtrja de prata pesou e foj avaliada em mjl 
duzentos vjmte e çimquo reais – j [mil] ijcxxb reais

Jttem hum prato de cortar que serve no tymtejro da senhora duquesa 
/ e diz adiçam que vay Lamçado com os da mantearja no Jnuentario 
que fez Fernam da Veygua / que val tres mjl trezentos setemta e oyto 
reais – iij [mil] iijcLxxbiij reais

Jttem hũa campaynha de prata que estaa avaliada em tres mjl 
sejsçentos vymte e çimquo reais – iij [mil] bjcxxb reais

[à margem inferior direita: 15U358]
/fl. 41 v/

Jttem hũa bola d’aquentar As mãos aberta crespa que estaa avaliada 
em seteçemtos noventa e tres reais – bijcLRiij reais

Jttem hũa cruz de prata dourada com doze comtas azues engastadas 
na prata com seu pee de prata Lavrado e dourado que estaa avaliada 
em nove mjl e sejsçemtos reais – biiij [mil] bjc reais

Jttem hum açafate de prata de toucados que estaa avaliado em 
trymta mjl e oytoçentos reais – xxx [mil] biijc reais

Jttem hum prato d’agoa as mãos pequeno com hum perfil dourado 
pela borda e no fumdo que estaa avaliado em dez mjl seteçentos vymte 
e dous reais – x [mil] bijcxxij reais

Jttem hũa baçinjqua de prata que estaa avaliada em nove mjl 
trezentos oitenta e sete reais – 9O387 reais

Jttem hum castycalynho de prata Redomdo pequeno que estaa 
avaliado em dous mjl e trezemtos reais – ij [mil] iijc reais

/fl. 42/
Prata que tomou a senhora duquesa dos 

Jnuentarios de mantearja que fez Fernam da Vejga 
que tynha a seu carego Margarida Bispa /

Jttem duas escudelas de frallda da adição das seis porque as quatro 
emtregou a João Gomez Vieira / pezaram estas dous marcos sete 
omças e çimquo oytauas que a Rezam de dous mjl e quatroçentos 
reais o marco djgo de dous mil e quynhentos como estam avaliadas no 
Jnuentario valem sete mjl çemto sesenta e sete reais – bij [mil] cento 
Lx reais [sic]
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Jttem hum ovejro dos çimquo que estam em hũa adyção porque os 
quatro tomou o duque no Rol da prata e val este / dous mjl e duzentos 
reais – ij [mil] ijc reais

Jttem sejs garfjnhos da adição dos vynte e nove vallem estes mil 
seteçentos e dezojto reais – j [mil] bijcxbiij reais

Jttem hũa guarnjção d’abano que estaa em duzentos reais – ijc 
reais

Jttem çimquo colheres de pee de cabra alem das duas que Ja 
tem que estam nos seus Jnuentarios vallem estas çimquo dous mjl e 
oytemta reais – ij [mil] Lxxx reais
/fl. 42 v/

Jttem duas proçolanas da adiçam das tres porque a outra vay ja 
atras e estas duas vallem quatro mil e quynhentos reais – iiij [mil] bc 
reais

Jttem hũa taçinha de pee dourada por dentro e por fora que tem no 
pee hũas jarynhas e no meo hum Rosto vall çinquo mjl çemto oytemta 
e sete reais – b [mil] cento Lxxxbij reais

Jttem hũa albaradjnha bramca pesou çimquo omças e quatro 
oytauas e meia estaa avalliada em mjl noveçentos e setenta reais – j 
[mil] biiijcLxx reais

Jttem quatro baçios meãos gramdes pesaram trymta e sete mjl 
seteçentos e çimquoenta reais – xxxbij [mil] bijcL reais

Jttem hum prato meão pequeno que se chama // no Jnuentario da 
senhora duquesa de mea cozynha e he dos Jnuentarios da mantearja e 
val sejs mjl trezentos e oytemta reais / E djse que se pedio o primeiro 
Anno que faleçeo o duque Amtes de se fazer Jnuentario estando a 
fazenda comũa e em comum / E dyse a senhora duquesa que pois se 
perdera se perdese por todos e se perdera no mosteiro das chagas e 
protestou nam no pagar e eu me emformey e achey que se perdera e se 
fjzera njso deligemçia e se nam achara – b [mil] iijcLxxx reais
/fl. 43/

Jttem duas salseyras de prata valem tres mjl duzentos corenta e dous 
reais conforme a avaliaçam do Jnuentario – iij [mil] ijcRij reais

Prata que a Senhora duquesa tomou dos 
Jnuentarios de Joam Gomez Vieira

Jttem dous castjçaees Redondos de vela de quarta da adiçam dos 
oyto valem vymte e hum mjl duzemtos setemta e çymquo reais – xxj 
[mil] ijcLxxbj reais

Jttem hũa Salua bramca que tem hum Rosto de molher que estaa 
avaliada em oyto mjl vymte e oyto reais – biij [mil] xxbiij reais

Jttem outra salua Redonda toda dourada que tem no meo hũa figura 
de Laecom que estaa no Jnuentario das Joyas Amtigas da guarda 
Roupa que fez Joam Gomez Vieira que estaa avaliada em nove mjl e 
çimquoenta reais – j [mil] Cinquenta reais

Jttem hum castiçal de pallmatorja da adiçam dos dous que vale mjl 
sejsçentos vjnte e çimquo reais – j [mil] bjcxxb reais

Jttem hum perfumadorzinho com seu prato pequenjno lavrado do 
çyzel que estaa em quatro mjl sesenta e oyto reais – iiij [mil] Lxbiij 
reais

Jttem hum jarynho de dejtar agoa no tjmteiro que estaa em 
quynhentos trymta e sete reais – bcxxxbij reais
/fl. 43 v/

Toda esta prata contheuda e escryta neste tytullo nestas sejs meas 
folhas d’aquy pera tras / dise a senhora duquesa dona Brytiz que 
tomava A conta do seu dote e arras / na qual prata momta quatroçemtos 
çimquoemta e sete mjl oytoçemtos oytemta e hum reais como pareçe 
pelas adições dela contheudas neste tytullo / e asynou aquy ao primeiro 
dia do mes de dezembro de j [mil] bc sesemta e sete Anos testemunhas 
que estavam presentes Joam Gomez Vieira e Amtonio Mouro e Amtonio 
Fernandez cryados do duque e eu Sebastiam Allvarez que ho sprivi 
[Assinaturas]
A duquesa 
Yoão Gomez Vieira 
Antonio Mouro 
Amtonio Fernandez Cordeiro

/fl. 44/
Titulo dos moveis que a senhora duquesa tomou dos 

Jnuentarios este fez da guarda Reposta do Jnuentario 
antigo / e dos moueis do dote que ele tynha a seu cargo

Jttem hum pano d’armar da adiçam dos qujmze que tem hum Rey 
velho e hũa coluna com quatro ydolos e ao pee da coluna hũa Rainha 
de xxb covados que estaa avaliado em sete mjl reais – bij [mil]

Jttem outro pano da mesma adiçam de vjmte covados que tem hũa 
molher a hum canto com hum cofre na mão e hũa Rainha que abraça 
hum omem que estaa avaliado em quatro mjl e quynhentos reais – iiij 
[mil] bc reais
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Jttem outro pano que tem hum omem em hum caualo branco que 
tem outro de bajxo dos pes de xxb covados / que estaa avaliado em 
çimquo mjl reais / dise que tomava estes tres panos açima pera serviço 
de seus filhos – b [mil] reais

Jttem dous coxis de Raz da adiçam dos doze que estam avaliados 
estes a qujnhentos reais cada hum que dise que tomou pera serviço de 
seus filhos – bc reais

xbij [mil]
/fl. 44 v/

Jttem hum pano de Raz de quatro Anas he de nosa senhora com os 
Rejs magos muito vsado que estaa avaliado em mjl e sejsçentos reais 
– j [mil] bjc reais

Jttem hũa collcha de çetym cramesym de quatro panos forada com 
tafeta meo dobre que estaa avaliada em dezasejs mjl reais – xbj [mil] 
reais

Jttem hũa collcha de tafeta cramesym de catere pequena vaã que 
estaa avaliada em çimquo mjl reais – b [mil] reais

Jttem dous coxjs de veludo cramesym da adiçam dos quatro cheos 
de frouxel que estam avaliados em tres mil reais – iij [mil] reais

Jttem hũa almofada de veludo azull com suas borlas velha com 
buracos que estaa avaliada em quynhentos reais – bc reais

Jttem hũa almofada de veludo cramesym com borlas de Retros 
cramesym comprjda e estreyta velha que estaa avaliada em seysçentos 
reais – bjc reais

Jttem dous alambeis da adiçam dos quatro que estam avaliados em 
dous mjl e quatroçentos reais – ij [mil] iiijc reais

Jttem duas cadeiras de veludo cramesym da adiçam das trymta e 
quatro que estam avaliadas a tres mjl e oytoçentos reais cada hũa sam 
sete mjl e sejsçentos reais – bij [mil] bjc reais

xxxbj [mil] bijc

/fl. 45/
Jttem hũa allcatifa de xio de vara e meia de comprjdo e de Largo hũa 

vara escosa campo bramco e no meo hũa Rosa encarnada com hum 
barete pendurado cadilhos vermelhos que estaa avaliada em dous mjl 
e quatroçentos reais – ij [mil] iiijc reais

Jttem outra allcatifa de xio de vara e meia de comprjdo e vara escosa 
de largo campo branco e tem no meo hũa Roza verde e vermelha e os 
cantos encarnados que estaa em dous mjl reais – ij [mil] reais

Jttem hum cobrytor de Ruão do selo amarelo que tem dous panos 

de bremado [sic] do mesmo pano que estaa avallyado em dous mjl 
reais – ij [mil] reais

Jttem hum cobrjtor de grã pequeno que nam tem majs de hum pano 
tem ourelos pelas Jlhargas que estaa avalyado em mjl reais – j [mil] 
reais

Jttem a madeira de quatro cadeiras d’espalldas / nova de paao de 
nogueira que fez Alluaro Corea que Jmda nam tyveram couros que 
estam avaliadas em dous mjl e quatroçentos reais – ij [mil] iiijc reais

Jttem quatro cadeiras d’emcosto velhas que estam avaliadas em mjl 
e duzentos reais – j [mil] ijc reais

Jttem hum Leytynho que veo de Framdez de charola que tem a 
cabjçejra marchetada da adição dos dous que estaa avalyado em mjl 
reais – j [mil] reais

xij [mil]
/fl. 45 v/

Jttem hũa collcha d’olamda sem allgodam de dous panos e meio e de 
duas varas de comprydo que tem hũa çercadurjnha de Lavor d’esteyra 
que estaa avaliada em dous mjl reais – ij [mil] reais

Jttem outra collcha d’olamda vazia gramde de tres panos e meio e de 
comprydo tres varas e sesma com as armas no meo pespomtadas que 
estaa avaliada em dez mjl reais – x [mil] reais

Jttem outra collcha d’olamda vazia de dous panos e meio e de 
comprjdo duas varas mall medidas que estaa avaliada em dous mjl e 
quynhentos reais – ij [mil] bc reais

Jttem outra collcha d’olamda vazia de tres panos e meio com as armas 
no meo com hum lavor d’estejra pela borda de tres varas e oytaua de 
comprjdo que estaa em dez mjl reais – x [mil] reais

Jttem outra collcha da Jmdia de çimquo panos e de tres varas de 
comprjdo acojrelada de Retros branco com suas borlas tem nos camtos 
quatro Rodas que estaa avaliada em çimquo mjl reais – b [mil] reais

Jttem outra collcha d’olanda de duas varas e çimquo sesmas de 
comprjdo lavrada de Rodas e contem quatro Rodas e hũa Rodinha 
pequena com quatro folhas ao Redor que estaa avaliada em sejs mjl 
reais – bj [mil] reais

xxxb [mil] bc

/fl. 46/
Jttem hũa collcha d’olamda pequena de tres panos e de duas varas 

e duas terças de comprjdo Lavrada de Rodas que tem duas çercaduras 
hũa gramde e outra pequena que se comprou a Antam Landym vsada 
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com buraquynhos que estas avaliada em çimquo mjl reais – b [mil] reais
Jttem hũa mesa de noguejra Lavrada que Lavrou o mestre Jeronjmo 

que sem pees estaa avaliada em oytoçentos reais – biijc reais
Jttem hũa mesa d’Alemanha da adiçam das quatro a mjlhor com 

seus pes que estaa avaliada em dous mjl e duzentos reais – ij [mil] ijc 
reais

Jttem outra mesa da dita adiçam das quatro do frejxo que estaa em 
quatroçentos reais – iiijc reais

Jtem huns pees de hũa mesa que levou Bertolameu Mendez que 
estaa em duzentos reais – ijc reais

Cousas que tomou a senhora duquesa do Jnuentario 
que fez Vicente Fernandez das peças do dote/.

Jttem treze guarda portas de Raz dos patriarcas da adiçam dos 
dezasete que estam estas avaliadas em novemta e tres mil reais – LRiij 
[mil] reais

Jttem hum pano d’armar de Raz de vjmte covados que tem no meo 
hũa coluna sobre hum pedestal15 e huns camellos caregados que estaa 
em dez mjl reais – x [mil] reais
/fl. 46 v/

Jttem outro pano d’armar de Raz de vjmte e quatro covados que tem 
hum camello grande selado com gualldrapa novo que estaa avaliado 
em treze mjl reais – xiij [mil] reais

Jttem outro pano d’armar de Raz de dezasejs covados que tem hum 
Rey com hum çeptro na mão e hũa espada com hũas Letras que diz 
abemoleque que estaa avalyado em oyto mjl reais – biij [mil] reais

Hestes moveis espriptos em tres meas ffolhas daquy pera tras momta 
duzemtos trymta e tres mjl e oytoçentos reais / dyse a senhora duquesa 
dona Brytyz que os tomava Aa conta de seu dote e arras / e asynou 
aquy Ao primeiro dia do mes de dezembro do Ano de j [mil] bc sesemta 
e sete Anos testemunhas que estavam presemtes Joam Gomez Vieira e 
Amtonio Mouro / e Amtonio Fernandez Cordeiro crjados do duque e eu 
Sebastiam Allvarez que ho spriui 
[Assinaturas]
A duquesa 
Antonio Mouro 
Yoão Gomez Vieira 
Amtonio Fernandez Cordeiro

/fl. 48/
Titulo dos moveis que a Senhora duquesa 

tomou do Jnuentario do movel Amtigo que tynha em 
sua casa / E asy dos Jnuentarios que fez Yoão Gomez 

Vieira da guarda da Roupa / e asy dos adquerjdos

Jttem hum travjseyro gramde de costado Lavor Largo com hũa 
cadeneta Larga pelo meo com quatro allmofadjnhas do teor novo com 
nodoas que estaa em sejs mill reais – bj [mil] reais

Jttem quatro meos travjseiros novos de lã de que nunqua serviram 
nem tem botõees com duas allmofadjnhas do teor que estam avalyados 
em mil e quatroçentos reais – j [mil] iiijc reais

Jttem duas armaduras de Leyto d’olamda gramdes velhas de dous 
allparauazes framjados com suas coredjçes o mjlhor em sete mjl reais 
/ E outro Roto em tres mjl reais – x [mil] reais

Jttem hum cobrytor d’escarlatjm bramco que serve na cama da 
Senhora duquesa que estaa em mjl e quynhentos reais – j [mil] bc reais

Lençõees

Jttem dous Lençõees d’olamda de tres panos e meio cada hum e de 
tres varas de comprydo que estam em dous mjl reais – ij [mil] reais

/fl. 48 v/
Jttem nove Lenções d’olamda que estam Lançados no Jnuentario em 

sete adições que estam avaliados em nove mjl reais – jx [mil] reais
Jttem quatorze Lenções de barbamte que estam Lamçados no 

Jnuentario por quatorze adições avaliados em treze mjl oytoçentos e 
trymta reais – xiij [mil] biijcxxx reais

Jttem quatro Lenções d’estopa que estam Lamçados no Jnuentario 
por duas adições em mil reais – j [mil] reais

Jttem quatorze Lenções de pano de lynho que estam Lamçados por 
omze adições em quatorze mjl e trezentos reais – xiiij [mil] iijc reais

colchões

Jttem tres collchões de barmante novos chaos de lam vsados que 
vjeram da Reposta que estam avallyados em tres mjl e trezentos reais 
– iij [mil] iijc reais

Jttem dous collchões da adiçam dos çimquo chaos de llam em mjl e 
duzentos reais – j [mil] ijc reais

15  Ms.: corrigido da palavra 
“pedrestal [sic]”.
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Jttem tres cobrytores d’escarlate velhos em que dormem os senhores 
que estam Lamçados por tres adições no jnuentario e avaliados em 
tres mjl sejsçentos reais todos – iij [mil] bjc reais

Rbj [mil] ijcxxx
/fl. 49/

Jttem hum cobrytor de papa dos dous com Ljstras azues pequenos 
vsados que tomou em sejsçentos reais – bjc reais

Jttem hum cobrytor de papa de tram [sic] com Listras azues velho 
que tynha Margarida Bispa que estaa em quatroçentos reais – iiijc reais

Jttem tres alambeis da adiçam dos çimquo velhos em quatroçentos 
reais – iiijc reais

Jttem dous Reposteyros das armas velhos que estam avaliados em 
mjl e oytoçentos reais – j [mil] bjjjc reais

Jttem tres alcatifas hũa de campo vermelho com hũa Rosa amarela / e 
duas de Castela que estam todas avaliadas e Lançadas per tres adyções 
em çimquo mjl reais – b [mil] reais

Jttem dous tapetes pequenjnos de campo vermelho çanefas azueis 
que estam avaliados em quatroçentos reais – iiijc reais

Jttem duas vestimentas hũa de çetjm azull e outra de tafeta preto e 
Roxo Raxada d’ouro que estam avaliadas em nove mjl e duzentos reais 
e Lançadas per duas adições – jx [mil] ijc reais

cera branca /

Jttem a çera branca que estaa na botyca que estaa Lamçada per 
quatro adições que estaa avaliada em sete mjl e çem reais – bij [mil] 
cento reais

xxiiij [mil] bijc

/fl. 49 v/
Cousas da botjca

[Jttem quatro Resfrjadores de latam que estam avaliados em sejs 
mjl e quatroçentos reais dous delles tem pees postjços – bj [mil] iiijc 
reais]16

Jttem dous Resfrjadores de Latam gramdes majs comprjdos com 
pees postjços que estam avaliados em dous mjl e oytoçentos reais – ij 
[mil] biijc reais

Jttem tres tachos de latam hum grande e outro meão e outro 
pequenjno o major tem hum Remendo que estam avaliados todos em 
oytoçentos reais – biijc reais

Jttem dous tachos de cobre grandes de asas que estam avaliados em 

mjl reais – j [mil] reais
Jttem hũa calldejrjnha de latam de butjca que estaa avaliada em mjl 

reais – j [mil] reais
Jttem nove baçinjquos de latam que estam em quynhentos reais – bc 

reais
Jttem hũa coadeira de llatam que estaa em çem reais – cento reais
Jttem sejs baçias de latam de coser fartees e duas pequenas que sam 

oyto que estam avaliadas em mjl e quynhentos reais – j [mil] bc reais
Jttem hũa baçia Redomda de Latam como de barbear que estaa em 

duzentos reais – ijc reais
Jttem dous allmofarjzes hum de latam e outro de metal vsados que 

estam em seteçentos reais – bijc reais
Jttem hũa baçia de Latam de martelo de pees velha que estaa 

avaliada em sejsçentos reais – bjc reais
jx [mil] ijc

/fl. 50/
Jttem hum tachjnho pequenjno quebrado / de latam que estaa 

avaliado em trymta reais – xxx reais
Jttem dous çacos de Latam velhos que estam ambos em çento e 

çimquoenta reais – cento L reais
Jttem tres escumadeiras hũa de cobre e duas de latam que estam 

avaliadas em çemto e çimquoenta reais – cento L reais
Jttem duas balamças de latam de comcha hũa grande e outra pequena 

que estam ambas em çento e sesenta reais – cento Lx reais
Jttem hum marco a que faltam dous pesos que estaa em trymta reais 

– xxx reais
Jttem dous castiçaes de latam velhos que estam avaliados em 

çimquoenta reais – Cinquenta reais
Jttem hum camtaro de cobre velho que estaa avaliado em sejsçentos 

reais – bjc reais
Jttem dous calldeyrões de cobre hum grande e outro majs pequeno 

velhos que estam em mjl e trezentos reais – j [mil] iijc reais
Jttem tres Rollos que estam em duzentos reais – ijc reais
Jttem hũa grelha e hũa trempem pequena velhas que estam em 

çimquoenta reais – Cinquenta reais
Jttem çimquo colheres de latam velhas que estam avaliadas em 

çemto e çinquoenta reais – cento reais
Jttem hũa sertã das duas de ferro que estaa avallyada em çem reais 

– cento reais
ij [mil] jxcLxx

/fl. 50 v/16  Ms.: rasura sobre esta entrada.
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Jttem duas colheres de fero e hum garfo d’arame que estam avaliados 
em coremta reais – R reais

Jttem hum pucaro de cobre velho que estaa avaliado em sesemta 
reais – Lx reais

Jttem hũa gral de cobryr / e hũa Rapadoura de fero velha / em çento 
e vjmte reais – cento xx reais

Jttem huns Feros d’obreas velhos e quatorze fusos de cobrjr de 
llatam que estam em noveçemtos reais – biiijc reais

Jttem hũa arroba e meia de pesos de fero velhos que estam avaliados 
em trezentos reais – iijc reais

Jttem hum bonseyro e hum sedeiro que estam avaliados em 
oytoçentos reais – biijc reais

Jttem hum Lagar de paao de tjrar olios velho que estaa avaliado em 
quynhentos reais – bc reais

Jttem hum grall grande e outro pequeno e hũa pia que estaa tudo em 
duzemtos e çimquoenta reais – ijcL reais

Jttem sete barys de cobre de ter agoas grandes em dous mjl e 
oytoçentos reais / E nove pequenos em mjl e oytoçentos reais – j [mil] 
biijc reais

Jttem hum camtarjnho de cobre velho que estaa avaliado em 
quatroçentos reais – iiijc reais

bij [mil] jxcLxx
/fl. 51/

Jttem hum escalfador de cobre gramde e dous pequenos que estam 
Lançados per tres adições em duzentos e sesemta reais – ijcLx reais

Jttem quatro formas d’alampada duas de cobre e duas de latam que 
estam avaliadas em çemto e çinquoenta reais – cento L reais

Jttem hum esquemtador de cobre velho que estaa avaliado em 
trezentos reais – iijc reais

Jttem treze alambiques com suas sertaãs que estam em tres mjl e 
çem reais – iij [mil] cento reais

Jttem hũa trempem gramde de fugarejro de fero / que estaa avaliado 
em trezentos reais – iijc reais

Jttem hũa comfejtejra de cobre que estaa avaliada em çem reais – 
cento reais

Jttem hũa paa de tyrar brasas e duas furqujlhas de fero velhas que 
estam avaliadas em çem reais – cento reais

Jttem sejs formas de chumbo de fazer carouços de pexegos que 
estam em trymta reais – xxx reais

Jttem hũa pedra de marmor de fazer alfeloas que estaa avaliada em 
çem reais – cento reais

Jttem sete pratos d’estanho pequenos de cortar vsados que estam 
avaliados em duzentos e ojtenta reais – ijcLxxx reais

Iiij [mil] bijcxx
/fl. 51 v/

Jttem hũa fateza de fero pequena que estaa avaliada em çimquoenta 
reais – Cinquenta reais

Jttem nove taboleiros que estam avaliados em quatroçentos reais – 
iiijc reais

Jttem nove taboleiros pequenjnos e tres bamdejas que estaa tudo 
avaliado em trezentos reais – iijc reais

Jttem qujmze trymchos que estam em quatroçentos reais são de 
paao – iiijc reais

Jttem dous çestos muito grandes velhos que estam avaliados em 
çem reais – cento reais

Jttem dez trymchjnhos de paao pequenjnos que estam em çem reais 
– cento reais

Jttem hum açafate de Veneza que tem em çima da cobrytoura hum 
vjdro que estaa em corenta reais – R reais

Jttem dez acafates gramdes que estam avaliados em duzentos e 
corenta reais – ijcR reais

Jttem quatro balayos grandes e hum pequenjno que estam em 
duzentos reais – ijc reais

Jttem quatro cabazes d’aza vsados que estam em çem reais – cento 
reais

Jttem hum Lemçol d’estopa groso que serve na botjca que estaa em 
çem reais – cento reais

Jttem tres Lemções d’estopa Rotos e velhos que estam avaliados em 
duzentos reais – ijc reais

Jttem duas toalhas pera os ospedes que estam em trezentos reais – 
iijc reais

Ij [mil] bcxxx
/fl. 52/

Jttem sejs açafatynhos pequenjnos velhos da adiçam dos vjmte e 
quatro que estam em sesemta reais – Lx reais

Jttem sejs panos da botyca que estam em quinhemtos e çimquoenta 
reais – bcL reais

Jttem hũa mesa de bordos sem pees pequena de çimquo pallmos 
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que serve na botjca que estaa avaliada em trezentos reais – iijc reais
Jttem hũa baçia de Latam de pees que estaa avaliada em oytoçentos 

reais – biijc reais
Jttem hum tear de fitinha velho que estaa avaliado em mjl reais de 

quatro ordens digo que he hum sedeiro de quatro ordens – j [mil] reais
Jttem hum tear de fitjnha velho que estaa avaliado em çem reais – 

cento reais
Jttem meia duzia de toalhas adamascadas pequenas de merenda de 

figuras novas que estam avaliadas em tres mjl reais – iij [mil] reais
Jttem dous meos travjseiros d’olamda fjna Lavrados de verde novos 

que estam em dous mjl e seteçentos reais – ij [mil] bijc reais
Jttem tres pemteadores da Jmdia de Rebotym Lavrados de pomto de 

cadea com Suas cadanetas que estam avaliados em oyto mjl reais – biij 

[mil] reais
Jttem hũa peça de lão fjno que estaa avaliado em quatro mil e 

oytoçentos reais – iiij [mil] biijc reais
xxj [mil] iijcx

/fl. 52 v/
Jttem duas toalhas adamascadas de dezasejs quortejs [sic] que estam 

avaliadas em tres mjl trezentos e çimquoenta reais – iij [mil] iijcL reais
Jttem hum escrytorjo d’Alemanha grande sem pees que estaa 

avaliado em dous mjl e quatroçentos reais – ij [mil] iiijc reais
Jttem hum escrjtorjo de bordo que se fez em Vjlla Vjçosa que estaa 

em mjl e sejsçentos reais – j [mil] bjc reais
Jttem duas arqujnhas encouradas hũa nova e outra velha de ter 

Lavores e lynhas que estam em mjl reais – j [mil] reais
Jttem hum cofre d’ouro e verde da Jmdia a guarnjçam de prata he 

adquerjda que estaa avaliado em quatro mjl reais – iiij [mil] reais
Jttem hũa arqujnha da Chjna pequenjna pjmtada de ter Reliqujas 

guarneçida de prata que estaa em mjl e duzentos reais – j [mil] ijc 
reais

Jttem duas arcas de couro cortjdo de duas encargas17 velhas e outra 
de cabelo que estam todas em mjl e trezentos reais – j [mil] iijc reais

Jttem hum escabelo da adiçam dos çimquo dygo sejs que estaa 
avaliado em çem reais – cento reais

Jttem hũa cajxa de noguejra e outra de Roupa que estam na adiçam 
das tres em oytoçentos reais – j [mil] biijc reais

xb [mil] bijc Cinquenta
/fl. 53/

Jttem hum Lençol de Ruão de quatro panos e outro de tres de lynho 
que estam em mjl reais – j [mil] reais

Jttem outro Lençol de Ramo e meio de barbante que estaa em 
duzentos reais – ijc reais

Jttem hum cestynho forado de çetim de cramezym com hũa Remdjnha 
d’ouro / e he velho que estaa em mjl reais – j [mil] reais

Jttem hũa mesa marchetada Amtiga que estaa avaliada em çem reais 
por ser quebrada – cento reais

Jttem hũa mesa pequena entregou-a a Yoão Gomez Vieira na 
entrega

Jttem hũa arqujnha de noguejra com hũa pedra de moer com feyçam 
e huns vjdrynhos que estaa em quynhentos reais – bc reais

Jttem hum escrytorjo d’Alemanha guarneçydo de fora de veludo 
verde que dise que lhe dera o duque que deus aja e o foro do veludo 
foj de hũa vasqujnha sua dela senhora que trouxe / e diz a adiçam que 
lhe pertençe a ela senhora e nam estaa avalyado /

Movees do Jnuentario que fez a senhora 
duquesa dos adquerjdos em seu tempo

Jttem hum travjseiro gramde d’olamda com hũa Remda de lynhas 
larga com duas almofadjnhas do teor novo sem botões em mjl e 
quatroçentos reais – j [mil] iiijc reais

Jttem oyto meos traujseiros de barbante novos e sete allmofadjnhas 
chãos em mjl e quatroçentos reais – j [mil] iiijc reais

[à margem inferior direita 5U600]
/fl. 53 v/

Jttem oyto meos traviseiros d’olamda novos e oyto allmofadinhas 
chãos que estam em dous mil e seteçentos reais – ij [mil] bijc reais

Jttem çimquo camjsas do duque que deus aja tres de pano de lynho 
e duas d’olanda novas digo duas de lynho e trees d’olanda hũa com 
manteo e duas sem mamteo / que estam em tres mjl e sejsçentos reais 
– iij [mil] bjc reais

Jttem çimquo corpos de camjsas por acabar tres de pano de lynho e 
duas d’olamda sem mamteos e hũa de lynho sem mamteo / que estam 
em dous mjl e seteçentos reais – ij [mil] bijc reais

Jttem sejs Lenções de pano de ljnho çimquo de quatro panos e hum 
de çimquo panos novos que estam em doze mjl e quatroçentos reais – 
xij [mil] iiijc reais

17  Ms.: corrigido da palavra 
“encarga [sic]”.
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Jttem dous Lenções de Ruão groso vsados de tres panos e meio que 
estam em oytoçentos reais – biijc reais

Jttem quatro Recheos de meos travisejros de camjlha cheos de llam 
de barmante e sete allmofadinhas em quynhentos reais – bc reais

Jttem dezojto fronhas de meos traviseiros de barbamte e d’olanda 
com nove allmofadjnhas do teor vsadas que estam em dous mjl e 
seteçentos reais – ij [mil] bijc reais

Jttem oyto Lenções de lynho que servem nas camas dos senhores 
que estam em quatro mjl reais – iiij [mil] reais

Jttem quatro fronhas de traviseiros e duas almo/fl. 54/fadinhas de 
barmante chaãs das camas dos senhores que estam em quynhemtos 
reais – bc reais

Jttem sejs Lenções de Ruão e de lynho velhos que servem na cama 
dos senhores em mjl e oytoçemtos reais – j [mil] biijc reais

Jttem tres collchões novos de Ruão da cama dos senhores que estam 
em tres mjl e sejsçentos reais – iij [mil] bjc reais

Jttem çinquo collchões de pano de ljnho grosos d’ospedis cheos de 
lam pequenos velhos que estam em tres mjl e duzentos reais – iij [mil] 
ijc reais

Jttem hum Recheo de pano de lynho de hũa vara de comprjdo velho 
em çemto e çimquoenta reais – cento L reais

Jttem dous Lenções de lynho groso de tres panos dos ospedes vsados 
que estam em mjl e çem reais – j [mil] cento reais

Jttem hũa collcha de Ruão grosa cayse nova de duas varas e meia de 
comprjdo e duas e quarta de Largo que estaa em quatro mjl reais – iiij 
[mil] reais

Jttem hũa tea d’estopa que estava na botjca que tem trymta e tres 
varas de tres pallmos de largo que estaa em noveçentos e noventa 
reais – jxcLR reais

Jttem outra tea de pano que tem corenta varas de tres palmos de 
largo que estaa em mjl e oytoçentos reais – j [mil] biijc reais

Jttem outra tea de pano de lynho que tem trymta e sete varas e meia 
da sorte do de çima que estaa avaliado em mjl sejsçentos oytemta e 
sete reais – j [mil] bjcLxxxbij reais

xbiij [mil] biijcxxbjj
/fl. 54 v/

Jttem outra tea de pano de lynho curado que tem treze varas e meia 
que estaa em sejsçentos e çimquo reais e dise a djta senhora duquesa 
que estas teas que eram suas perçipuas e protesta lhe serem Jullgadas 

asy como tem protestado o doutor Esteuam Preto seu procurador – bjcb 
reais

majs cousas adquerjdas da botjca

Jttem dous picheis digo dous tachynhos hum de cobre e outro de 
latam que estam em çemto e çimquoenta reais – cento L reais

Jttem quatro calldeiras de latam meaãs vsadas que estam em mjl e 
sejsçentos reais – j [mil] bjc reais

Jttem hum castiçall de latam e hum çaco de latam e hum camdjejro 
de fero velho em çemto e çimquoenta reais – cento L reais

Jttem dous ferros de chumine de braço e hũa fera e hũa tenaz e hum 
fercado e outra ferra que serve os senhores que estaa tudo em tres mjl 
reais – iij [mil] reais

Jttem hum trempem gramde de fero de fugareiro vsada que estaa em 
tresentos reais – iijc reais

Jttem dous fugarejros de cobre grandes vsados que estam em mjl 
reais – j [mil] reais

Jttem sejs taboleiros vsados que estam em quatroçemtos reais– iiijc 
reais

Jttem çimquo varas de pano d’estopa pera serviço da botjca em çem 
reais – cento reais

bij [mil] iijcb
/fl. 55/

Jttem vjmte e quatro allqueires d’amendoas com casqa que estam 
em mjl noveçentos e sesenta reais – j [mil] jxcLx reais

Jttem vjmte e hum alquejres de trygo branco / que estam em mjl 
sejsçentos e oytemta reais – j [mil] bjcLxxx reais

Jttem tres algujdares vidrados e dous de baro que estam em çemto e 
çimquoenta reais – cento L reais

Jttem dous potes que tejam dez alqueires de mel que estam em 
quatro mil reais – iiij [mil] reais

Jttem outro pote em que estavam dous alquejres de mel pouquo 
menos que estam em oytoçentos reais – biijc reais

Jttem em outro tenor estaa alquejre e meio que estaa em sejsçentos 
reais – bjc reais

Jttem çimquo arrobas e meia d’açucar da Jlha da Madeira que estaa 
avaliado a mjl e oytoçentos reais arroba que sam nove mjl e seteçentos 
reais Sam da adiçam dos xbij [mil] cento porque o majs vay aa conta do 
senhor duque – jx [mil] bijc reais
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Jttem nove tigelinhas de fogo pequenjnas que estam em trymta reais 
– xxx reais

Jttem nove buçetas de vjdro pera marmelada pequenas e hum pucaro 
que estam em duzentos reais – ijc reais

Jttem dezojto vjdros de ter agoas amtre arredomjnhas e vjdros que 
estam em quatroçentos reais – iiijc reais

Jttem nove arredomas de ter xaropes que hũa esta chea de mjva de 
marmelada e outra meia e duas com hum pouquo d’alexamdryno coado 
e outra arredoma chea de xarope alexandryno tudo em quynhentos 
reais – bc reais

xx [mil] xx
/fl. 55 v/

Jttem trymta e quatro / digo quatro panelas vjdradas pequenjnas que 
estam em corenta reais – R reais

18Jttem nove tigelynhas de fogo que estam em trymta reais – xxx 
reais

Jttem dez panelas de vjdro vazias delas grandes e delas pequenas 
que estam em duzentos reais – ijc reais

Jttem hũa arredoma d’oleo avjolado que estaa em çem reais – cento 
reais

Jttem outra arredoma cajse chea d’oleo de marmelos que estaa em 
çem reais – cento reais

Jttem outra com hum pouquo d’oleo de goyvos que estaa em çem 
reais – cento reais

Jttem outra arredoma chea d’olio Rosado que estaa em trymta reais 
– xxx reais

Jttem outra chea d’oleo d’emdros em trymta reais – xxx reais
Jttem outra chea d’oleo de çebola çesem que estaa avaliada em 

coremta reais – R reais
Jttem outras duas arredomas vazias que seruem d’oleos que estam 

em corenta reais – R reais
Jttem outra arredoma cajse chea d’arroba d’amoras que estaa em 

çem reais – cento reais
Jttem dous frascos de mel coado que nam estam cheos que estam em 

çemto e vjmte reais – cento xx reais
Jttem hũa arredoma grande embaiçeda [sic] que estava chea de 

vjnagre Rosado que estaa em çem reais – cento reais
Jttem hum vjdro cheo de Jmgoento Rosado e duas vemtosas de vjdro 

que estam em çimquoenta reais – Cinquenta reais
j [mil] Cinquenta

/fl. 56/
Jttem hum camdjeyro de folhas de Framdez da adiçam dos tres em 

vjmte reais – xx reais
Jttem çimquo arredomas que tynham os xaropes a que nam sabiam 

os nomes em sesenta reais – Lx reais
Jttem tres pomas pequenas de vjdro em sesenta reais – Lx reais
Jttem sejs escudelas bramquas e tres pratos de malgua de Talavera 

em duzentos reais – ijc reais

agoas

Jttem doze canadas d’agoa de murta que estam em mjl e duzentos 
reais – j [mil] ijc reais

Jttem quatro canadas d’agoa d’Alexandrya em çemto e sesemta reais 
– cento Lx reais

Jttem vjmte e tres canadas d’agoa de Jença e dez canadas d’agoa de 
mesturas / que estam em dous mjl trezentos e ojtenta reais – ij [mil] 
iijcLxxx reais

Jttem nove canadas d’agoa de fumcho que estam em çemto e oytemta 
reais – cento Lxxx reais

Jttem tres canadas d’agoa de Limgoa de vaqua em sesemta reais – Lx 
reais

Jttem quatro canadas d’agoa de pes de Rosas em çento e sesemta 
reais – cento Lx reais

Jttem duas canadas d’agoa de marmelos que estam em çem reais – 
cento reais

[à margem inferior direita: 4U580]
/fl. 56 v/

Jttem hũa canada d’agoa de mosqueta que estaa em çem reais digo 
em çimquoenta reais – Cinquenta reais

Jttem duas canadas d’agoa d’almyrões que estaa em coremta reais 
– R reais

Jttem mea canada d’agoa de tamchagem que estaa em dez reais – x 
reais

Jttem hũa arca de nogeyra da adiçam das omze que estaa em 
quynhentos reais – bc reais

Jttem çimquo arcas das dez que estam na botjca e sam de paao 
velhas em mjl reais – j [mil] reais

Jttem dous fonjs de folha de Framdez hum d’azejte e outro d’agoas 
em corenta reais – R reais

18  Ms.: à margem esquerda: 
“ya vam atras”.
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Jttem dous pares de pemtees de fero de pentear estopa em çem 
reais – cento reais

Jttem hum meio allqueire e tres jueyras e quatro pyneiras e hũa 
jueyra de couro em çemto e çimquoenta reais – cento L reais

Jttem cadado [sic] e hũa aldraba que estaa em oytemta reais – Lxxx 
reais

Jttem duas bamcas de paao de ter Roupa que estam em duzentos 
reais – ijc reais

Jttem duas cobertynhas de por pam velhas em coremta reais – 
Quarenta reais

Jttem qujmze allqueires d’azejte a duzentos reais o allquejre sam tres 
mjl reais – iij [mil] reais

Jttem çimquo estejras novas hũa grande e quatro pequenas que 
estam em j [mil] biijc reais – j [mil] biijc reais
/fl. 57/

Jttem sejs esteiras Amtre gramdes e pequenas que estam em mjl e 
ojtoçentos reais – j [mil] biijc reais

Jttem sejs camas das escravas que estam em quatro mjl reais – iiij 
[mil] reais

Jttem quatro peças de barbamte dellgado que estam em dezanove 
mjl e trymta reais – xjx [mil] xxx reais

Jttem dez varas de toalhas atoalhadas de dez quartees que estam em 
dous mjl e duzentos reais – ij [mil] ijc reais

Jttem dezojto varas e meia de guardanapos adamascadas que estam 
em tres mjl e sejsçentos reais – iij [mil] bjc reais

Jttem hũa collcha da Jndia pespomtada e Lavrada com Retros pardo 
que estaa em desasejs mjl reais – xbj [mil] reais

Jttem hũa allcatyfa da Persya meam com seus cadilhos de Retros 
cremesym que tem hũa Rosa no meo amarela e bjchos que estaa em 
vjmte e quatro mjl reais – xxiiij [mil] reais

Jttem quatro buçetas da Chyna de Rede douradas com suas 
cobrjtouras que estam em tres mjl reais – iij [mil] reais

Jttem tres bamdejas e tres buçetas Redondas cubertas e hũa gramde 
dourada e de vermelho cuberta e duas chaãs douradas por demtro em 
partes em tres mil reais – iij [mil] reais

Jttem dous arratees d’estoraque que estaa avaliado em duzemtos 
reais – ijc reais
/fl. 57 v/

Jttem sejs omças d’ambar que diz o Jnuentario que lhe deu o duque 

estamdo pera faleçer / e dise a senhora duquesa que era seu Jn solydo / 
e que alem de ser seu por lho daar o duque / lho deu tambem o senhor 
duque dom João depois do faleçimento de seu pay e me Requereo que 
lhos nam Lançase a sua conta / e o perguntase ao senhor duque e eu 
lho perguntey e ele me dyse que era verdade que elle lho dera depois 
do faleçimento de seu pay o qual estaa avaliado em trymta e tres mjl e 
sejsçentos reais e por asj estar avaliado o Lanço – xxxiij [mil] bjc reais

Jttem hũas pouquas de pastilhas que estam em mjl e oytoçentos 
reais que seram ter sejs arratees – j [mil] biijc reais

Jttem duas omças d’ambar feito em comfejçam per Luvas que estaa 
em çimquo mjl e sejsçentos reais – b [mil] bjc reais

Jttem hum escrytorjo de bordos em que estam as Jojas e he feito em 
Vila Viçosa em mjl e sejsçentos reais – j [mil] bjc reais

Jttem tres escrytorjos d’Alemanha hum grande e dous pequenos que 
djse que lhe deu o duque pera os seus brymquos que estam avaliados 
em vjmte e tres mjl reais sscilicet o grande em desasejs mjl reais e os 
dous pequenos em sete mjl reais – xxiij [mil] reais

Jttem hũa arqujnha pequenjna de hum palmo de paao preto com 
fechadurjnha de prata em mjl e duzentos reais – j [mil] ijc reais

Jttem dous cofres de Framdez de treze ferros verdes novos em dous 
mjl e quatroçentos reais – ij [mil] iiijc reais

Jttem çimquo cofres de dezasete ferros quatro e hum de treze todos 
em sejs mjl e sejsçentos reais – bj [mil] bjc reais
/fl. 58/

Jttem hum cofre de Framça chapado de fero em seteçentos reais – 
bijc reais

Jttem duas arcas encouradas de hũa emcargua hũa de couro cortjdo 
e outra de cabelo / novas que estam em mjl e seteçemtos reais – j [mil] 
bijc reais

Jttem duas arcas de paao hũa da Jmdia e outra de pynho em 
seteçemtos e sesenta reais – bijcLx reais

Jttem duas arcas vsadas encouradas de couro / de cabelo de hũa 
encarga em dous mjl reais – ij [mil] reais

Jttem hum cofre de sete ferros vsado que estaa em casa dos senhores 
em trezentos e çimquoenta reais – iijcL reais

Jttem hũa cajxa emcourada de couro de cabelo de hũa emcarga de 
cabelo vsada que estaa em quynhemtos reais – bc reais

Jttem dous Lemçõees de Ruão que servem na guarda Roupa vsados 
que estam em mjl e duzentos reais – j [mil] ijc reais
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Jttem hum escrytorjo da Chyna dourado d’ouro e preto guarneçido 
de prata com todos os camtos de bajxo e de çima de prata e fechadura 
e gomços em treze mjl reais – xiij [mil] reais

Jttem hũa teea que estava em casa do teçelão de pano d’estopa de 
sedeiro de sesemta varas digo de sesemta e çimquo varas avaliado a 
coremta reais a vara sam çimquo mjl e duzentos reais – b [mil] ijc reais

Jttem quatro meios travjseiros de camjlha d’olanda com Remdas 
Lavrados de pomtos com duas /fl. 58 v/ almofadinhas vsadas que 
estam avaliados em dous mjl reais – ij [mil] reais

19Jttem hũa vestymenta de damasco cramesym com Sauastro de 
veludo cramesym por acabar que estaa em seis mjl e quynhentos reais 
– bj [mil] bc reais

20Jttem tomou do Jnuentario antigo / digo do Jnuentario adquerjdo 
de Joam Gomez Vieira dous Livros de oras de nosa senhora de Framça 
em mjl quynhentos reais que estam Lançados per duas adições no 
Jnuentario – j [mil] bc reais

21Jttem çimquo Livros d’oras de nosa senhora que estam no dito 
Jnuentario Lamçados per çimquo adyções em quynhentos e vjmte 
reais – bcxx reais

22Jttem hum mjsal com brochas de prata e nas brochas medalhas que 
estam em mjl e noveçentos reais no Jnuentario antigo do dito Joam 
Gomez – j [mil] jxc reais

23Jttem hum brjvjayro Romano Amtigo dourado que estaa no dito 
Jnuentario em duzentos reais – ijc reais

24Jttem hũa bola de crystal que estaa no dito Jnuentario em dous mjl 
reais – ij [mil] reais

25Jttem hum Roupam de martas posto em chamalote alyonado que 
estaa no dyto Jnuentario em doze mjl reais – xij [mil] reais

26Jttem dezojto covados e quarta de veludo /fl. 59/ preto de pelo e 
meio que fez Bastião teçelam que se avaliou a oytoçentos e çimquoenta 
reais o covado que sam qujmze mjl quynhentos e doze reais que estaa 
no dito Jnuentario – xb [mil] bcxij reais

27Jttem hum escrytorjo d’Alemanha cuberto de couro preto pequeno 
em que amdavam os chumbos e medalhas que estaa em tres mil reais 
no Jnuentario dos moveis adquerjdos de Joam Gomez Vieira – iij [mil] 
reais

28Jttem hum escrytorjo de paao preto mujto pequeno he forado de 
couro que estaa em dous mjl reais hee do Jnuentario antigo de Joam 
Gomez Vieira – ij [mil] reais

29Jttem hũa estejrjnha da Jndia Rota que estaa em çemto e sesemta 
reais do Jnuentario antigo – cento Lx reais

30Jttem treze pares de Luuas brancas da adiçam dos trymta pares em 
sejsçentos e çimquoenta reais – bjcL reais

31Jttem nove pares de Luuas comçertadas em çimquo mjl e 
quatroçentos reais – b [mil] iiijc reais

32Jttem çimquo pares de Luuas de Valemça pequenjnas da adiçam 
dos omze pares em duzentos e çimquoenta reais – ijcL reais

33Jttem vjmte e hum pares de Luuas da çidade Real da adiçam dos 
xxxj pares em mjl seteçentos e vjmte reais – j [mil] bijcxx reais

[à margem inferior direita: 28U692]
/fl. 59 v/

Jttem dous escrytorjos que sam do seu dote hum da Chyna dourado 
digo que lhe foram / dados em pagamento do seu dote hum dourado 
d’ouro e preto / e outro d’Allemanha pequeno com gavetas ffoy 
avaliado o da Jmdia em oyto mjl reais / E a d’Alemanha em dous mjl 
reais por estarem Remdidos e vsados – x [mil] reais

Jttem hum escravo per nome Pedro que estava no castelo que servia 
na guarda Reposta que estaa avaliado em trymta mjl reais – xxx reais

Jttem dez Recheos de meos travjsejros oyto cheos de lam e dous 
vazios de barbamte que estam no Jnuentario que fez a Senhora 
duquesa dos moveis antigos que estam avaliados em oytoçentos reais 
– biijc reais

Jttem quatro meos travjseiros d’olamda de camjlha e duas 
almofadynhas Lavradas de pomtos com hũa Remda de ljnhos que 
estam avaliados em mjl e trezentos reais – j [mil] iijc reais

Jttem hum cravo pequeno que se fez em Lixboa que mandou fazer o 
arçebispo que estaa avaliado em çimquo mjl reais – b [mil] reais

Monta-se nestes moveis contheudos e spritos nestas doze meias 
folhas de papel daquy pera tras quynhentos vjmte e hum mjl 
quynhentos /fl. 60/ vymte e quatro reais os quaes dise a senhora 
duquesa dona Brytiz que os tomava Aa conta de seu dote e arras / e 
asjnou aquy ao primeiro dia do mes de dezembro de j [mil] bc sesemta 
e sete annos testemunhas que estavam presentes Joam Gomez Vieira e 
Amtonio Mouro e Amtonio Fernandez Cordeiro cryados do duque e eu 
Sebastiam Allvarez que ho spriui 

E nam faça duujda na adiçam Riscada que diz 
Jttem quatro Resfryadores do latam que estam avaliados em sejs 

mil e quatroçentos reais dous deles tem pees postiços / por verdade 
testemunhas os sobreditos Sebastião Allvarez que ho spriui 

19  Ms.: à margem esquerda: 
“Vieira / Avaliado”. 

20  Ms.: à margem esquerda: 
“Vieira / Avaliado”.

21  Ms.: à margem esquerda: 
“Vieira / Avaliado”.

22  Ms.: à margem esquerda: “Vieira”.

23  Ms.: à margem esquerda: “Vieira”.

24  Ms.: à margem esquerda: “Vieira”.

25  Ms.: à margem esquerda: “Vieira”.

26  Ms.: à margem esquerda: “Vieira”.

27  Ms.: à margem esquerda: “Vieira”.

28  Ms.: à margem esquerda: “Vieira”.

29  Ms.: à margem esquerda: “Vieira”.

30  Ms.: à margem esquerda: “Vieira”.

31  Ms.: à margem esquerda: “Vieira”.

32  Ms.: à margem esquerda: 
“Avaliado”.

33  Ms.: à margem esquerda: 
“Avaliado”.
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[Assinaturas]
A duquesa 
Antonio Mouro 
Yoão Gomez Vieira
Amtonio Fernandez Cordeiro

/fl. 61/
Titulo de dinheiro que a senhora duquesa 
Resebeo segundo declarou sua senhorja

Jttem dise que Resebeo de Manuel Gomez Boleyto çimquo mjl 
duzentos e çimquoenta reais que o dito Manuel Gomez Resebeo de 
Amtonio Framco almoxarife desta vila Aa conta do que ficou devendo 
em sua conta /

Jttem dyse que Resebeo majs do djto Amtonio Franco corenta e sejs 
alqueires de trygo e hum moyo de çevada /

Jttem djse a dyta senhora o dito Amtonio Framco pagara a Jnes 
Fernandez veuua molher que foy de Esteuam Monjz Lavrador hum 
moyo e dous alqueires de trigo e çimquo moyos e oyto alqueires de 
çevada / e çimquo mil e duzentos e çimquoenta reais em dynheiro / 
e se descomtarom com vymte e sete mjl noveçentos e tantos reais 
de hũa sentença que a dita Jnes Fernandez tynha contra o monte digo 
que devia a dita Jnes Fernandez este pam e çimquo mjl duzentos e 
çimquoenta reais em dinheiro ao dito Amtonio Franco que eram de sua 
conta / e o monte devia a dita Jnes Fernandez E a fazenda do duque os 
ditos /fl. 61 v/ vjmte e sete mjl e noveçentos e tantos reais de maneira 
de que a dita Jnes Fernandez tjnha sentença e se fez compensaçam 
com a sua diujda pela que lhe devya a fazenda / e portanto dise a 
senhora duquesa que nam tynha duujda a se Levar em conta ao dito 
Antonio Franco o dito pam e çimquo mil duzentos e çimquoenta reais 
em djnheiro /

Jttem dise sua senhorja que Resebeo majs de Djogo Vaaz d’Almeida 
thesoureiro da capela do duque coremta e dous mjl quatroçentos e 
çimquoenta e nove reais que se deviam Ao duque que deus aja das 
Remdas das Jgrejas anexas a sua capela que estam Lançados no 
Jnuentario das djujdas que devem a fazenda /

Jttem dise que Resebeo majs de Bastião Omem almoxarife de Sousel 
vjmte mjl reais aa conta do que deve e se gastou em Jrem a Sousel e 
com hũa besta quatroçentos reais

Jttem dise que Resebeo d’Alexamdre Pjrez Remdeiro que foj da 
chancelarja çimquo mjl reais de que se gastou çem reais em despezas /

E por Asy sua senhorja Reçeber o sobredito asynou aquy em Vila 
Viçosa Ao primeiro dia do mes de dezembro de j [mil] bc sesenta e sete 
Annos Sebastiam Alvarez ho spriui 
[Assinaturas]
A duquesa
/fl. 62/

Eu o duque ets. faço saber aos que este meu aluara de procuração 
uirem que eu dou poder ao doutor Felix Teixeira meu desembargador 
para que por mjm E em meu nome assista ao desapossamento E 
entregua que a duquesa minha Senhora ha-de fazer da fazenda que 
ficou por faleçimento do duque meu senhor que deos tem de que sua 
senhoria está de posse , no qual negoçio o dito doutor Felix Teixeira 
podera fazer por minha parte protestações E requerer o mais que me 
cumprir porque por Este fico de auer por bom e ualioso tudo o que ele 
nisto fizer E por certeza disso mandei ser feito este por mjm assinado 
em Villa Uiçosa a XXbij de outubro Antonio d’Abreu o fez de 1567
[Assinatura]
ho duque

Aluara de procuração ao doutor Felix Teixeira para que como 
procurador de vossa excelencia aiista por sua parte ao desapossamento 
E entregua que a senhora duquesa ha-de fazer da fazenda que ficou por 
faleçimento do duque que deos tem de que esta de posse.

/fl. 62 v/
– noteficação Ao Senhor duque –

Ao primeiro dia do mes de dezembro do Ano de mill quynhentos 
sesemta e sete Annos em Vila Viçosa no aposemto do Senhor duque 
por mjm esprivão lhe foj dito que pojs sua excelencia estava Ja 
entregue da fazenda / e desaposada a senhora duquesa / e entregue a 
fazenda a quem sua excelencia mamdara que A sentença mandava que 
lhe notefycase que mandase a çidade de Ljxboa fazenda da que lhe foy 
entregue pera se vemder pera com ela se acabar de pagar a senhora 
duquesa de seu dote e Arras e portanto lhe notefiquey que mandase 
da dita ffazemda que lhe Asy foj entregue tamta pera se vender na 
cidade de Lixboa que a senhora duquesa fose acabada de pagar de seu 
dote e arras e eu Sebastião Alvarez que ho sprivi
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/s. fl./
Testamento proprio a senhora Duquesa de Braganca D. Brites de 

Lencastre viuua do Duque D. Theodozio em que jnstituy dois Anais 
de Misas em Leyria feito em cinco de Junho de i623

tem junto huma Copia muderna

/folha solta/
Verba da duqueza de Bragança Dona Brites de Lancastre

Deizo [sic] a minha sobrinha Dona Magdalena de Lancastro pera 
seu cazamento, e pera Os pesuir 40 V Cruzados no dinheiro que se 
achar, e de minha 3ª; e farão hũa Capela ahonde minha filha Ordenar, 
e para isso deizo minha 3ª que quero que a pesua minha filha em Sua 
vida, e por sua morte minha sobrinha Dona Magdalena, e não sendo 
minha sobrinha filhos por sua morte, e de minha filha fiqa minha 3ª 
repartida á metade ao filho morgado de meu sobinho Dom Francisco 
de Lancastro, e a outra ametade a huma filha do senhor Martim Affonso 
de Oliueira e Miranda qual elle quiser 

/fl. 16/
Em nome de Deus amen, Anno do nacimento de nosso senhor Jhesus 

Christo da Era de seiscentos E uinte e tres , aos cinco do mes de Junho. 
Estando Eu a duqueza de Braganca , dona Brites de Alemcastre Em 
todo o meu Juizo , perfeito , E querendo dispor de minha alma o faço na 
forma seguinte. E primeiramente Emcommendo minha alma, ao  senhor 
Deus que a remiu ha Emcomendo , aos santos que sempre tiue deuocão 

. pera que seião meus intercessores diante a diuina magestade.
E primeiramente diguo que meu corpo Seia Enterrado , aonde tenho 

ainda licença , E a duqueza minha filha sabe , E ella o dira . 
E sera acompanhado , com a pompa , que conuem , a quem tem 

minha calidade , E como minha filha ordenar. E pera perpetuamente , 
me Emcommendarem A Deus , deixo dous annaes , de missas per que 
se daram corenta mil reis , E se pagarão Em o meu liuro , E quem o 
posuir sera obrigado a pagar este dinheiro 

E deixo a minha sobrinha dona Madanella [sic] d’Alencastre , pera seu 
cazamento , E pera os possuir , corenta mil cruzados No dinheiro que se 
achar , Em A minha terça . E farão hũa capella onde minha filha ordenar ; 
E pera hisso deixo minha terça , que quero que a posua toda minha 
filha , Em sua vida , E per sua morte , minha sobrinha dona Madanella ; E 
não sendo minha sobrinha filhos per sua morte , E de minha filha : fique 
minha terça , repartida , ametade , ao filho morgado de meu sobrinho 
dom Francisco d’Alencastre ; E a outra ametade , a hũa filha do senhor 
Martinho Afonso d’Oliueira de Miranda qual Elle quiser.

Diguo que tenho hum habito de cristo he ho dou a dona Mariana 
minha dama , E em dinheiro per satisfacão de seruiços , se lhe dará o 
que minha filha ordenar Edulze tenho dito , E praticado pera con todas 
as criadas 
/fl. 16 v/

E deixo por meu testamenteiro ao senhor dom Afonso Mexia bispo 
conde E declaro que quero que se faca hũa capella , E as misas se 
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derão , Em São Francisco de Leiria , enquanto , a capella se não fizer , E 
depois se dera hum anal na capella E outro Em o mesmo mosteiro de São 
Francisco E com histo acabo meu testamento , E declaro ser esta minha 
ultima vontade testemunhas que estauam prezentes , o padre Joam 
Rodriguez  o licenciado Duarte Madeira Gregorio Fernandez Antonio de 
Freitas . dona Anna de Brito , E dona Vilante, E dona Mariana . E eu 
Fransisco de São Hieronymo guardiam de sam Francisco de Leiria o fez 
E escreui por a senhora duqeza assi mo pedir , oie cinco de Junho , de 
seiscentos E uinte E tres , E assinou a senhora duqueza por sua mão . 
[Assinaturas]
Fransisco de S. Hieronymo
A duquesaa

E declaro que o habito de cristo que diguo doar a dona Mariana , que 
lhe tenho ia feito mercê delle E lho tenho dado dia E ora , mes anno 
sobre dito 
[Assinaturas]
o licenciado Duarte Madeira
Gregorio Tristão Gil
Licenciado Uallente
Dona Ana de Brito
Viullante de Sequeira
dona Mariana de Souza

Saibão quantos este estromento de aprouasão do testamento 
uirem que no anno do nacimento de nosso senhor Jesu Christo de 
mil e seissentos e uinte e sete anos aos quatro dias do mes de Junho 
do dito anno nesta cidade de Leiria nos pasos [fl. 17] do duque de 
Caminha marques de Uilla Real ahi era prezente a senhora dona Brites 
d’Alencastro duqueza de Bargansa estando em Cama doente e nos 
paresia a mi tabeliam e as testemunhas adiante nomeadas aprezentou 
digo nomeadas em seu bom siso e entendimento e aprezentou a mi 
tabeliam esta folha de papel e no qual disse que estaua escrito e 
ordenado seu testamento o qual disse lhe fizera o padre frei Francisco 
de Sam Jeronimo gardião de Sam Francisco desta cidade o qual estaua 
asinado pela dita senhora duqueza e pelo dito padre e estaua escrito 
sem borradura nem antrelinha que duuida fasa e abaixo estaua hũa 
declarasão e asinadas algũas pessoas e disse que o que estaua escrito 
nesta folha de papel outroga[ua]1 p[er] 2 este3 testamento e Como tal 

disse que fosse guardado4 e cunprido5 e mandou que não 
Jtem fose lido nem publiqado o testamento que ajão a leue pera si e 

disse que o que digo e disse que Reuogaua todos e qasiqer testamentos 
e coudisilhos quantos deste tenha feito 

Jtem em qualquer maneira e forma que Seião pera que não ualhão 
Saluo este que dentro nesta folha6 de papel esta escrito o qual mãodou 
que ualha por seu testamento ou por seu Codesilho ou pelo que l’auia 
que de di[rei]to7 mais pode ele me ualer por que tudo o nela conteudo 
he sua ultima uontade com fee do qal mãodou fazer este estromento de 
aprouasão de testamento serto que a todo prezentes forão chamadas 
e Rogadas Lourenço Ualente que asinou pela dita senhora testadora 
a seu Rogo e mandado por não poder asinar e Antonio de Freitas e o 
licenciado Pero Fernandez de Freitas e o padre Jeronimo Rodriguez e 
Antonio Monteiro d’Abreu e Tristão Monteiro de Qeiros todos moradores 
nesta cidade e eu /fl. 17 v/ Manoel Rebelo tabeliam publiquo de notas 
por el Rei nosso senhor em esta cidade de Leiria e seu termo que este 
estromento de aprouasão de testamento em a uerdade e portanto aqui 
asinei de meu publiqo sinal que tal he dise o emmendado sinquo e a 
antrelinha dise e Comprido que tudo se fes na uerdade.

pague nada [sic]
Asina pella testa do rei a seu rogo
[Assinaturas]
Antonio Monteiro
Lourenço Uallente
Tristão Monteiro de Queiroz
o Licenciado Pero Fernandez de Freitas
João Rodriguez
Antonio de Frejtas

No canto inferior esquerdo: testamento da duqueza de Braganca

1 Ms.: rasgão sobre a palavra; 
leitura reconstituída.

2 Ms.: rasgão sobre a palavra; 
leitura reconstituída.

3 Ms.: rasgão sobre a palavra.

4 Ms.: corrigido da palavra 
“gardado [sic]”.

5 Ms.: palavra entrelinhada.

6 Ms.: furo de trespasse de tinta.

7 Ms.: rasgão sobre a palavra; 
leitura reconstituída
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/fl. 1/
Papeis pertencentes ás Capelas das Senhoras Duquezas de 

Bragança; e de Caminha, e copias de Seus Testamentos

/fl. 2/
Sumario de todas as partilhas  

Os bens que se inuentariaram por addições liquidas na primeira 
partilha dos bens da senhora Duqueza de Bragança montaram quarenta 
E tres contos, trezentos mil oitocentos E sinquoenta E seis reis – 43300 
U 856

Couberam à 3ª da senhora Dona Madalena quatorze contos qua-
trocentos, E trinta E tres mil seiscentos E dezoito reis – i4433 U 618

Couberam a senhora Duqueza de Caminha de sua legitima as duas 
partes que montaram – 28867 U 236

Pagamento que se fez à senhora Dona Madalena
# por cem mil reis que lhe deram nos 300 U que deuia o Abbade Mota 

– 3001 U  
# por cento E trinta e tres mil reis que lhe derão nos 400 U que deuia o 

Bispo de Lejria frei dom Antonio de Santa Maria
# por cem mil reis que lhe deram nos 300 U que deuião os herdeiros 

de Francisco de Gouuea
# por quatorze contos trezentos, E sinquoenta e oito mil e quatrocentos 
reis que lhe deram no juro de Estremos

Por esta maneira pagaram a dita senhora E lhe deram uer /fl. 2 v/ 
de mais do que lhe cabia 258 U ii5 que hauia de tornar á fazenda da 
senhora Duqueza de Caminha tudo isto consta dos autos da primeira 
partilha folha 84 E 85.

2ª partilha da senhora 
Duqueza de Bragança

Somou a fazenda desta partilha a saber dinheiro, redditos [sic] de 
juro; E bens de raiz dez contos, e sinquoenta e noue mil duzentos E 
sesenta E oito reise meio – i0059 U 268 ½

Destes se abateram diuidas que importaram quatrocentos E trinta e 
sinquo mil duzentos E setenta reis – 435 U 270

As diuidas que se abaterão são as seguintes
# 28 U 220 que tanto montou ametade do que se julgou a Rafael de 

Meneses em dizima, esportulas, E uistas
# 19 U 660 que he ametade do que montou o que se julgou a Lopo 

Feram em custas dizima esportulas
/fl. 3/
# 102 U 390 que tanto uençeo contra a dita fazenda Jsabel Rebella
# 8 U que he ametade do que se deu a Jorge Botelho Executor por 

trazer esta Cidade certo dinheiro
# 30 U que he ametade do que se mandou dar a o doutor Manuel 

Jacome Branco
# 40 U que he ametade de 80 U que se entragaram ao Curador por 

despezas de que tem dado conta

Arquivo Histórico 
da Casa de Bragança
Cota: BDM II, 
Reservados Ms 17, 1-t-9
Cota antiga: Maço de Bragança 

e Comendador-mor, Duquezas, 

Mç. 6, Letra B, nº12

1 Mss.: rasura sobre o número.

DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS CAPELAS DE D. BRITES E D. ISABEL DE LENCASTRE
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2 Mss.: À margem direita “consta 
de folha 27 a folha 30”.

3 Mss.: À margem esquerda “os 
brincos lançados nestas 4 
addições não se partirão na 1. 
E 2. partilha por não estarem 
aualiados depois se uenderão, 
E o preço delles se foi aqui 
lançando por se partir”.

4 Ms.: À margem direita “são de 
hũas pontas de ouro, sinco, ou 
seis, e hum cofrinho de ouro de 
que trata o primeiro inuentario 
folha 27 na uolta no fim”.

5 Ms.: À margem direita “são de 
9 addições de brincos do 1º 
inuentario folha 28 E na uolta”.

6 Ms.: À margem direita “são de 
3 addições de brincos do 1º 
inuentario folha 28 na uolta”.

7 Ms.: À margem direita “são 
de 3 addições de brincos do 
1º inuentario folha 29”.

8 Ms.: À margem direita “estes 
deue El Rej do juro da 
alfandega do ano de 620”.

9 Ms.: À margem direita 
“estes 8U deue Leocadia 
Mendes por escrito”.

10 Ms.: À margem direita “estes 
deue por Gaspar Freire de 
Aires que uiue em Chaul”.

11 Ms.: À margem direita “estes 
deue João Rebello Barbosa”.

12 Ms.: À margem direita “estes 
3U deue Leocadia Mendes”.

13 Ms.: À margem direita “estes 2U 
deue João Lopez tocador”.

14 Mss.: À margem direita “estes 
4U deue Jorge da Silua”.

15 Mss.: À margem direita “estes 
45U deue Antonio de Freitas”.

16 Mss.: À margem direita 
“estes 9U800 deue Baltazar 
de Fontes Losa”.

# 103 U que tanto importou o legado que se mandou pagar a dona 
Mariana de Sousa em custas E esportulas 

# 64 U da pedra de porco espim E das pecas de latam E cobre que se 
não acharam nem uieram de Leyria E se mandarão abater pelo juiz

Abatidas estas diuidas ficaram líquidos por se partir noue contos, 
seiscentos, e uinte e tres mil, nouecentos e nouenta E oito reis E meio 

- 9623 U 998 ½

/fl. 3 v/
Couberam a senhora Dona Madalena nesta 2ª partilha tres contos 

duzentos E sete mil, nouecentos e nouenta E noue reis E tres sestos. 
Delles se abateram duzentos, e oitenta e sinquo mil, oitocentos E 
quorenta [sic] E dous reis que era a torna e redditos della que a a dita 
senhora ficou deuendo da primeira partilha; E feito este abatimento 
ficaram liquidamente á dita senhora nesta 2ª partilha dous contos, noue-
centos, e uinte E dous mil, cento E sinquoenta e sete reis - 2922 U 157

Estes lhe foram pagos na fazenda de Alem Tejo por i6 addições.
E em dinheiro se lhe deram hum conto oitocentos e oitenta E seis mil 

cento E sinquenta e sete reis – i886 U 1572

Couberam a fazenda da Duqueza de Caminha nesta partilha – 64i5 
U 998

/fl. 4/
Os bens que se inuentariaram na 3ª partilha da dita Duqueza de 

Bragança somaram dous contos e sinquoenta E quatro mil quatrocentos 
E sesenta e sinquo reis - 2054 U 465

Destes se abateram quorenta mil reis que se deram aos partidores 
das primeira, E segunda partilha da dita Duqueza; – 40 U 

ficaram líquidos por se partir – 20i4 U 465
Desta quantia coube a senhora Dona Madalena da sua 3ª seiscentos 

E sesenta E hum mil, quatrocentos, e oitenta E oito reis – 671 U 488
Estes se pagaram á dita senhora na forma seguinte

# por 45 U 356 ½ que lhe cabem nos 136 U 070 que uençeo a dita 
duqueza nos 320 U que tinha de juro em Leyria

# por 25 U 000 que lhe cabem nos 75 U que a fazenda de Sua Mages-
tade ficou deuendo a dita duqueza de redditos de juro da casa das 
carnes

# por 43 U 055 que lhe cabem nos 129 U 165 que a fazenda do 

dito senhor deue á dita duqueza como pareçe da addiçam 3ª do 
Jnuentario da 3ª partilha

/fl. 4 v/
# por 55 U que lhe cabem nos 165 U que a fazenda do dito senhor 

deue à fazenda da dita duqueza pelo modo declarado na 4ª addição 
do dito Jnuentario 3º.

# por 127U132 que lhe cabem nos 381U397 que a fazenda de Sua 
Magestade deue à da dita duqueza como se declara na addiçam 5ª 
do dito Jnuentario

3# por 5U880 que lhe cabem nos 17U640 das taes addições a que se 
reporta a addição sexta do dito Jnuentario4

# por 2U233 ½ que lhe cabem nos 6U700 de que trata a addiçam 7ª 
do dito Jnuentario5

# por 3U466 ½ que lhe cabem nos 10U400 declarados na addiçam 8ª 
do dito Jnuentario6

# por 2U120 que lhe cabem nos 6U3oo de que trata a addiçam 9ª do 
Jnuentario7

# por 20U707 que lhe cabem nos 62U125 de que trata a addiçam 10 
do dito Jnuentario8

# por 2U667 que lhe cabem nos 8U de que trata a addiçam ii do 
Jnuentario9

# por 13U333 que lhe cabem nos 40U de que trata a addiçam i2 do 
Jnuentario10

# por 23U259 ½ que lhe cabem nos 69U778 de que trata a addiçam 
i3 do Jnuentario11

# por 1U que lhe cabem nos 3U de que trata a addiçam i4 do dito 
Jnuentario12

# por 663 que lhe cabem nos 2U de que trata a addiçam i5 do dito 
Jnuentario13

/fl. 5/
# por 1U333 que lhe cabem nos 4U de que trata a addiçam i6 do dito 

inuentario14

# por 15U que lhe cabem nos 45U de que trata a addiçam i7 do dito 
inuentario15

# por 3U263 que lhe cabem nos 9U800 de que trata a addiçam i8 do 
dito inuentario16

# por 3U333 que lhe cabem nos dez mil reis de que trata a addiçam i9 
do dito inuentario17

# por 663 ½ que lhe cabem nos 2U de que trata a addiçam 20 do dito 
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inuentario18

# por 960 que lhe cabem nos 2U880 de que trata a addiçam 2i do dito 
inuentario19

# por 416 ½ que lhe cabem nos 1U250 de que trata a addiçam 22 do 
dito inuentario20

# por 25U300 que lhe cabem nos 75U900 lançados na addiçam 23 do 
dito inuentario21

# por 5U que lhe cabem nos 15U de que trata a addiçam 24 do dito 
Jnuentario22

# por 33U333 ½ que lhe cabem nos 100U que estam lançados na 
addiçam 25 do dito inuentario23

# por 16U666 ½ que lhe cabem nos 50U que se lançaram na addiçam 
26 do dito inuentario24

# por 7U333 que lhe cabem nos 22U de que trata a addiçam 27 do 
dito inuentario25

# por 11U666 ½ que lhe cabem nos 26 35U lançados na addiçam 28 
do dito inuentario27

/fl. 5 v/
# por 7U333 ½ que lhe cabem nos 22U lançados na addiçam 29 do 

dito inuentario28

# por 2U666 ½ que lhe cabem nos 8U lançados na addiçam 30 do dito 
inuentario29

# por 1U666 ½ que lhe cabem nos 5U lançados na addiçam 31 do dito 
inuentario30

# por 93U333 ½ que lhe cabem nos 280U lançados na addiçam 32 do 
dito inuentario31

# por 23U que lhe cabem nos 69U lançados na addiçam 33 do dito 
inuentario32

# por 1U333 ½ que lhe cabem nos 4U lançados na addiçam 34 do dito 
inuentario33

# por 666 ½ que lhe cabem nos 2U lançados na addiçam 35 do dito 
inuentario34

# por 12U833 que lhe cabem nos 38U500 que se acharam demais no 
dia que estaua em Santos. com declaracam que hauera de menos 
o que quebrarem os reales que se acharam em hum saco E deste 
dinheiro se trata na addiçam 36 do dito inuentario

# por 46U853 que lhe cabem nos 140U53035 dos rendimentos do 
anno passado da fazenda do Alentejo de que trata a addiçam 37 do 
dito inuentario. Mais a 3ª parte do preço do leito, capello, sabastro 

de ueludo bordado olanda, meadas de ouro, e outras cousas que 
estauam no mosteiro de Santos ainda não stauam perdidos
Jsto he o que toca a Dona Madalena do liquido desta partilha que 

quasi tudo sam diuidas perdidas e deste quinham se ham de abater 
13U333 que lhe cabe pagar da 3ª parte dos 40U que nesta partilha 
se lançaram por diuida por que se nam apartou fazenda /fl. 6/ pera 
pagamento dos ditos 40U E por isso a cada hũa das partes se lhe abate 
no seu pagamento a parte que lhe cabe; e por caberem a senhora Dona 
Madalena os ditos i3U333 se lhe abateram quando lhe pagarem o que 
lhe coube nesta 3ª partilha

Alem destas cousas liquidas se da á dita senhora a 3ª de outras 
cousas que estam por liquidar que uam declaradas no fim da carta de 
partilha que se lhe passara desta 3ª partilha que sam anções contra a 
casa de Bragança E contra a de Villa Real.

Colhe-se dos autos que da primeira partilha da senhora duqueza de 
Bragança couberam a 3ª – 14433U618 

a saber em diuidas lhe deram trezentos E trinta e tres mil reis – 
333U000

No juro de Estremos i4358U400
Nesta partilha leuou de mais duzentos Contos mil reis que na 2ª 

partilha se lhe pagaram em os redditos destes
Colhe-se mais que na 2ª partilha couberam a 3ª tres contos duzentos 

E sete mil; noueçentos /fl. 6 v/ e nouenta e noue reis dos quaes abatida 
a torna que se deuia da primeira partilha E redditos della ficaram 
liquidos a dita 3ª – 2922U157

Dera-lhe por pagamento as herdades de Alentejo em hum conto E 
trinta e seis mil reis i036U000

E em dinheiro hum conto oitocentos E oitenta E seis mil cento E 
sinquoenta e sete reis – 1886U157

Colheu mais que na 3ª partilha couberam a 3ª – 67iU488 porem 
quasi tudo sam diuidas mal paradas, E que nunca se cobraram, excepto 
algũas addições que sam de moueis que estauam por uender quando 
se ficaram as primeiras duas partilhas E estas addições que digo que 
podem importar algũa cousa uam notadas a margem em hũa +

Declaro mais que quando se fizeram agora as segundas partidas da 
senhora Duqueza de Caminha se acharam feitas algũas despezas que 
pertenciam as partilhas da senhora duqueza de Bragança; e porque 
nam estauam ainda abatidas /fl. 7/ se for agora hũa declaraçam das 

17 Mss.: À margem direita “estes 
10U deue Simão Diniz”.

18 Mss.: À margem direita “estes 
2U deue Leanor Casca”.

19 Mss.: À margem direita “estes 
2U880 deue Baltazar Ferão 
de esto de mor quantia”.

20 Mss.: À margem direita “estes 
1U250 deue Manuel Rodriguez”.

21 Mss.: À margem direita “estes 
75U900 deue Antonio Diaz”.

22 Mss.: À margem direita “estes 15U 
deue Vasco Moniz Verdelho”.

23 Mss.: À margem direita “estes 
100U deuem os frades de S. 
Francisco de Leyria por sentença 
que esta em poder de quintal”.

24 Mss.: À margem direita “estes 
50U deuem os herdeiros de 
Bertolameu Mendes de Abreu”.

25 Mss.: À margem direita “estes 
22U deue dona Catarina Leme”.

26 Mss.: Repetição da palavra “nos”.

27 Mss.: À margem direita “estes 
35U deue Antonio Mouro”.

28 Mss.: À margem direita “estes 
22U deue Manuel Moniz”.

29 Mss.: À margem direita “estes 
8U deue Catarina Leme”.

30 Mss.: À margem direita “estes 5U 
deue o Licenciado Lopo Ferão”.

31 Mss.: À margem direita “estes 280U 
deue Duarte de Mello da silua”.

32 Mss.: À margem direita “estes 
69U deue João Rodriguez 
por hũa escritura”.

33 Mss.: À margem direita “estes 
4U deuem os herdeiros do 
Licenciado Gabrial Fernandez”.

34 Mss.: À margem direita “estes 
2U deue Manuel Gomez”.

35 Ms.: algarismo parcialmente 
corroído pela tinta.
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ditas despezas liquidando achou-se que importauam 293U318 E toca 
à terça a 3ª parte das ditas despezas que sam 67U771 

Este dinheiro se ha de pagar da parte da senhora dona Madalena; e o 
mais que sam 135U545 da parte da Capela.

E por que algũas addições dos pagamentos da senhora Dona Madalena 
se referem a outras dos Jnuentarios, E duuido se quando se passaram 
as cartas de partilha foram iuntos nellas os ditos Jnuentarios; tomei à 
minha conta tresladar aqui dos inuentarios o necessario a quem algũas 
uerbas se referem; E outras addições uam declaradas à margem que he 
o que basta.

/fl. 7 v/
Resumo das partilhas da senhora Duqueza de 

Caminha E do que coube a senhora Dona Madalena 
legataria da 6ª parte de seus bens

Somou toda a fazenda reçeitada na primeira partilha desta senhora 
trinta e noue contos, cento E sesenta E sinquo mil nouecentos e 
sinquoenta e sete reis – 39165U957
# Jmportaram as diuidas que a fazeenda deuia seissentos e uinte e 

noue mil duzentos E sinquoenta E sinquo reis – 629U255
# Abatidas estas diuidas da soma assima ficaram pera se partir trinta 

e oito contos, quinhentos, E trinta E seis mil, seteçentos E dous reis 
– 38536U702

# Desta quantia couberam a senhora Dona Madalena seis contos 
quatrocentos e uinte E dous mil, seteçentos, E oitenta E tres reis e 
meio – 6422U783

# Couberam á Capella das suas sinquo partes trinta E dous contos E 
treze mil, noueçentos E dezasete reis e meio – 32ii3U917

Pagamento que se fez a senhora Dona Madalena
# por 33U333 que lhe cabem nos 200U que a esta fazenda deuem os 

herdeiros do Abbade Sebastiam Rodriguez da Mota de que trata a iª 
addiçam do inuentario

/fl. 8/
# por 44U444 ½ que lhe caem nos 276U667 que o Bispo de Leyria 

dom Antonio de Santa Maria deuia a esta fazenda como consta da 
addiçam 2 do inuentario

# por 33U333 ½ que lhe cabem nos 200U que deuem a esta fazenda 

os herdeiros de Francisco de Gouuea, consta da 3 addiçam do 
inuentario.

# por 266U666 ½ que lhe cabem no conto e seiscentos mil reis que a 
defunta declarou deuerem parentes a esta fazenda

# por 66U666 ½ que lhe cabem nos 400U que a defunta declarou lhe 
deuiam em diuidas miudas de que tinha em sj alguns penhores.

# por 8U476 ½ que lhe cabem nos 50U860 que a fazenda de Sua 
Magestade deue a esta de que ha prouisam corrente.

# por 6U333 que lhe cabem nos 38U que deue a esta fazenda o duque 
de Caminha por hum escrito seu

# por 15U333 que lhe cabem nos 92U que deue a esta fazenda o 
senhor dom Francisco Luis de Lancastro por tres escritos.

# por 20U500 que lhe cabem nos 123U que deue a esta fazenda o dito 
senhor dom Francisco por hum escrito seu

# por 20U que hauera em duas cadeas de ouro hũa de 9U e outra de 
iiU

# por 12U que hauera por duas cadeinhas de ouro delgadinhas que 
ambas ualem a dita quantia.

# por 2U em hũa cadeinha muito delgadinha de ueo de gorra aonde 
esta cosida

/fl. 8 v/
# por 50U em hũa cadea de assentos que pera a dita quantia
# por 2U660 em noue estremos de ouro uazios por dentro em sua cruz 

que ualem a dita quantia.
# por 5U680 em duas galhetas de prata
# por 2U430 em hũa escudela de prata
# por 15U em hum escritorio de prata de escreuer que se declara 

ccustar a dita quantia
# por 30U060 em sete taças de differentes feições
# por sinquo contos seiscentos, e oitenta e sete mil, oitocentos e 

sesenta e sete reis e meio em dinheiro de conta do dinheiro lançado 
no inuentario e que estaua nos depositos.

Por maneira que o dinheiro, ouro e prata que a senhora Dona 
adalena herdou nesta partilha (que das diuidas pouco caso se pode 
fazer) sam sinquo contos oitocentos uinte e sete mil, seiscentos e 
nouenta e sete reis e meio – 5827U697 ½  

2ª partilha da senhora Duqueza de Caminha
# Somou toda a fazenda lançada em reçeita nesta 2ª partilha 
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nouecentos, oitocentos e trinta e sinquo mil setecentos E desoito 
reis – 9835U718

# Montaram as diuidas que se abateram desta soma oitocentos e 
sinquo mil seiscentos e quarenta e sinquo reis – 805U645

/fl. 9/
# Abatidas as diuidas ficaram por se partir liquidamente nouecentos E 

trimta mil e setenta E tres reis – 9030U073
# desta soma cabem a senhora Dona Madalena hum conto quinhentos 

E sinquo mil, E doze reis – i505U012
# Couberam a Capella setecentos quinhentos E uinte e sinquo mil E 

sesenta E hum reis – 7525U061

Pagamento que se fez á senhora Dona Madalena
# por quinhentos E sinquoenta e sinquo mil duzentos e nouenta reis e 

meio em dinheiro – 555U290 ½
# por seteçentos E uinte e hum mil quatrocentos E sinquoenta reis 

que lhe couberam na 6ª parte das diuidas que se deuia á senhora 
Duqueza lançadas neste inuentario – 721U450

# por duzentos E uinte e oito mil duzentos E setenta E hum reis que lhe 
couberam na 6ª parte das addições que foram dadas em pagamento 
a esta senhora duqueza na partilha terceira da sua may – 228U271
as quaes addições sam 37 E sam as mesmas a que se referem as 

37 addições atras folha 3 E folha 4 nas quaes se deu á senhora Dona 
Madalena a 3ª, E nos dous terços que ficaram se lhe deu agora a 6 
parte 

/fl. 9 v/
# Alem dos 555U290 ½ que nesta 2ª partilha se mandam pagar em 

dinheiro a senhora Dona Madalena, lhe mandamos pagar mais do 
monte de toda esta fazenda 45U625 que se lhe deram de menos 
na 1ª partilha quando a fizeram contribuir pera os pagamentos 
dos criados, e o que naquella partilha se lhe tira pela dita maneira, 
nesta se lhe manda satisfazer, E conforme a isto ha de hauer nesta 
partilha em dinheiro seiscentos mil nouecentos E quinze reis e meio 
– 600U915 ½ 

# e por que da fazenda da senhora Duqueza de Bragança se hauiam 
despedido duzentos E tres mil trezentos e desoito reis e agora se fez 
hũa liquidação, e por ella se manda abater a cada hũa das partes o 
que lhe toca nesta despeza a qual he a seguinte 

# Cem mil reis que se esportularam aos juizes das primeiras partilhas 

da senhora Duqueza de Bragança que nam estauam abatidas – 
100U000

# doze mil reis que foram aluidrados aos partidores pela terceira 
partilha da dita senhora Duqueza – 12U000

# nouenta E hum mil trezentos E desoito reis que se tinham lançado 
de mais na reçeita da 2ª partilha da senhora duqueza debaixo do 
titulo dos redditos dos juros E casas de porta d’alfofa como parece 
do inuentario folha 19 E folha 20 por quanto se lançarão como 
rendimentos dos dous annos E meo, sendo assim que por o dito 
tempo faltauam i5 dias como pareçe de hũa cotta assinada pelos 
louuados as [sic] folha 19 e nestes 15 dias se montou a dita quantia 
– 91U318

# destes 203U318 cabe á senhora Dona Madalena pagar a 3ª parte 
que sam 67U772 ½ E em resão disso lhe dariam /fl. 10/ esta quantia 
menos dos ditos seiscentos mil, nouecentos E quinze reis e meio E se 
lhe daram somente quinhentos E trinta e tres mil cento E quorenta e 
tres reis como pareçe – 533U143

Se faltam por cobrar algũas peças E dinheiro das outras cartas de 
partilha, he neçessario requerer ao juiz das partilhas que mande a hum 
contador que faça conta do que se tem dado a senhora Dona Madalena e 
o que liquidamente constar que se lhe resta a deuer se lhe mande pagar 
pelos rendimentos do juro da Capela e que pela carta da partilha se 
faça penhora nos ditos juros por preçeder aos criados destas senhoras 
que nam hauendo sentenças; E se for quantia grande E considerauel a 
que se ficar deuendo podese requerer que se mande fazer penhora em 
tanto juro dos das 7 casas que bem ualha a dita quantia E que se faça 
padram delle em cabeça da senhora Dona Madalena

E se faltarem por cobrar algũas peças de ouro ou prata que foram dadas 
á dita senhora em seu pagamento he neçessario puxar pela entrega 
dellas, e se as nam houuer por se hauerem uendido de necessario puxar 
pelo preço dellos, E por clareza mando a Vossa Senhoria o treslado 
dos autos das rendas recopilado por Vossa Senhoria ter notiçia disto /
fl. 10 v/ Conforme me aparecer será necessario tirarem-se as cartas e 
partilhas que faltão terceira, e quarta, conforme ao relatório; por que 
estas faltão qua.

E agora a ultima, e a penultima que ainda se nam tinha tirado.
E as que não estiuerem passadas pella chancelaria, passem-se 

logo, sem nenhũa dilação, e ja se ouuera de ter feito, digo tirado a 
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vltima; porque temo muito que como o frade está de posse, nos queira 
embarassar, e sem embargo que estamos offendidos não nos conuem 
dilações.

E examinam e hão todas estas cartas de partilhas, que aqui inueio, 
e as que se tirarem pera se uer com clareza o que se deue, que se não 
peça mais nem menos, e tambem se uerão os papeis e relatorio de 
Pero Paulo, e a vltima instrucção, que tudo alimia muito

Tambem he necessario uer o dinheiro que se cobrou, quando se 
comprou o juro da Camara, porque não estou lembrado ao certo quanto 
emprestou o senhor Regedor; porem lembrou-se que não derão toda a 
quantidade e que ficarão embargados nouecentos, e tantos mil reis, e 
que estes se deuem.

Depois pagarão quando o senhor Regedor se quis ir, hum conto, e 
oitocentos e tantos mil reis, que elle leuou, em pagamento do em-
prestimo que tinha feito /fl. 11/ pera juro da Camara, e pera as com-
pras que fez a senhora Condeça e pera as despezas que tinha feito.

E conforme ao que entendo, estão-se hoje deuendo liquidos noue-
centos, e tantos mil reis da 1ª partilha da Duqueza de Caminha – 900U

E as pessas de oiro, e prata, que uão con cruzes com os 36 em sima á 
marge: as quais todas importão cento, e trinta, e hum mil, setecentos e 
setenta reis – 131U770

Jtem mais quinhentos, e trinta e tres mil cento, e trinta e tres reis 
feitos todos os abatimentos – 533U133

E isto afora a parte das diuidas, e das ancões, e das outras couzas que 
não tem preço

Vejasse tudo bem por que se não peça menos, nem o que ja tiuermos 
reçebido; por que será descredito e poder-nos-hão pedir reconuersão, 
disendo que pedimos o que temos ja em nos.

Tambem se ueja bem a quantidade que o senhor Regedor reçebeo ao 
certo pera o cotejarmos qua com os papeis

E se ouuer duuida nestas contas, consultesse-me primeiro que se 
faça a pitição, por que não vai nada na dilação de dois dias, porem uai 
em passar as cartas pella chancelaria

o pagamento me pareçe bem que se faça na forma que dis a petição, 
digo a instrução de Pero Paulo
/fl. 11 v/

E posto que será mais seguro citar as freiras e o Provincial pareçe-me 
milhor citar o procurador, porque os não espertemos, com tudo se fará 
o que pareçer ao dito Jeronimo de Milão mais seguro.

Será bom fazer-se a execucão na impozição dos vinhos que sempre 

estara liure na quantidade que couber nestas diuidas
Tambem me pareçe que puderão os partidores desembarassar logo 

estas partilhas, consinando logo o pagamento no dinheiro que ainda 
terão os thezoureiros, e mandar que quem leuou de mais tornasse, e 
eu lho reprezentei por uezes, porem elles como errarão na primeira, 
não se quizerão cansar muito, e forão com presupposto, que o herdeiro 
principal tinha obrigação de fazer bem ao outro herdeiro a sua parte, 
ficando-sse elle com o restante pera satisfazer os encargos.

Porem eu receyo que hoje digão as freiras, que ellas tem menos da 
parte que se lhes julgou, e que peçamos nos o que se nos deue ao 
monte, ou a quem quizermos, e por aqui nos poderão deter algunsdias 
supposto que no fim aueremos uençimento, e pagarão tudo com as 
custas, e com a dizima

Se ouuer duuida, de consideração na arrecadação, sendo necessario 
darei laa hũa chegada

Nem hum destes papeis, e dos mais que se tirarem se tirem de sua 
canastra, que estará sempre fechada

/fl. 12/
os bens que posuhia o Conde meu senhor que Deus tem Leuão este 

sinal + que os mais andão sonegados

Rol dos bens pertencentes a 3ª da senhora Duqueza de 
Bragança, que Deus tem, que se mandão partir

+ 897U400 reis de juro cada anno no almoxarifado na Vila de Estremoz 
os quais custarão 14358U400 reis a rezam de desaseis o milhar, de 
que consta por tres padrois, e carta de partilha que o conde occulta, 
e os rendimentos desde o dia da morte do Conde seu paai em diante.

37Hũa herdade no termo do Landroal, que se chama da Duqueza, que 
avaliada na carta de partilha que oculta em 300U com seus rendimentos 
des o dia da morte do defunto o Conde Dom Pero

38Duas Courellas de vinha, que estão na Coutada, e Terra dos Frades 
de São Paulo, que forão avaliadas em 15U, e consta da mesma carta de 
partilha que o Conde oculta

39Huma Courella de terra, e tretto na Vila do Landroal, que consta da 
Carta de partilha, que o Conde oculta, Veyo avaliada em 4U reis, e os 
frutos do dia da morte do Conde Dom Pero

40Huma vinha com seu matto, e orta do paul da mesma Vila do 
Landroal, consta da mesma carta de partilha, que o conde oculta e veyo 

36 Ms.: repetição da palavra “os [sic]”.

37 Ms.: à margem esquerda 
“Landroall exziste na caza”.

38 Ms.: à margem esquerda 
“Não exzistem”.

39 Ms.: à margem esquerda 
“Não exziste”.

40 Ms.: à margem esquerda 
“Não exziste”.
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avaliada em 20U com os frutos do dia da morte do Conde Dom Pero
41Hum Oliual as Fontainhas da mesma Vila, que consta da Carta de 

partilha que o Conde oculta, que veyo avaliado em 30U reis com os 
frutos do dia da morte do Conde Dom Pero

42Duas Courelas de vinha com suas oliueiras no sitio de Santo Andre 
da mesma Vila, que consta da mesma carta de partilha, que o Conde 
oculta e uierão avaliadas em 40U reis com os frutos do dia da morte 
do Conde Dom Pero

431500 reis de foro, que se pagam das cazas do Terreiro de Dom João 
que /fl. 12 v/ 44 vallem 30U reis de que consta da carta de partilha 
que se oculta do Conde com os frutos do dia da morte do Conde Dom 
Pedro

4550 alqueires de trigo e 25 de sevada de renda em cada anno na 
herdade do Zambujo, que consta da carta de partilha que o conde 
oculta, que foram avaliados em 130U reis e os rendimentos desde o 
dia da morte do Conde Dom Pedro

46Trinta alqueires de foro a retro aberto em cada anno impostos na 
azenha de Luis de Britto, e consta da mesma carta de partilha, que o 
conde oculta que foram avaliados em 48U500 / e os rendimentos do 
dia da morte do Conde Dom Pedro

4725 alqueires de foro em cada hum anno impostos na azenha em 
que mora Joam Moniz Pinto, de que consta da carta de partilha que o 
conde oculta avaliados em 50U reis e os rendimentos desde o dia da 
morte do Conde Dom Pedro em diante

48Hum moyo e des alqueires de trigo na azenha da Parreira, que 
consta da carta de partilha, que o conde oculta avaliados em 110U reis 
com os rendimentos do dia da morte do Conde Dom Pedro em diante

49Hũa azenha da estrada, que consta da mesma carta de partilha, que 
o conde oculta avaliados em 20U reis com os rendimentos do dia da 
morte do Conde Dom Pedro em diante

5030 alqueires de trigo de renda na herdade da Figueira, de que 
consta da carta de partilha, que o conde oculta avaliada em sincoenta 
mil reis com os rendimentos do dia da morte do Conde Dom Pedro em 
diante

51Sessenta alqueires de trigo, que se pagam da herdade do oliual de 
que consta da carta de partilha, que o conde oculta avaliados /fl. 13/52 
em 130U reis com os rendimentos do dia da morte do Conde Dom 
Pedro em diante

53Os quartos, que se pagam da Orta, que está a Fonte de M.a D. [sic] 
de que consta da carta de partilha, que o conde oculta avaliada Em 

60U reis com os rendimentos do dia da morte do Conde Dom Pedro em 
diante – 60U

54Tres alqueires, e quarta, e meya outaua de trigo de foro na herdade 
do Motinho, que consta da carta de partilha, que o conde oculta 
avaliados em 60U reis com os rendimentos do dia da morte do Conde 
Dom Pedro em diante – 60U

A aução pera procurar de quem dereito for 1886U157 reis, que se 
deram no pagamento da carta de partilha em dinheiro pera a 3ª da 
senhora Duqueza de Bargança, como consta da carta de partilha que o 
conde oculta – 1886U157

A aução de 100U reis, que couberam na mesma 3ª da senhora 
Duqueza de Bargança na diuida do Abbade Sebastião Rodriguez, e 
133U33 na diuida do Bispo de Leiria, e 100U reis na diuida de Francisco 
de Gouuea, e 671U488 reis em diuidas mal paradas. – 1004U821

Hũa aução, que há, e corre no juizo da correição do ciuel da corte com 
o Conde de Figueiró Acção contra a serenissima Caza de Bragança

E protesta o dito Dom Luis de Lancastro de Lançar todos, e mais bens, 
que souber, que pertencem a esta partilha por quanto o Conde tem as 
cartas de partilha referidas neste rol, commo consta 
/fl. 13 v/

583iU878
A folha 225 nos auttos da execuçam, e a folha 217, et segguintes 

de todos os mais papeis, e padrois, que jurou nam tinha no juramento 
folha 213 verso e 214, e protesta outrosim haver juramento in litem 
sobre os ditos bens, e avaliaçois delles, e pedor-lhos por sonegados 
em certeza do que asigna elle Dom Luis de Lancatro o prezente rol // 
Dom Luis de Lancastro

/fl. 14/
Treslado da Senhora

Acordão em Relação Vila Viçosa vistos estes Autos, prouisão do dito 
senhor por que os manda despachar com adjuntos, dizistencia feita da 
aução intentada pello procurador bastante das Religiozas de Santa Ana 
de Leiria folha 33 Artigos de recouenção do reconuinte folha 39 contra 
idade das reconuindas as ditas Religiozas, replica e mais papeis iuntos, 
mostraçe instituir a Duqueza de Barganca Dona Britiz de Lancastro que 
Deus tem hũa cappella pera seu emterro e sufragios de sua Alma no 
mosteiro de Santa Ana de Religiozas da cidade de Leiria, deixando a 
Duqueza de Caminha Dona Jzabel sua filha major da disposição da dita 

41 Ms.: à margem esquerda 
“Não exziste”.

42 Ms.: à margem esquerda “Nada”.

43 Ms.: à margem esquerda “Nada”.

44 Ms.: repetição da palavra 
“Que [sic]”.

45 Ms.: à margem esquerda “Nada”.

46 Ms.: à margem esquerda “Nada”.

47 Ms.: à margem esquerda “Nada”.

48 Ms.: à margem esquerda “Nada”.

49 Ms.: à margem esquerda “Nada”.

50 Ms.: à margem esquerda “Nada”.

51 Ms.: à margem esquerda “Nada”.

52 Ms.: repetição da palavra 
“Avaliados”.

53 Ms.: à margem esquerda 
“Ha na caza e se chama a 
orta das Fruras [sic]”.

54 Ms.: à margem esquerda “Nada”.
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cappella e escolha do Lugar donde fosse enterrada, como se ue do dito 
testamento, mostrace do testamento da Duqueza de Caminha filha da 
dita Duquesa de Barganca e principalmente da uerba delle 85 folha 
i96, e outras acresenta; a cappella da dita sua May 300U reis de renda; 
mostraçe mais que da dita Cappella Jnstituida Vriginanamente [sic] pella 
ditta Duquesa de Barganca he administrador o reconuinte, o que tudo 
muito e como se mostra que a dita Duqueza dera minha por herdeira 
da dita Duqueza de Barganca sua may nos quaes termos comforme 
com as regras de quanto rezo Lições dos Doctores, e sentenças dadas 
foi uisto que o acresentamento dos 300U reis á dita Cappella de sua 
may, auião de ser da fazenda que ja era da dita Duqueza de Caminha 
que os acresentou e não da terça de sua may de que ja tinha disposto, 
asy o declarão e julgão os artigos da reconuerção por prouados, e 
que a administracão da renda acresentada a dita cappella de que se 
trata pertensem ao reconuinte na forma que forão aplicados, e com as 
obrigacões declaradas nos ditos testamentos, e paguara as reconuindas 
as custas Lixboa i3 de Marco de 635 – Coelho – Pinheiro Mozinho

/fl. 15/
Testamento da Senhora duquesa de Bargança

E primeiramente digo que meu Corpo Seia emterado adonde 
tenha auido licensa e a duqueza minha filha sabe e ella o dira e sera 
acompanhado com a ponpa que Comuem a quem tem minha Calidade 
como minha filha ordenar e pera prepetuamente me emcomendarem 
a deos deixo dous anais de misas per que se darão Corenta mil reis e 
se pagarão pello meu Juro e quem o pesoir sera obrigado a pagar este 
dinheiro. E deixo a minha55 sobrinha donna Magdalena de Lancastro 
pera seu cazamento e pera os posuir corenta mil crusados do dinheiro 
que se achar em a minha tersa e farão hũa capella onde mynha filha 
ordenar e pera isso deixo minha tersa que quero e que pesua toda minha 
filha em sua vida e per sua morte minha sobrinha donna Magdalena e 
não tendo minha sobrinha filhos por sua morte e de minha filha fique 
minha tersa Repartida hametade ao filho morgado de meu sobrinho 
dom Francisco de Lancastro e outra ametade a hũa filha do senhor 
Martin Afonso d’Oliueira de Miranda qual elle quiser.

Esta no dito testamento outro item do teor seguinte
E declaro que quero que se faça hũa Capella e as misas se dirão em São 
Francisco de Leirea emquanto a Capella se não fizer e depois se dira 
hum anal na Capella e outro em o mesmo mosteiro de São Francisco

Treslado de hũa verba do segundo testamento 
da senhora duqueza

De Caminha que aprouou – 
Mais declaro que a metade da minha tersa e de tudo o que tiuer a era de 

mjnha morte deixo56 a minha sobrinha donna Magdalena com obrigação 
que Caze com o senhor dom Pero de Lancastro meu sobrinho filho do 
senhor dom Francisco de Lancastro meu primo e terão esta Comtia que 
he a sexta parte do que tiuer tirando-se primeiro o Remanesente da 
tersa que a duqueza minha senhora que deos tem lhe deixou e o terão 
sempre em iuro e bens de Rais vinculado sem o poderem vender e 
asy metendo ha mesma obrigação ao mesmo Remanesente da tersa 
de duqueza mjnha senhora que deos tem de ser empregado em Juro 
e bens de Rais pera si e seus erdeiros e desendentes que quando os 
não tiuesem ou lhe meresem fique o que enportar esta minha parte ao 
erdeiro prinsipal do senhor dom Francisco de Lancastro meu primo que 
sua Caza aya de erdar e comendas 

Outra declaração

Declaro que se for cazo que não faleça em Leirea mando que 
depozitem meu Corpo donde eu diser Jnda que Seia de palaura ou 
o diser algem em meu nome a quem o tenha dito e como for tempo 
comueniente pera me trazerem a osada a Capella da duqueza minha 
senhora que deos tem mo trarão que esta tanben nomeo e instetuo per 
minha Capella e sua e me farão hũa sepultura a par da sua igoal tanto 
a ella que se não poderão meter dous dedos entre hũa e outra asim 
seia    E afora o que fiquar a esta dita nosa capela em nome da duqueza 
minha senhora que deos tem lhe acresento com que tenha trezentos 
mil Reis de Renda afora a Renda com que se hão de pagar as minhas 
tres misas Cotidianas

/fl. 16/
Resposta57 aos artigos das freiras de Santa Anna de Leirea

Primeiramente Comfeso de min que não sou grande letigante he 
asim não ha que espantar se diser algum erro

Paresia-me que deuiam pedir que esta sentença que ellas agora 
oferesem de nouo que Carese em auto apartado pois he cauza com 
que hesas vem de nouo.

55 Ms.: À margem direita: 
“anais uer hicetiam”.

56 Ms.: À margem direita: 
“4ª Hicetiam uer”.

57 Ms.: Corrigido da palavra 
“Reposta [sic]”.
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E logo fazer deligensia no Cartorio que fiquou de Antonio Sarayua 
per este feito em que nos Rezeruarão ho dereito pera Corer em auto 
apartado sobre se auerem de tirar as diuidas de todo o monte sua sexta 
parte primeiro porque eu neste tempo não tinha notisia das demandas 
mas meu pay emtendia58 bem se auia de descudar e de farsa de ha-
de achar em caza de Antonio Saraiua hum disto que comuem munto 
busquar-se logo que eu não tenho nenhum destes feitos alguns papeis 
tenho tocantes a esta materia mas estão la em Lisboa

tambem hesta sentensa de que ellas se aiudão não parese que tem 
prepozito por não ser jeral senão de hum jmscjdente daquella partilha 
por que falla per era mando que se abatam do monte maior he hasim 
que soo naquella partilha se deue emtender

E quanto a sentensa d’Agostinho Franquo concorda com o mesmo 
que eu la digo e o meu letrado erou en diser que eu que era erdeiro 
da tersa da duquesa de Caminha se não dizer que legatario e da 
tersa da duqueza de Bargansa erdeiro emmende-se disto se na nosa 
Recomuersão não esta nesta forma porque deixamos per erdeiros da 
de Caminha que he o que eu não quero por fugir ao que me pedem de 
pagamentos de diuidas e legados

Quanto ao primeiro artigo e segundo da Comtrariedade da 
Recomuersão pella mesma Carta de partilha consta qu’indo-se tomar 
pose se Veio com embargos dizendo que as freiras tinhão vendido as 
ditas propriedades e Ja que ellas dizem que não prouem o comtrario

Ao treseiro artigo satisfaso com esa Carta de partjlha que ahy uay 
que deue de ser em auto apartado por ser couza de nouo e inda que 
não tinhamos /fl. 16 v/ obrigasão de aprezentar o faso pera que os 
Juizes veião quam falso este artigo e quanto assim serão os mais 
da contrariedade das freiras de mais fazenda de alenteio não tenho 
notisia e a que posuo he por esta Carta de partilha 59 he della tal e de 
tal calidade que per pouquo que medem-lha dos Reis e hũa erdade que 
esta no termo do Landroal que he a milhor que esta deuoluta depois da 
aclamasão de sua magestade por ser na rais de Castela preguntaua se 
podia pedir satisfasão della posto que ueio que não ha lugar e quanto 
ao que dizem que meu pay Cobrou siten-no e demanden-no que elle 
dara descargo diso

Jtem E quanto ao quarto artigo me não meto no que pagarão ou 
não pagarão se não peso satisfasão dos reditos do Juro que me esta 
Julgado do que se me pasou sentensa que ja comeseis ha enzecutar 
pellos Reditos atrazados que eu não estou obrigado a satisfasão dos 
pagamentos que ellas dizem e as partilhas se fizerão senpre a fauor 

das freiras e as diuidas se pagarão do monte maior e o que depois se 
pagou serião alguns Reditos de tensas atrazadas se se pagarão

Ao 5 e 6 e 7 artigo me Reporto ao testamento que por elle se uera 
como o legado de 6ª parte me foy deyxado sem obrigasois e as pos 
na parte que deixou ao Comuento a quem Jnstetuio per erdeiro 60 e a 
festa de São João hauangelista lhe manda dar de Jentar a Comonidade 
e asim tudo o mais que comtem os ditos artigos

Tudo o que dizem he palhada asomeda cudado a sertidão  que ellas 
acertão da centemsa que derão os partidores em se auer de /fl. 17/ 
tirar do monte maior as diuidas e legados hajmda que pella desposisão 
do testamento parese que nam tem lugar e ao menos os legados pois 
me deixa a sexta parte de tudo o que se achar a era de sua morte 
e se ella quizera que aquy entrasem diuidas e legados declarara-o 
e ao menos legados que he couza uoluntaria; mas a este ponto não 
se pode Responder sem primeiro se fazer deligensia no Cartorio de 
Antonio Saraiua pello papel que digo e tambem hir a Lixboa uer ao 
escritorio onde estão os papeis tocantes a este negoseo a uer se acha 
algũa couza por que conuem hir munto atento nelle por ser de munta 
Jnportansia e por iso não mando porcurasão en que me dou por sitado 
por que comuem estarmos mais preuenidos pera a Replica

tambem he necesario que fasa deligensia com o ofesial que serue no 
ofisio de Antonio Saraiua em que termos esta hũa cauza que as freiras 
trazem com a molher de Agostinho Franquo em que lhe pedem huns 
mil cruzados que elle deixaua em sim e asim conta do dinheiro que 
elle Resebeu do depozitario pera nos pormos tambem a cauza por que 
nos importa mais que a ellas os mil cruzados que Agostinho Franquo 
deixou en sin erão com tensão dellos Julgarem de mais pello trabalho 
do depozito

/fl. 18/
Jmformação pera a Repliqua da Comtrariedade 

das Relegiosas de Santa Anna de Leirea

Respondendo ao primeiro artigo digo que he erado dyzer-se que 
por minha parte se fes Requerimento por quanto eu nese tenpo não 
hera Cazado e se fes a Gram Requerimento por parte parte da senhora 
Condesa de Sortelha como tutora de minha prima que seria pera 
boa arecadação de fazenda comforme no testamento das senhoras 
duquezas

58 Ms.: Corrigido da palavra 
“emtendias [sic]”.

59 Ms.: Rasura sobre “do que meu pay 
tem ou não tem se lhe pode pedir 
que eu não sou seu procurador”.

60 Ms.: Rasura sobre “Com”. 
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no segundo artigo me parese que se emganão em dizerem que não 
estiuerão de posse da capela antes de meu pay denunsiar porque 
segundo minha lenbrança entendo que a possuirão ate o tempo Que 
foy feita merse d’aministração a meu pay e feita a merse se pos so 
Cresto [sic] nas Rendas da dita Capella e foy sobrando hum depozytario 
das capelas a Thome Pinheiro que tinha tambem o dinheiro em sua 
Caza e por sua ordem delle se hião fazendo pagamentos a alguns 
Credores e dis que mandaua Dizer misas e fazer outras despezas ; e per 
mandado do Conselho da fazenda Cobrauão outras a Credores da mão 
dos mesmos almoxarifes e meu pay nunqua Cobrou vintem nem se lhe 
passarão mandados do Comselho da fazenda pera iso nem Chegou a 
se lhe porem postilas nos padrois em sua Cabesa como tudo milhor 
se uera dos liuros que estão nos Cantos que estes annos seruyrão nos 
almoxarifados e se o Steuão de Foiios e os mais acredores Cobrarão 
primeiro que eu seria por primeiro fazerem sua axzecusão de eu não 
trato nesta cobransa como erdeiro senão como acredor dos reditos dos 
Juros que me estão Julgados

Que eu pedy pagamento desta diuida antes que as Retornasem a estar 
de posse da capella tanto que se me fes padrão e minha Cabesa dos 
300U de Juro por que Antes diso não se me queria fazer pagamento e se 
ouue dilação em se fazerem os padrois seria per descuido61 dos meus 
ajentes e per eu nesse tenpo estar en Madrid e pellos Requerimentos 
do Conselho da fazenda serem tão dilatados e em papeis que auião de 
hir /fl. 18 v/ Asinar a Madrid e Ja digo que meu pay não Cobrou nenhũa 
couza dos Juros e o que Cobrey foy por mandados do Conselho da 
fazenda per Conta desta divida da de que trata a Reconversão de que 
logo Requery pagamento com o dito he o milhor se uera dos Autos

4 tudo o que Cabia a tersa da senhora duqueza de Bargansa pera 
pagamento dos acredores pagey a minha parte e da senhora duqueza 
de Caminha não sou erdeyra Senão legatario e assim não estou 
obrigado as Suas diuidas

5 Que he Erado tudo o que se dis porque de mais da sentensa ser 
dada no anno de 635 tenpo em que meu pay estaua em Lisboa per 
quanto se foy no anno de 638 pera 62 Madrid. não exzercitou elle 
nunqua o ofisio d’aministrador pera as Responderem63 dizer que elle 
e não farei Como Comuinha por eu ser parte e ellas Res sempre o 
farão nesta Cauza por que Serão Autores e me pedião estes trezentos 
mil Reis de Renda he heu por Recomuemsão ouue Sentensa Comtra 
ellas da mesma Comtia e Senpre se terão defendendo ate o ternpo 

lhe tirarão adeministrarão e depois Cada em uerdade do que me não 
sertefiquo que Thome Pinheiro como procurador das Capellas e Coroa 
foy ouuido e defendeu Como mylhor Constara dos autos

6 la se uera da sentensa o que toqua a este artigo e se Respondera 
mais Juridiquamente

7 da sentensa de que o artigo trata nunqua tiue notisia nem podia ser 
por que Como digo da senhora duqueza de Caminha não sou erdeiro 
leuão legatario

8 Que Agostinho Franquo sendo depozitario Como as Res dizem 64 
/fl. 19/ dos bens das senhoras duquezas de Bargança e Camjnha deixou 
fiquar em sua mão ho dinheiro que as Res Reseberão Cuidando65 que 
se lhe Julgase por trabalho do depozito não se comtentando como era 
e se lhe auia Julgado quando moreo o declarou en seu testamento e 
mandou que se dese as freiras de Leirea Como erdeyras em uertude 
desta verba Cobrarão o dinheiro vim eu Com embargos antes de o 
Reseberem pedimdo que se me dese a parte que me Cabia não me 
reseberão os embargos deixando-me o ddereito rezeruado pera o 
pedir a partilha as Res Como milhor Constara dos autos esta partilha 
peso agora se bem se ve que não esta feita pois era dynheiro que 
tinha sonegado Agostinho Franquo em que eu tenho duas partes hũa 
Como erdeiro da tersa da senhora duqueza de Bargansa e outra Como 
legatario da senhora duqueza de Caminha de Cuio depozito de seus 
bens foy prosedido este dinheiro

Jsto he o que me lembra e pasa todo o Comteudo neste papel na 
uerdade e não vy tal mentir Como se dis na Contrariedade

Se pareser se pode vir protestando Já que elles o fazem que achando 
que estou lezo nas partilhas que se fizerão destas senhoras de o pedir a 
todo o tempo por quanto estauamos auzentes e eramos menores

o feito de quem me pede Rezão do ultimo artigo das madres esta 
no Cartorio de Antonio Saraiua de que foy escrião como de todos os 
mais pertensentes a esta Cauza e de que eu aquy faco mensão ; e de 
quem me pregunta sobre hauermos de pedir que ajuntem a sentensa 
ou autos e que fazem mensão fara o que lhe pareser milhor

/fl. 20/
Treslado do testamento e Codesilho da duqueza 

de Camynha donna Jzabel de Lancastro
/fl. 21/

Em nome de deos e da uirgem Maria nosa senhora a quem me 

61 Ms.: corrigido da palavra 
“descudo [sic]”.

62 Ms.: rasura sobre a 
palavra “Castella”.

63 Ms.: corrigido da palavra 
“Respoderem [sic]”.

64 Ms.: rasura sobre “na sua 
contrariedade fiquou”.

65 Ms.: corrigido da palavra 
“Cudando [sic]”.
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encomendo e protesto de ujver e morer na sua Santa Fee Catoliqua 
Como Creo e en sima a santa madre igreia apostolica Roma não esta he 
a minha derradeira vontade que quero que se cunpra como neste meu 
testamento declaro e se algum testamento pareser não Seia valiozo 
deste=

Primeiramente quando deos por seu seruiso de me leuar desta vida 
prezente pesso e mando que me enterem em hũa sepoltura raza no 
Coro de baixo no Conuento de Santa Anna falecendo em Leirea que 
peraa isso tenho ja lisense de hum provinsial da ordem há quem eu 
asedy que se achara no Caixão donde esto meu testamento diante 
do altar de nosa senhora da Piedade Abaixo das grades da mesma 
Capella hen ha ylharga Junto da grade do Coro honde milhor pareser 
a prioresa que for ese no mesmo Coro hao tem de meu falesimento 
houuer Capelinha de São João euangelista pello que ahy me emterrem 
hou diante do altar em hũa ilharga delle.

A mezericordia que me aconpanhar deixo que lhe dem des mil Reis 
he não leuarão Com meu Corpo mais tochas das que ordinariamente se 
Custumão leuar he aos pobres que as leuarem darão de uestir.

Deixo des Cruzados a nosa senhora da encarnasão he o dia de 
meu enteramento me digão hum hofysio jnteiro de defuntos digo de 
finados Con sua misa Cantada Com des mil Reis de hoferta he mais me 
dirão trinta e hũa misas Rezadas Comvem a saber tres da Conseisão 
digo Comvem A saber tres da santisima trindade sete do esperyto 
Santo e noue de nossa senhora Comvem a saber tres da conseisão e 
tres do Rozario e tres da uezitasão he noue dos Anios e duas de são 
João euangeista e hũa de Santo Antonio he assim /fl. 21 v/ mando que 
ao mes e ao anno de meu enterramento me fasão houtro ofisio Como 
asima digo no dia de meu enterramento Com a mesma sera e oferta de 
des mil Reis digo de des Cruzados en Cada hum delles he me dirão no 
dito mes trinta e hũa misas as da trindade e do esperito Santo Como 
asima digo he noue de nosa Senhora todas as noues festas do anno he 
as noue dos Santos e hũa de São João euangelisya he outra do padre 
Sam Domingos he outra de São João Bautista he as trinta e he hũa do 
anno serão as mesma da trindade do esperito santo he as noue de 
nosa senhora serão todas de sua anunsiasão he as noue dos anios he 
hũa de São João euangelista e outra do padre São Domingos , e outra 66 
de santo Antonio he não se podendo dizer todas nestes dias que asima 
digo serão no dia seguinte.

67 Pella minha sepoltura se dara ao Convento de santa Anna hũa 

Charola de bordo dourada pera emsararem nella o Santisimo sacra-
mento nas endoensas e ser cazo que tenha Já o Convento esta pessoa 
ao tenpo de meu falesimento lhe darão sem Cruzados

68 Dejxo por meus testamenteiros a Senhora donna Anna 
Comendadeira de Santos minha tia he hao senhor dom Afonso Mexia 
bispo de Leirea he se por pouqua dita minha a senhora donna Ana 
neste tenpo esteuer Ja no Seo fique en seu lugar o senhor dom João 
de Lancastro meu tio e o que Cada hum delles Conprir69 por fim 
não estando anbos prezentes baste pera Conprimento desde meu 
testamento e pera lembradores delle ao padre meu Confesor e ao 
provinsial de Sam Domingos e a prioresa de Santa Anna de Leirea E ao 
prior do mesmo Comvento adonde eu tiver a minha Capela ; 70todos 
os papeis que se acharem no escritorio deste meu testamento escritos 
e asinados per mim hou asinados somente mando que se Cumprão 
Como este mesmo testamento hou ainda que tenha alguns destes 
semelhamtes hem outro escritorio de obrigasão de Consiensia.

71 Deixo que me pagem todas as minhas diuidas /fl. 22/ Que na 
uerdade se acharem he obrigasois de Criadas que eu deyxar asentado 
que deuo hou Constar per asinado meu; deixo a minha tersa depois de 
Conpridos os legados a duqueza minha senhora em Sua vida he depois 
de seu falecimento ao Comuento adonde eu deixar a minha Capella 
Com as Comdisois que eu apontar que sera o Comuento de Santa Anna 
de Leirea he quando não bastarem os padres pera as missas mas que as 
que as uão encomendando algum Clerigo he diga as misas no próprio 
Conuento de Santa Anna que lhe deu por ellas ho Que Comsertarem 
Com elle as prioresas.

72 E sosedendo o tenpo que me uou Corendo [sic] esta dita minha 
Capella se deste Remanesente que tendo dyto houue trinta mil Reis 
de Renda me dirão hũa misa Cotidiana no mesmo mosteiro e se 
forem sesenta serão duas e se pello tenpo adiante forem Cresendo os 
Remanesentes Comforme a elles se acresentarão as misas ou a mesma 
Copia dos Remanesentes desta tersa forma os tantos serão os anais 
quantos forem os trinta mil Reis de renda as quais mysas serão pella 
minha alma e do duque meu senhor que deos tem e da duqueza minha 
Senhora e do marques meu senhor e pella minha bensão e estando a 
Comunidade em nesesidade nesse tal hanno me podem dyzer somente 
hos dous Anais e Como tornar o Conuento a estar haliuiado tornarão ha 
dar Comtenuando Com as mais misas he isto entendo quando a Renda 
pasar de sesenta mil Reis.

66 Ms.: repetição das palavras 
“e outra [sic]”.

67 Ms.: à margem esquerda: “o que se 
ha-de dar pella sua sepoltura”.

68 Ms.: à margem esquerda: 
“testamenteira a senhora 
Comendadeira”.

69 Ms.: corrigido da palavra 
“Conpir [sic]”.

70 Ms.: à margem esquerda: “os 
papeis que se acharem no 
esritorio com este titulo de sua 
letra ou asinados se conprão”.

71 Ms.: à margem esquerda: “que 
lhe pagem suas diuidas”.

72 Ms.: à margem esquerda: “os anais 
que se am-de dizer na Capella”.
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73 E pesso e encomendo a quem erder minha tersa que tenha Munto 
Cuidado74 dos Criados e Criadas velhas e pobres que me seruirão Com 
ho que poderem.

E assim hordeno que quando fiquar esta minha Capella que ordeno 
deste Remanesente de minha tersa Seião os adeministradores della a 
provinsial de Sam Domingos deste Reino de Portugal hou vigario de 
Santa Anna de Leirea 75 e prioresa do mesmo Comuento he enterando-
me no mesmo Comuento Como por tudo que pello /fl. 22 v/ tempo ao 
diante sosederem e o prouinsial tera per obrigação tomar arta Como 
se nella Corre.

E a tersa parte deste Remanesente pesso munto aos hadeministradores 
desta mjnha Capella que gastem em espasso de vinte annos a Renda 
desta tersa digo em Cada hum anno ha dar a Criados ou Criadas pobres 
ou filhos ou filhas hou pera ajuda de Seu Cazamento hou de ser freira 
ho que bem pareser aos ditos adeministradores e declaro que digo a 
Renda deste terso . e mando que todo este Remanesente desta minha 
tersa seia Conprado en Renda ho que for mouel e tambem declaro que 
podem ter neste terso ajuda pera algum se for Catiuo tendo senpre 
Respeito destes Criados que digo aos que forem mais nesesitado por 
que se podem hajuntar muntos he acabados os vinte annos torne 
a fiquar a mesma Renda ha dita Capella Com a obrigasão que fiqua 
lysemssa.

A Soror Luiza do Euangelista em sua vida e a outra madre que eu 
nomearey neste testamento hou fora delle pera asinado meu he 
quando senão achar seia soo a Soror Luiza do Euangelista e per sua 
morte hou mortes fique ao Comuento digo morte fique ao proprio 
Conuento de santa Anna isto se forem trinta myl Reis de Renda a fora 
as duas Capellas hou ho que for. Mas se for mais que os trinta mil Reis 
que digo emtam fique logo ao Comvento de Santa Anna Como digo he 
que pasar dos trinta mil Reis e se for soror Luiza falesida a este tenpo 
e mays alguma Relegioza hou Relegiozas que heu mandar neste posto 
logo fique A Comonidade do próprio Com vento de Santa Anna de 
Leirea e se por uentura Coando heu faleser a duqueza minha senhora 
estiuer no seo Conpridos meus legados todos mando que /fl. 23/ Logo 
se entrege a minha Capella este Remanesennte de minha tersa para se 
ir Comprando as obrigasois.

El Rey meu senhor me fes merse de des mil Cruzados pera ajuda de 
meu dote por prouizão sua lenbro que nelles tenho minha tersa he ho 
de mais que he da duqueza minha senhora e se marques meu senhor 

disse que tem a prouizão sem os arrecadar Com ella fique pagando aos 
erdeiros he elles podem pedir a el Rey meu senhor lhe mande pagar 
a senhora duqueza minha senhora 76 Como a minha Capella e se por 
meus pecados a tiuer Ja no seo so a minha Capella he Comforme ao 
contrato toda a erança de meu pay fique em bens de Rais de que não 
tenho ainda erdado nada de que tudo tenho a minha tersa he assim he 
de tudo ho que a duqueza minha Senhora me der e tem dado e no que 
suseder por seu falesemento se eu tever tam pouqua dita que a leue 
deos pera sim primeiro que eu.

77 E se ao tenpo de meu falesimento for assim deixo logo tudo 
encorporado na dita Capella pagas minhas diuidas primeiro e legados 
que tiue Comforme has verbas deste meu testamento e desta fazenda 
que digo se fiquarem pera a dita Capella.

78 Mando que me enterem no abito do gloriozo Sam Francisco e do 
padre Sam Domingos em Sima e declaro que da quarta parte desta 
Capella Sendo assim de todas as Contias que posoir pesso aos meus 
testamenteiros he adeministradpres della que dem em tensas aos 
Criados de meu pay que deos tem se tiver em ssy ha dita Capella 
tudo o que me uier a minha dereita parte hou dilhos hou netos que 
hesteuerem em nesesidade hou Criadas da duqueza minha senhora 
que esteuerem na mesma nesesidade e fora algũas filhas orfãns e 
afora ajuda de has meterem freiras digo de has meterem em mosteiros 
e pera as minhas Criadas ate filhas e netas da mesma maneira hou 
Criados que seruiram esta Caza /fl. 23 v/De Villa Real desd’o tenpo 
que eu vim pera ella que se emtendera ate netos e se dara a Cada 
pessoa se for nobre he honrrada a Cada hũa vinte mil Reis he dahy pera 
baixo des en sua vida he por morte destas pessoas tornarão as mesmas 
tersas ha dita Capella Com a obrigasão que lhe porey declaro que as 
pessoas que nomeo sejão as primeiras a que ponhão as tersas he se 
não bastarem as tersas a todas por morte de hũas venhão as outras ate 
que não haia pessoa desta gente que nomeo Conforme ha declarasão 
que já tenho feito hemcomenda hahos meus adeministradores da dita 
Capella que Cada anno depois que erdarem 79 mais a dita Contia que 
digo Cazem simquo horfaãs que seião das terras deste estado he tirem 
hum Captiuo mais desemparado de terra de mouros e declaro que ha 
obrigasão destas sinquo orfaãs e Catiuo não durarão mais que espasso 
de tres Hanos depois que a dita Capella erdar as tenssas da Gente que 
apontey mas am lhe de ter Corido Soo os vinte annos.

Nos mesmos tres annos da obrigasão das orfaãs e Catiuo que tambem 

73 Ms.: à margem esquerda: 
“encomenda os criados 
pobres e velhos”.

74 Ms.: corrigido da palavra 
“Cudado [sic]”.

75 Ms.: à margem esquerda: “e o 
uigario de santa Anna e prioresa 
adeministradores da Capella”.

76 Ms.: à margem esquerda: “Capella”.

77 Ms.: à margem esquerda: “Capella”.

78 Ms.: à margem esquerda: 
“enterer nos abitos de são 
Francisco e são Domingos”.

79 Ms.: à margem esquerda: 
“herdarem”.
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os adeministradores de minha Capella o deuem que se tire da mesma 
Contia hum vestido pera a imagem de Nosa Senhora do Rozairo da 
igreia matris do Lamdroal de que pareser bem a meus adeministradores 
he ho que mais fiquar Sera das orfaãs he catiuo Como hasima tenho 
dito mas o uestido sera hum soo em qualquer Hano destes tres Que 
Quizerem e estes legados Como das orfaãs he Catiuo pertendo que se 
Cunpra quamdo heu não deuer algum seruiso de Criada hou Criado em 
parte hou en tudo que tenha a minha Carta 80 he não tenha Conprido 
= he ao segundo anno houtro vestido a imagem de Nossa Senhora do 
Rozairo do mosteiro da dita Capella Com hum São João Euangelista 
de uulto não deixando de se tirar pera as orfaãs e Captiuo porque 
quando não bastar a Contia que tirarem pera a Capelinha de São João 
seia acabada no seginte Hano en que ja não ha obrigasão de /fl. 24/81 
horfaãs e Captiuo mando que en tudo o que for nesesario pera de 
tudo ser acabada a dita Capelinha herdando tudo isto esta minha 
Capella mando que 82 Cada anal de misas tenha mil Reis de Renda 
hou fazenda que os valha e serão as mysas que me Couber por Rato 
Comforme aos anais que Restar digo Comforme aos mais ; he o 83 mais 
que Restar seia pera o Comuento donde estever enterada gastando-o 
a prioresa no que lhe pareser Com ordem de dar dia de São João 
Euangelista Comonidade propiamente Como lhe da na festa do padre 
Sam Domingos e as misas do anal podem dizer frades ou Clerigos por 
ordem da prioresa Comsertamdo-se Com elles Como qujzer se asim lhe 
aseitarem o que ella Comsertar destes ditos anais e declaro mais que 
se neste Comuento adonde tenho a dita Capella se se não poderem 
dizer todas as misas 84 digo se se não poderem dizer todos os anais 
de misas que me nella Cabem as Repartam hos ademenistradores por 
outros Comuentos donde se logo digão Comforme aos trinta mil Reis 
dos anais ou que Comsertarem hos ademynistradores he prioresa he 
uigairo do mesmo 85 Conuento que se puder ser por menos ou per 
ametade dos trinta mil Reis Seia embora ficando a demazia pera o 
dito Comuento de todos os anais que assim dos ditos trinta mil Reis 
= E declaro mais que donde neste testamento trato de tensas que se 
a Contia que haponto para os Criados gente nobre mando que essa 
mesma Contia se de as pessoas fidalgas que me seruirão he a meu pay 
que deos tem e duqueza minha Senhora hoferessemdose-lhes a mesma 
ocazião de pobreza pera emtrarem Como os outros. E se eu tiuer tam 
pouqua dita que viua mais que ho marques meo senhor que as aras 
que delle ouuer , Ja se entende que a tersa parte dellas he da tersa 

que fiqua 86 junta a todas as obrigasois he eu ja tenho nomeado nella 
as duas partes diquem anexas a minha Capella Com a obrigasão que 
anno toda a Sera que gastarem nos dias das emdoensas no Comvento 
adonde tiuer a dita Capella e 87 page dahi e assim dem de uestir todas 
as quimtas feiras de endoensas a doze pobres Como pareser bem aos 
meus adeministradores he posão /fl. 24 v/ Concertar estas esmolas 
dos pobres querendo a prioresa e uigairo em algũa Religioza pobre 
hou em seruydores de dentro hou fora do Conuento mas ha-de ser no 
propio dia de Quinta feira de endoensas diso maior = 88 E declaro aquy 
que o padre frei João da Crus me mandou hum escrito que asinase 
sobre as Aras Que sem embargo de me pareser Couza emjusta ho 
asiney por escuzar estare os ditos de Jemtes Com detreminasão de 
Reclamar sempre neste partecular assim neste testamento Como era 
todas as mais ocaziois que se oferesesen pello que não tenho nenhũa 
obrigasão na Consiensia a Conpry-llo=

E o marques meu senhor me falou neste escrito e me dyse que não 
queria elle nem se me metese en Cabessa que auia de querer mais 
nesse Cazo pera Seu Jrmão ou filho ; e que se Com mais heu podesse 
fiquar Como boa Cristaã e de Consiensia que esse Seria o seu gosto e 
o procuraria=

89 Deixo a Lianor Ferire trinta mil Reis pera fazer hũa Cadea de ouro 
ou outra pessa que ella mais quizer e ao tenpo que heu falleser deixar 
as mores Contas que eu podia ter Como neste meu testamento Rellato 
em Conparadas a minha Capella mando que se lhe de logo no primeiro 
anno de meu falesimento sesenta mil Reis he quando não poder Ser no 
primeiro Seia no segundo anno pera ajuda de alguns Consertos de Sua 
Caza hem dinheiro de Contado porque todas as merses que lhe fizer 
me tem bem digo me tem muy bem meresidas por me seruir sempre 
Com muito amor alem dos trinta mil Reis

Torno a declarar que o que das arras posso erdar nesta minha Capella 
tirando a obrigasão das 90 ditas emdoensas tudo ho mais que fiquar 
acresendo nos Rendimentos se ua pera o Comuento desta minha 
Capella que Cada anno gaste ha prioresa no que lhe milhor pareser 
que o Comuento ou Comonidade tiuer mais nesesidade=

Deixo a duqueza minha Senhora o meu liuro de São João Hevangelista 
pello munto gosto que senpre tiue delle he quando o senhor a leuar 
pera sim me fasse merse deixa-lo a madre Jzabel de Lemos e ella a 
soror /fl. 25/ Luiza he depois a deradeira ho deixe a algũa grande 
hevangelista do propio Comvento=

80 Ms.: à margem esquerda: “outro 
uestido a Nosa Senhora do Rozairo 
do mosteiro de Santa Anna”.

81 Ms.: repetição das 
palavras “de hor-”.

82 Ms.: à margem esquerda: “Capella”.

83 Ms.: à margem esquerda: “o 
restante do rendimento da 
capela pera o mosteiro de 
santa Anna que gastava a 
prioresa no que lhe pareser”.

84 Ms.: à margem esquerda: “e se não 
poderem dizer todos os anais em 
santa Anna os administradores 
os partão por outros mosteiros”.

85 Ms.: à margem esquerda: “os 
anais se digão por menos de 
80U ou por aquilo em que os 
adeministradores Consertarem”.

86 Ms.: à margem esquerda: 
“rendimento da capella 
sede a sera nesesaria pera 
o conuento de santa Anna 
gastos nas endoensas”.

87 Ms.: à margem esquerda: 
“12 pobres se uestihão 
pellas emdoensas”.

88 Ms.: à margem esquerda: “Sobre 
o escrito das arras e quytasão 
que deu por euittar de gastos”.

89 Ms.: à margem esquerda: 
“A Lianor Freire”.

90 Ms.: à margem esquerda: “o 
remanesente pera o Conuento 
onde estiuer a Capella”.
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91 Deixo a frey Gaspar Freire meu Confesor e Retabolo de Nosa 
Senhora do Rozairo em que esta o padre Sam Domingos

Deixo que pagem meus testamenteiros mais depresa que puderem 
Simquoenta mil Reis que deixo a quem Sabe o padre Pero frade Ja 
tenho isto satisfeito=

92 Deixo A Maria de Villa Visoza doze mil Reis e que se lhe pagem o 
mais em breve que Ser puder =

Pesso ao marques meu senhor que a todas as molheres e mosos 
que me fiquarem em Caza page e satisfassa seu seruyso Como 93 tem 
obrigação e se espera de quem he e de sua generoza Condisão e se 
algũas que esteuerem ja Cazados ou freiras e se lhe fiquar deuendo 
algũa Couza mando pagar he satisfazer a hũas e a outras mais breue 
que puder =

94 Deixo a Soror Loyza do Euangelista freira no comuento de Santa 
Anna desta sidade de Leiria  donde eu detremino que me enterem seis 
mil Reis de tensa mas estes lhe corerão os sete annos depois de minha 
morte ; e estas misas Rezadas mando que se me 95 dygão no primeiro 
anno ainda que a minha Capella Seia logo a erdeira não emtrem estas 
no Canto dos anais mas estas se dirão fora della ; Quinze misas das 
Chagas e sete do Esprito Santo e outras sete da Rezurreisão e noue do 
natal he noue de Nosa Senhora da Conseisão e outras nove das suas 
noue festas do anno e sinquo do Sacramento e tres de transfegurasão 
e trinta do gloriozo São João Hevangelista e des de São João Bautista 
e treze de Santo Antonio de Padua he outo de todos os Santos he onze 
das onze mil virgens e seis do padre São Domingos e tres ha Santo 
Agostinho e tres a San Francisco e tres a Santa Caterina de Monte Sinay 
he duas a Santa Caterina de Sena he tres aos Reis he noue a uizitasão 
de Nosa Senhora he doze aos doze apostolos e quatro a Sam Jeronimo e 
duas a Sam Bento e duas aos martires e outo a Santa Anna e duas a San 
Paulo primeiro Jrmitão e quatro a Sam Pedro apostollo e quatro a Sam 
Migel ho anio he noue a todos os anios e tres a Santa Maria magestade 
hũa a Santa Luzia e outra a Santa Apolonia he outra a Rainha Santa 
Jzabel de Portugal e seis de defuntos e duas de Sam Felipe e Santiago 
e todas estas mysas ham-de ser Rezadas se não poderem ser ditas no 
dia de meu enteramento Seia ao segundo e ao treseiro de modo que se 
digão ho mais breue quanto puder ser =

96 Deixo a Santo Antonio do mosteirinho de Penella hũa vestimenta 
do que milhor pareser a meus testamenteiros =

97 E declaro que a ordinaria do escritorio que me prometeo o marques 
meu senhor Como se Contem en hũa prouizão sua que se achara Com 

hos mais papeis de inportansia heu não estou paga della Remeto-me 
ao que sobre ella deixo hescrito no outro papel de fora que se achara 
no escritorio deste meu testamento /fl. 25 v/ Escrito por min e asinado 
= Lembresse as Joias98 que o marques meu senhor me mandou pello 
padre abade ao Lamdroal quando 99 queriamos vir pera Cham de Couse 
que as torney a emtregar a Luis Vas porque lhas estauão deuendo e as 
pedio hou ho dinheiro dellas he pello não ouuir mais Com esta diuida 
lhas emtregey e o marques meu senhor tomou as pontas he fes 100 
dellas o que quis = 

101 Deixo a Brites Machada moradora em Oliuensa que agora he Cazada 
Com Luis Pires de Merim [sic] vinte mil Reis pera hũa Cadea que mande 
fazer delles. E deixo a Marta d’Almeida moradora no Landroal houtros 
vinte pera outra e deixo que os primeiros dous a mais da minha Capella 
se ao tenpo que eu 102 faleser logo puder ser Jnstetuyda Capella que 
os tenha em Suas vidas o Padre Pero frade e o padre Rodrigo Penaluo 
benefesiado que hera he da igreia matris do Landroal he sendo vyvos 
e querendo-as aseitar he as misas pode-las ham 103 dizer honde quer 
que estiverem mandando Cada anno aos meus testamenteiros hou 
administradores Como has tem dito he falesendo hou não as querendo 
aseitar ter nem a dita minha Capella =

104 Deixo o meu anel de diamantes que me deu o marques meu 
senhor a senhora donna Anna de Lancastre minha tia Comendadora de 
Santos e hũa Santa Caterina que tenho de diamantes que me Conprou 
a duqueza minha Senhora ao Senhor Martim Afonso Mexia byspo de 
Lamego e não meresendo a deos ser uiua a senhora donna Anna minha 
tia quando faleser fique en seu lugar o senhor Conde da Calheta 105 
Capitão da ilha da Madfeira meu primo Ja que o senhor dom João meu 
tio que deos tem faleseo antes que acabase estes testamento Com 
o senhor bispo de Lamego dom Martim Afonso Mexia Como neste 
testamento digo.

E a senhora Condesa da Calheta minha tia me fara merse contar o 
Comprimento delle e o anel de diamantes se a senhora donna Anna 
estiuer Ja no seo =

106 Todos os legados que deixo neste meu testamento Como não 
nomeo nelles que testo de mor Contia se a tiuera ao tenpo de meu 
falesimento declaro que he minha vontade que se Cunprão ainda que 
não tenha que testar mais que da mynha tersa que hoye poso ter =

107 Deixo ao Padre Rodrigo Penaluo vinte myl Reis pera algũa pessa 
pera ajuda do Cazamento de sua sibrinha se for viuo quando eu faleser 
= deyxo a Soror Loiza do Euangelista freira 108 neste Comvento de 

91 Ms.: à margem esquerda: 
“frei Gaspar ”.

92 Ms.: à margem esquerda: 
“Maria de Villa Visoza”.

93 Ms.: à margem esquerda: 
“emcomenda ao duque 
que page os Criados”.

94 Ms.: à margem esquerda: 
“Soror Luiza 6U de tensa”.

95 Ms.: à margem esquerda: “minha 
Capella seia logo erdejra”.

96 Ms.: à margem esquerda: “Santo 
Antonio de Penela hũa cazula”.

97 Ms.: à margem esquerda: 
“dise que não esta paga da 
ordinaria do escritorio”.

98 Ms.: corrigido da palavra 
“Joas [sic]”.

99 Ms.: à margem esquerda: “as ioas 
que o duque [sic] mandou ao 
Landroal as tornou a entregar a 
Luis Vas há disto hum papel”.

100 Ms.: à margem esquerda: “o 
duque [sic] tomou as pontas”.

101 Ms.: à margem esquerda: 
“Brites Machada o padre 
Hieronimo Rodrigues em hũa 
Carta Sua dis que esta donna 
estopa de seu serviso”.

102 Ms.: à margem esquerda: 
“Capela não esta jnstituida 
emquanto se não faz partilha 
e se lhe as aia Renda”.

103 Ms.: à margem esquerda: “Sobre 
as misas da capella que dirão 
no Landroal o padre Pero 
frade o Rodrigo Penaluo”.

104 Ms.: à margem esquerda: “o 
anel de diamantes deixo a 
senhora comendadora”.

105 Ms.: à margem esquerda: “hũa 
Santa Catarina de diamantes 
a Martim Afonso Mexia”.

106 Ms.: à margem esquerda: “Quer que 
se Cumprão todos os legados”.

107 Ms.: à margem esquerda: 
“Rodrigo Penaluo”.

108 Ms.: à margem esquerda: 
“Soror Luiza de tensa”.
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Santa Anna de Leirea se eu faleser Com todas as Contias que poso 
herdar ao tempo de meu falesimento quatro mil Reis de tensa que 
as seis que Ja uão asima na outra verba no tenpo que lhe Couberem 
os outros que nestes quatro não trato daquelles annos que fiquão en 
des os quais des por sua morte fiquen ao Conuento /fl. 26/ De Santa 
Anna de Leirea Con declarasão que sendo viua a madre Aldonsa da 
Silua tenha a metade desta temsa en sua vida e por sua morte fique 
ao Conuento os ditos Sinquo mil Reis he emcomendo munto que Seião 
grandes amigas hũa da outra Como Jrmaãs e que preseuerem em 
serem grandes euangelistas Como ellas dizem que Sam a trinta do mes 
de Outubro de mil e seissentos e quinze annos em Leyrea = Donna 
Jzabel =

Aprouasão

Saibão quamtos este Jnstromento de aprouasão de testamento 
virem no anno do nasimento de noso senhor Jezu Cristo de mil e 
seissentos e quinze annos aos tres dias do mes de nouenbro do dito 
anno nesta sidade de Leirea nos passos do marques de Villa Real hahi 
hera prezemte a senhora donna Jzabel marqueza de Vila Real estando 
por seu pee ao que pareseu a min tabalião he testemunhas ao diante 
nomeadas hen seu bom sizo he emtendimento he aprezemtou a mym 
tabalião estas sinquo folhas de papel escritas sete meas folhas Com 
esta asima em as quais dise que estaua escrito he hordenado seu 
testamento ho qual dise fizera por Sua mão e estaua por ella asinado ho 
qual estaua escrito Sem boradura nem entrelinha que duvida fassa he 
dise que ho que esta escrito nestas Sinquo folhas de papel houtorgaua 
he de feito outorgou por seu testamento e Como tal dise que fose 
guardado e Comprido he mandou que não fosse aberto nem lido ate 
tanto que deos noso senhor a leuase pera Sim he dise que Reuogaua 
todos e quaisquer testamentos e Condesilhos que Antes deste tinha 
feitos em qualquer maneira e forma que Seião pera que não valhão 
Saluo heste que nestas Sinquo folhas de papel esta escrito ho qual 
mandou que valha por seu testamento hou por seu Condesilho hou 
por aquella via que de dereito mais pode he deue valler porque tudo 
ho nelle Conteudo he sua ultima vontade hen testemunho do qual 
mandou fazer este estromento de aprouasão de testamento que hasim 
da por Sua mão testemunhal que ha tudo prezentes forão Chamadas 
he Rogadas ho padre Pero frade he Bertholameu Rapozo he Antonio 
de Freytas he João Gomes pecheleiro he Gregorio Fernandes Tangil 

he Fernão d’Alues tozador he Antonio Fernandes Sapateiro todos 
moradores nesta Sidade he heu Manuel Rebelo tabalião de proprio de 
notas por el Rey noso senhor nesta Sidade de Leirea he Seo termo que 
heste jnstromento de aprouasão de testamento fis em verdade e por 
tanto aquy asiney de meu /fl. 26 v/ Sinal publico que he digo publico 
que tal he pagou nada = donna Jzabel = Pero Frade Bertholameu 
Rapozo Jorge Fernandes Tangil = Antonio de Freitas = João Gonsalues 
= Antonio Fernandes d’Alueres = 

Declarasão

Declaro que no meu testamento faso mensão deste papel 109 me 
Remeto a elle que he sobre a ordinaria que me prometeo o marques 
meu senhor Como se contem na Sua prouizão e Se achar donde a 
tenho não me tem dado a esta Conta nada pello que pesso aos meus 
testamenteiros que lho pessão he o page pois he Rezão he deste 
dinheiro se de sem Cruzados ha’badesa das Chagas de Uilla Visoza 
que emtão for pera hũa pessa da Capelinha de São João euangelista 
he outros sem Cruzados a prioresa de Santa Crus de Villa Visoza pera 
alguma pessa da Samcristia he outros sem Cruzados ha prioresa de 
Santa Anna desta Sidade de Leirea pera o que mais quizer pera a 
Comunidade he mais se ajunte a Renda pera a minha Capella Com as 
obrigasois ditas no meu testamento e das misas em Lerea e o ultimo 
de habril de mil e seissentos he quinze annos
Donna Jzabel =

Outras declarasois

110 Deixo ao lesenseado Gabriel Fernandes pera hum vestido pera 
sua filha sem Cruzados ha dezaseis de Abril de mil e seissentos e 
quinze annos =

Como ao tenpo que torno a escreuer estas Regras he falesida a filha 
de Gabriel Fernandes Seião os sem Cruzados pera sua neta ou pera o 
que ella quizer em Lisboa seis do mes de Outubro de mil e seissentos 
e dezasete annos

outra declarasão

Declaro por hestas Regras que quando tratem meu testamento de 
algũas hobrigasois que digo em meu testamento que acabando os 

109 Ms.: à margem esquerda: “Sobre 
a ordinária do escritorio”.

110 Ms.: à margem esquerda: 
“Gabriel Fernandes Coreia 
mil corenta mil Reis”.
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annos que nomeo que fique a Comonydade 111 de Samta Anna pera 
fazer a prioresa pera a mesma Comonidade ho que quizer emtemdo 
dos Reditos que ho propio senpre hesteya enpregado en fazenda em 
Lerea a dezouto de houtubro de seissen-/fl. 27/ tos e dezasete anno 
= donna Jzabel =

outra declarasão

Declaro que ainda que diga no meu testamento que depois que depois 
que eu falleser dahy ha sete annos se Corese a Soror Luiza Com seis mil 
Reis de tensa mando que logo des que se cunpir hum Anno 112 de meu 
falesimento se lhe de logo he assim lhe não Corendo Com elles Cada 
anno e se quando eu faleser por meus pecados com todas as Contias 
Como digo no meu testamento se de então mais quatro mil Reis a Soror 
Loyza pera lhe fiquarem des mil Reis Cada Anno de tersa que por Sua 
morte vagara ha dita tensa pera ha minha Capella he que heu terando-
me Como pertendo eu Santa Anna desta Sidade de Leiria serão pera 
ha Comonidade ter mesmo Comuento de Santa Anna a vinte he dous 
de Outubro de mil e seissentos e vinte e tres annos A duqueza dona 
Jzabel = heu taballião declaro que has palauras donde digo vinte e tres 
esta emmendada no proprio Como delle sae e paresse que dis o asima 
dito e pera constar e se daber a uerdade declaro =

outra declarasão

113 Declaro que por este meu asinado que se deu aos padres de São 
Francisco , ao padres de São Francisco que então for vinte mil Reis pera 
que mos mandem dizer todos em misas mal ter preuelegiado mas soo 
o dia que tem endulgençia e outavaria dos Santos e digan-nos o mais 
depresa que poder ser 114 he isto he fera da esmola que lhe deixo na 
minha Sedola em Leirea a vinte sinquo ; a duqueza donna Jsabel.

Treslado de outro testamento

Jezus Maria Creo o que quer e en syma a Santa igreia apostoliqua 
Romana e na Santisima Trindade padre filho esperito Santo hum Senhor 
deus trino e uno em que Creo e adoro e protesto de uiuer em crer na 
Sua Santa fee Catoliqua =

Esta Sedula de testamento fesso estando de Saude e mando que 
se Cunpra Juntamente Com estes testamentos que tenho feito ha Ja 

annos tirado no que se eu contar Con o que hagora declarar de nouo 
que quando assim for o que nesta Sedula mando tera mais valia que 
por isso o fasso e por esta Rezão tera a minha Capella menos Renda 
he os legados que não poderem ser todos compridos os que não 
poderem ser fiquem por Comprir os menos 115 obrigatorios que eu no 
dito testamento tenho nomeados que Cuido116 Sam os derradeiros e 
pesso a Senhora donna Anna minha tia Comendadeira de Santos que 
seia minha testamenteira ao senhor Martim Afonso de Miranda pesso 
ha /fl. 27 v/ mesma merse de tambem ser meu testamenteiro mande-
me pagar todas as minhas diuidas que Constarem na uerdade

Não trato de meu enteramento e Sepultura porque o tenho declarado 
no dito testamenteiro =

117 Mais declaro que ametade da minha tersa de tudo o que tiuer a 
era de minha morte deixo a Senhora donna Magdalena minha Sobrinha 
Com obrigasão que Caze Com o Senhor dom Pedro meu sobrinho filho 
do senhor don Francisco de Lamcastre meu primo he teram esta Contia 
que he a Sexta parte do que tiuer tirando-se primeiro o Remanesente 
da tersa que ha duqueza minha Senhora que deos tem lhe deixou e o 
teram senpre em Juro e bens de Rais vinculado sem o poderem vender 
he assim entendo a mesma obrigasão ao mesmo Remanesente da tersa 
da duqueza minha senhora que deos tem de ser empregado em Juro e 
bens de Rais pera sim [sic] e seus erdeiros he desendentes que quando 
os não teuesem ou lhe moresem fique o que jnportar esta minha parte 
ao erdeiro principal do senhor don Francisco de Lancastre meu primo 
que Sua Caza haya de erdar e Comendas e o firmal da vitoria deixo ao 
senhor don Pedro de Lancastre meu sobrinho filho de meu primo o 
senhor dom Francisco de Lancastre pera que ande senpre en sua Caza 
e quem erdar a duqueza donna Jsabel =

118 Os botois de diamantes deixo a filha do senhor Martim Afonso 
d’Oliueira de Miranda que elle Cazar primeiro que lhe fis quem pera 
andarem en sua gerasão della sam Corenta e quatro e Com mais quatro 
que a duqueza minha Senhora que deos tem fes estando nesta Sidade 
de Leirea São Corenta e outo a duqueza donna Jzabel =

119 Ao filho Mais velho do senhor dom Lourenso de Lancastre meu 
primo deixo a medalha do Caualeiro que tem hũas Letras a Roda em 
latim que dizem dulçe e decorum est propatia meu antes se achar na 
uerdade ha qual he de Robins e diamantes e que ande senpre na sua 
gerasão A duqueza donna Jzabel

120 Deixo a filha da Senhora baronesa donna Magdalena de Lamcastre 
minha prima a que primeiro Cazar hũa douradura de diamantes e Robis 

111 Ms.: à margem esquerda: “do 
proprio patrjmonio e dote da 
capella manda se não fasa couza 
algũa se não dos Rendimentos”.

112 Ms.: à margem esquerda: 
“Soror Loyza se lhe dem 
logo 6U000 de tensa”.

113 Ms.: à margem esquerda: “Aos 
padres de São Francisco 20U 
pera se dizerem misas”.

114 Ms.: à margem esquerda: “sera a 
esmola que lhe deiza na sedula”.

115 Ms.: à margem esquerda: “e 
não se podendo conpir [sic] 
todos os legados fiquem de 
fora os de menos obrigasão 
que são os derradeiros”.

116 Ms.: corrigido da palavra 
“Cudo [sic]”.

117 Ms.: à margem esquerda: “a 
senhora dona Magdalena a 
metade da 3ª Com obrigasão que 
Caza com o senhor dom Pedro”

118 Ms.: à margem esquerda: “os 
botois de diamantes deiza a 
filha do morgado d’Oliueira pera 
que anden en sua gerasão”.

119 Ms.: à margem esquerda: “o 
filho morgado do senhor dom 
Lourenso medalha do Caualeiro 
pera que anden en sua gerasão”.

120 Ms.: à margem esquerda: “A 
filha da Senhora baroneza 
que primeiro Cazar hũa 
douradura de diamantes ”.
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e perolas que ainda hos asentos das perolas estão duas en cada hũa 
e que a tenha senpre viua na sua gerasão a duqueza donna Jzabel

A Lianor Freire do Aire deixo quinze mil Reis de /fl. 28/ tensa e que 
depois de seu falesimento tornem a minha Capella se eu no meu 
testamento lhe não deixo nada dygo lhe não deixo tensa que se lha 
deixo não lhe deixo que era no meo e declaro que senão deixo que 
se lhe de e tudo o que nelle nomeo que o não seia com esta que ha 
gera aponto nesta Sedulla destes quinze mil Reis Com a Comdisão que 
asima digo e o meu vestido de Setim de Riso [sic] Saia e uasquinha //

121 Deixo a donna Violante de Siqueira vinte mil Reis de tensa e por 
seu falesimento ter meu a minha Capella e So o duque meu Senhor 
lhe não pagar o Seu Serviso Como tem de obrigasão de que o não 
desobrige pago-se-lhe a minha Conta não ho que vendo e lhe pagar 
Comforme nos annos que he Custume pagar-se //

122 Deixo a donna Anna de Brito outros vinte mil Reis de tensa e 
tornarão a minha Capella e no serviso Com a mesma declarasão que 
asima digo //

123 A Caterina de Uideira deixo doze mil Reis de temsa digo quatorze 
mil Reis de tensa e que se lhe page Senhora que deos tem desd’o 
falesimento da duqueza mynha Senhora que deos tem te ho meu e se 
sigira ha mesma hordem que ho Sam a digo a duqueza donna Jzabel

124 Deixo a Brites da Cunha se não for Cazada no tempo de meu 
falesimento a quem ho duque meu senhor esta obrigado a pagar lhe 
seu Cazamento sesemta mil Reis de merse e quando elle não quizer 
pagar e Com isto tiuer algum detrimento ou nesesidade deixa que lhe 
dem treze mil Reis de tensa que por Seu falesimento tornem a minha 
Capella he obrigasois della he a Saia de uelludo pardo goarnesida de 
prata e as vasquinhas de damasquo Carmezim e branquo e o jubão 
de tella alionado e prata e se for Ja Cazada doze mil Reis de tensa 
soomente hou algũa Couza de lenbransa que esteuer passado pera 
hest’enpo a quem Cazasse Com ella declaro que então se Cunpra 
somente o que no dito aluara de lenbransa se achar sem mais outra 
Couza do que haquy digo
/fl. 28 v/

125 Deixo a Madalena Botelha Sinquoenta mil Reis de merse se não for 
Cazada ao tenpo de meu falesimento ao seu Cazamento tem obrigasão 
o duque meu senhor de pagar se tambem lhe tardar o pagamento delle 
declaro que lhe dem outros doze mil Reis de tensa o que se lenbre ho 
duque meu senhor de não deixar de lhe pagar seu seruiso no Conserto 
de Sua auo Brites da haravio pois que tantos annos o seuio e ajudou a 

Criar e Comforme e huns aluaras e prouizois que tem que lhe pasou o 
duque meu senhor e fiquarão a neta e senão for Cazada lhe deixo hos 
doze mil Reis de tensa que tornarão por sua morte a minha Capella e 
o meu vestido negro de mel cochado [sic] assim inteiro e Com o jubão 
delle e uasquinha de damasquo amarello=

126 Deixo a Caterina de Souza Simquoenta mil Reis de merse se não 
for Cazada ao tenpo de meu falesimento e o Saio de Setim auelutado 
mais Chão de lauor meudo e uasquinha de damasquo pardo Com as 
bandas bandadas he meu vestido de fellese branquo Con seu Jubão 
de taly branquo he azul e se o duque meu senhor lhe não pagar seu 
Cazamento Como he obrigado de que o não desobrigo que nem heu o 
desobrigo lhe dem doze mil Reis de tensa que por seu falesimento se 
tornem a encorporar na minha Capella e se for Cazada so os doze mil 
Reis de tensa que por seu falesimento se fara Como digo

127 Deixo a Izabel Rebella se não Cazada hao tenpo de meu falesimento 
trinta mil Reis de merse he o meu vestido de galla negro e se não 
ouver nesse tenpo outro semelhante e tambem ho meu de imuerno da 
Regra e se lhe não pagar o duque meu senhor seu Cazamento lhe dara 
outo mil Reis de tensa e não o desobrigo de lho pagar nem a nenhum 
outro e que por seu falesimento tornarão Como digo nos mais a minha 
Capella //

128 Declaro que donna Mariana se ao tenpo de meu falesimento 
não for Cazada que tem hum abito de Cristo /fl. 29/ Que lhe deixou 
a duqueza minha Senhora que deos tem pera quem Cazase Com ella 
e sem mil Reis en dinheiro he deixo que Conforme o que me seruio 
depois de seu falesimento a tenho meu o que se deuer por Rato 
Comforme ao Cazamento das damas da obrigação desta Caza e quando 
lhe não quyzer pagar o duque meu senhor se lhe page e dey-lhe mais 
de merse treze mil Reis de tensa por seu falesimento tornarão a minha 
Capella e a minha Saia de tella de ouro e preta he a vasquinha de talis 
amarello e uerde e Com seu Jubão e as mangas de Setim bramquo com 
seus merenilhos d’ouro e Saber Cazada deixo-lhe somente quimze mil 
Reis de tensa que por seu falesimento tornarão a minha Capella he 
hum anel de ouro de Robim Razo que Chamão tauoa e se esteuer por 
Cazar tambem se lhe de ho anel mas não he ho que he esmaltado de 
preto //

129 Deixo a Ines Rebella que Se lhe page o seu Cazamento não Sendo 
Cazada o tenpo de meu falesimento lembro ho mesmo encargo ao 
duque meu senhor a que se acudira da minha parte Com a propia 

121 Ms.: à margem esquerda: 
“dona Violante 20U”.

122 Ms.: à margem esquerda: 
“Anna de Brito”.

123 Ms.: à margem esquerda: 
“Caterina de Videira”.

124 Ms.: à margem esquerda: 
“Brites de Cunha”.

125 Ms.: à margem esquerda: 
“Magdalena Botelha”.

126 Ms.: à margem esquerda: 
“Caterina de Souza”.

127 Ms.: à margem esquerda: 
“Jzabel Rebella”.

128 Ms.: à margem esquerda: 
“dona Mariana de Sousa”.

129 Ms.: à margem esquerda: 
“Jnes Rebela”.
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Contia não se lhe dando logo dem-lhe mais des mil Reis dem-se-lhe 
Sinquo de tensa que tornarão por seu falesimento a minha Capella e 
se dor Cazada so a tensa Com a mesma obrigasão que tornarão a minha 
Capella Como esta dito //

130 A Maria da Silua filha de Giomar da Silua se dara se lhe tambem 
não quizer pagar seu Cazamento se lhe page do meu Comforme havizo 
de Caza se não for Cazada ao tenpo de meu falesimento des mil Reis de 
merse a 131 Menezes e Lancastre Comforme ao Seu vzo digo Comforme 
ao Vzo de Caza lhe pagem Seus Cazamentos e Se lhe não Quizerem 
pagar Se lhe pagarão do meu des mil Reis de merse a Cada hum os 
quais se lhe darão quer Seião Cazados quer não que mais asima elles 
Como a todos que o duque meu Senhor tem obrigasão de satisfazer e 
pagar não ho ter diso ate […]132 mosa de Cozinha

133 A Sabina de Pina e Giomar da Silua se lhe pagara seu Seruiso 
Comforme ao uso e Custume da Caza que se lhe /fl. 29 v/ não pagar 
o duque meu senhor Como he obrigado page-se-lhe do meu não 
desobrigando ao dito duque meu senhor de obrigação que tem e se 
lhe dara en dima Sinquo Cruzados a Cada hũa //

A Sebastiana de Figueiredo se lhe page seu seruiso e se o duque 
meu senhor lho não quizer pagar se lhe page a minha Custa não 
desobrigando ao duque meu senhor que ha doze annos pouquo mais 
ou menos que a tomey pera meus seruiso e de-se-lhe des Cruzados de 
merse e outras des pera sua filha //

134 Deixo a Maria Marques vinte Cruzados de merse e declaro que inda 
o duque meu senhor lhe deve vinte mil Reis de Seu Cazamento e que 
se lhe não quizer pagar que se lhes dem do meu não o desobrigando de 
sua prouizão Saluo o que se lhe pagou na folha o annos de seissentos 
e dezanoue ou de seyssentos e vinte  fora hesa Contia algũa Couza 
Como dezia ho titolo que então sera menos //

135 Declaro que donna Brites se lhe deue seu Cazamento a Comta 
da duqueza minha Senhora que deos tem que se lhe page pera Rata 
a tenpo que anda moreo Sendo que inda agora entrou e a Sua Jrmã 
tambem inda agora entrou Se lhe pagara por Rata o que mereser se for 
antes que vensa Cazamento se o uenser e dor solteira deixo que lhe 
dem mais vinte mil Reis pera hum vestido //

136 Deixo a Maria da Silua veuua que se lhe page seu seruiso 
Comforme o uso da Caza que ainda agora ao tenpo não lhe querendo 
o duque meu senhor pagar e dem-lhe des mil Reis de merse que lhe 
deixo pera ajuda do Cazamento de Sua filha Jasinta //

137 Deixo a Manuel de Mesquita meu Criado que se lhe page seu 
seruiso se lhe não quizer pagar o duque meu senhor que não desobrigo 
/fl. 30/ diso nem pera os Criados Como ho tenho apontado nem aos 
mais Criados que aquy nomear e mais lhe deixo vinte mil Reis de tensa 
que depois de meu falesimento lhe herão Corendo-lhe depois do seu 
dele tornarão a minha Capella //

138 Deixo Antonio de Freitas que se lhe page seu seruiso não querendo 
lhe fique de merse e quando lhe pagar o duque meu senhor se for logo 
lhe darão Soa da minha parte des mil Reis de merse e se não for logo 
afora os des mil Reis de merse lhe paga a minha Custa //

139 Aos dous mosos da Camara Gansozo e Fonsequa se lhe page seu 
seruiso Comforme ao Custume da Caza se o duque meu senhor lhe 
não quizer pagar e seu pay ao outro asentio se for viuo ao tenpo de 
meu falesimento o padre Pero Frade e so a elle se me acharem pedras 
bazares no escritorinho pequenino adonde anda o Sinete de Costas 
en qualquer gauetinha delle se darão ao padre Pero Neto e uan-lhe 
Contenuando Com ellas Com Comselho do medequo e sem Cauza diso 
pera ajuda de dar Remedio a Gansozo ou pera fazer delles o que quizer //

140 Deixo ao padre João Rodrigues des mil Reis de tensa en sua vida 
e depois tornarão a minha Capella e se lhe o duque meu senhor não 
quizer pagar seu seruiso ou Com igreia ou Com pensois ou benefesio 
sinples ou benefesios e lhe helle não pagar ainda aluara de lenbransa 
que elle fique satisfeito e lhe pagara a minha Custa os annos que me 
seuio e peso-lhe que emquanto tiuer me diga Sinquo misas Cada anno 
nas tres pascoas do anno Sendo a que Cair no tal a do galo dia de Sam 
João euangelista e na sua festa de maio Ante porta Latina //

141 Antonio Lourenso se page seu seruiso a tinha elle hũas vaquas 
da duqueza minha Senhora que deos tem he nelle se descontem e no 
mais se lhe não quyzer pagar o duque meu senhor se lhe page do meu 
e lhe deixo en sima vinte Cruzados de merse
/fl. 30 v/

142 Deyxo a sobrinha do Padre Rodrigo Penalua hum vestido que tenho 
de mel cochado de Cores Se o não ouuer Ja quando heu faleser Seia 
houtro iquyualente en seu lugar e assim Seião hos mais que moueeis 
quando não acharem os propios e sincoenta Cruzados ao mesmo padre 
Rodrigo Penalva e a elle Se lhe encaregara também o uestido

143 Deixo a Diogo Rebello des mil Reis de tensa en Sua vida e que me 
diga Cada anno noue misas das noue festas prinsipais de nosa senhora 
e depois tornarão a minha Capella declaro que seo padre Esteuão da 

130 Ms.: à margem esquerda: 
“Maria da Silva”.

131 Ms.: à margem esquerda: 
“Menezes e Lancastre”.

132 Ms.: palavra corroída pela tinta.

133 Ms.: à margem esquerda: “Sabina 
de Pina Giomar da Silva ”.

134 Ms.: à margem esquerda: 
“Maria Marques”.

135 Ms.: à margem esquerda: 
“dona Brites e sua irmã”.

136 Ms.: à margem esquerda: 
“Maria da Silva”.

137 Ms.: à margem esquerda: 
“Manuel de Mesquita”.

138 Ms.: à margem esquerda: 
“Antonio de Freitas”.

139 Ms.: à margem esquerda: “Gansozo 
he Fonsequa mosos da Camara”.

140 Ms.: à margem esquerda: “o 
padre João Rodrigues”.

141 Ms.: à margem esquerda: 
“Antonio Lourenso”.

142 Ms.: à margem esquerda: 
“A sobrinha do padre 
Rodrigo Penalua”

143 Ms.: à margem esquerda: “Diogo 
Rebello 10U de tensa”.
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Costa ser Capellão de hũa Misa Cotediana da duqueza minha Senhora 
que deos tem que se lhe dem de hũa das minhas Cotedianas emquanto 
elle quizer ser Capellão dela he depois se Contenuara Conforme ao 
meu testamento e se dara ao dito padre des mil Reis pera hum vestido //

Creo que deixo no meu testamento duas misas Cotedianas e agora 
deixo digo e agora mando por heste que se me diga mais outra e que 
Seião tres por todas e esta que agora mais mando dizer hordeno que a 
diga o padre lesenseado 144 Afonso Rodrigues solteiro que foy vigairo da 
uara do Landroal querendo aseitar o dito licenciado Hafonso Rodrigues 
solteiro herdeiro adonde quer que estiuer e por seu falesimento se dira 
Con has outras duas na minha Capella he a esmola della Sera Como 
tenho apontado no meu testamento primeiro e ao mesmo licenciado 
Afonso Rodrigues solteiro deixo des mil Reis de tensa que por seu 
falesimento tornarão a minha Capella //

145 A Rodrigues moso da Cozinha se pagara seus serviso Comforme 
a obrigasão da Caza e se o duque meu senhor lhe não quizer pagar se 
pagara a minha Custa //

A Gregorio Fernandes porteiro desta Caza se pagara o seu seruiso 
que vay en tres annos que me serue de porteiro fes dous na entrada 
de maio e se o duque meu senhor lhe não quizer pa-/fl. 31/gar page-
se-lhe a minha Custa não o desobrigando desta obrigasão hasim das 
Criadas Como Criados he declaro que heste seruiso que he do tenpo 
que foy porteiro que ho que de antes se lhe deuia ho duque meu 
senhor não tomo hen a minha Conta he asim se lhe dara des mil Reis 
pera algũa nesesidade A duqueza donna Jzabel //

Declaro que se for Cazo que não falesa heu em Leirea mando que 
depozitem meu Corpo donde heu diser hinda que Seia de palaura 
hou ho diser algem hem meu nome ha que ho tenha dito he Como for 
tenpo Comuiniente pera me traserem ha hosada ha Capella da duqueza 
minha senhora que deos tem mo trarão que hesta tambem nomeo he 
instetuo por minha Capella e Sua he me farão hũa sepultura a par da 
sua jgoal tanto a ella que se não puderão meter dous dedos hentre hũa 
he outra asim Seia he a fora o que fiquar a esta dita nosa Capella hem 
nome da duqueza minha Senhora que deos tem lhe acresento Com ho 
que tinha trezentos mil Reis de Renda ha fora a Renda Con que se hão-
de pagar as minhas tres mjsas Cotedianas //

Asim deixo a este mesmo mosteiro de Santa Anna 146 de Leirea que 
lhe fique nomeado Juro prepetuo pera tres lugares de freiras quanto 
vier por Rato do que deyxou a Rainha que deos tem no Comuento de 

Habrantes he estas tres tenha hũa houto mil Reis de tensa Como ellas 
tem hou heu tambem deixarey declarado a Contia do Juro quanto ha-
de ser Comformando-me Como digo Con ho do Comuento de Abrantes 
do que Cabe ha Cada lugar e se em algum tenpo desharretarem ho Juro 
Con ho propio dinheiro Se Conpre hen houtra parte e se logo quizerem 
entrar Seia das minhas nos proprios lugares logo as tomarão he hirão 
asim Corendo em Criadas filhas e netas das ditas Criadas hou da 
duqueza minha senhora que deos tem hainda que seião d’Alenteio seião 
de Criadas filhas e netas he quando não as ouuer desta gente seião de 
gente nobre e fidalga de minha obrigasão prinsipalmente horfãos de 
pais e uertuozas he asim va Corendo/fl. 31 v/ he da obrigasão desta 
Caza de Villa Real //

147 Deixo a nosa senhora da encarmasão Com ho que lhe deixo no 
meu testamento vinte mil Reis de esmolla e se deixo nelle hesta Contia 
so hesta se lhe dara he se lhe não deixo nelle nada lhe darão hesta 
esmolla que digo a duqueza donna Jzabel //

148 Deixo a Comfraria do Santisimo Sacramento quinze Cruzados se 
em meu testamento lhe não deixo hesta Contia sacalaham //

149 Deixo ha nosa senhora do Rozairo des Cruzados he ha Santa Anna 
se lhe não deixo hesta esmola Senão a Contia Se Sace

150 Deixo a mezericordia desta Sidade de Leiria doze mil Reis de 
esmola se lha não deixa no meu primeiro testamento e se for menos 
que Seia nesta Contia

151 A mezericordia de Vila Visoza deixo outros doze mil Reis se os não 
deixo no primeiro testamento Se não que Se Sace a dita Contia //

152 A nosa Senhora do Landroal deixo doze mil Reis
153 Deixo ao Comuento de São Francisco Sem Cruzados de esmola //
154 Deixo a Confraria de Sam Benadito Sinquo Cruzados //
155 E a todas as misas que se acharem en Rois meus Com esta sedula 

e testamento Se medirão ho declaro que do que deixo as Criadas se 
quizerem algũa 156 Couza de mouel pello seu preso se lhe dem he os 
mais vestidos meus se farão en hornamentos e frontais assim da nosa 
Capella Como pera ho mesmo Comvento e Samcristia de Santa Anna he 
de alguns delles se dara pera hum vestido de nosa senhora do Rozairo 
de Santa Anna //

157 Declaro que todos os papeis que fiquarem asinados por mim se 
Cunprão Como hesta sedula //

Declaro que a tensa que no meu testamento deixo ha Soror Lujza do 
euangelista lhe Cera Como fizer hum anno de meu falesimento he dahy 
por diante A duqueza donna Jzabel //

144 Ms.: à margem esquerda: 
“Afonso Rodrigues solteiro”.

145 Ms.: à margem esquerda: 
“Rodrigues moso da Cozinha”.

146 Ms.: à margem esquerda: “Ao 
mosteiro de santa Anna de Leirea 
Juro pera tres lugares de freiras”.

147 Ms.: à margem esquerda: “nosa 
senhora da encarnasão”.

148 Ms.: à margem esquerda: “Confraria 
do Santisimo Sacramento”.

149 Ms.: à margem esquerda: 
“nosa senhora do Rozairo 
de Santa Anna”.

150 Ms.: à margem esquerda: 
“mezericordia de Leirea”.

151 Ms.: à margem esquerda: “ 
mezericordia de Vila Visoza”.

152 Ms.: à margem esquerda: “nosa 
senhora do Landroal”.

153 Ms.: à margem esquerda: 
“São Francisco”.

154 Ms.: à margem esquerda: “a 
Confraria de São Benadyto”.

155 Ms.: à margem esquerda: “as 
misas que lhe-ão de dizer”.

156 Ms.: à margem esquerda: “os seus 
vestidos se farão en ornamentos”.

157 Ms.: à margem esquerda: 
“os papeis que se acharam 
asinados pela senhora 
duqueza se Cumprão”.
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/fl. 32/
Declaro que tomey agora Francisco Lopes por meu Reposteiro que se 

lhe page ho tenpo que teuer seruido Como dygo e os mais Criados.
De legitima de meu pay que deos tem declaro que não tenho ainda 

nada digo erdado nada Ao tenpo desta minha Sedula //
Mando que hao primeiro dia de São João Euangelista depois de 

meu falesimento se uistão treze pobres Como se da a elles de uestir 
nas endoensas hos bispos he passey esta a minha vltima vontade ha 
fis e asiney de minha letra ha onze dias do mes de outubro de mil e 
seissentos e uinte he tres annos a duqueza donna Jzabel // Se algem 
quizer por duuida nos apontamentos da duqueza minha Senhora que 
deos tem que não São valiozos ho que Sera munto mal feito declaro 
Como Sua erdeira he testamenteira que são valiozos he os hey por 
heses e quero que seião valiozos e que se entenda tudo o que hella 
despos que seia de sua tersa ho sejão158 algũas diuidas pagas a ũa 
ves se entende ser de todo ho monte que delle fiquou he asim seia e 
por mais firmeza Contanto que se Cunpra ho que deyxo nesta sedula 
que Caze a Senhora donna Magdalena minha sobrinha Com quem 
nella nomeo ha vinte de houtubro de seissentos e uinte e tres annos a 
duqueza donna Jzabel //

He por que me não lenbra se pus nesta sedulla ho que agira aquy 
direy encomendo muito he mando que quando me leuarem a enterar 
me leuem Ja de Caza o Rosto Cuberto e lembre logo fazerem asim 
quando me amortalharem que hesta he a minha vontade he por iso me 
mãodaua da encomenda-lla haquy tanto ha vinte he dous de outubro 
de seissentos e vinte e tres a duqueza donna Jzabel

Aprouasão

Saibão quantos este Jnstromento de aprouasão de testamento 
virem que no anno do nasimento de noso senhor Jezu Cristo de mil e 
seissentos e uinte e tres annos aos vinte e tres dias do mes de Outubro 
do dito anno /fl. 32 v/ nesta Sidade de Leirea pasos do duque de 
Caminha marques de Villa Real hahy hera prezente a senhora duqueza 
de Caminha donna Jzabel estando per ao diante nomeadas hen seu 
bom Sizo e entendimento haprezentou a min tabelião estas sinquo 
folhas de papel en has quais dise que estaua escrito he ordenado seu 
testamento ho qual dise fizera por sua mão e lletra e estaua asinado he 
ordenado seu testamento e asinado por ella em muntas partes escrito 
sem boradura nem entrelinha que duuida fasa e disse que o que estaua 

escrito nestas Sinquo folhas de papel houtorgaua he de feito outorgou 
por seu testamento e Como tal dise que não fosse aberto nem lido nem 
publicado inte que o senhor a leue pera Sim he disse que Reuogaua 
todos he quaisquer testamentos Coudesilhos que antes deste tinha 
feito em qualquer maneira e forma que seia pera que não valhão Saluo 
este que nestas Sinquo folhas de papel esta escrito he hum testamento 
que ella testadora tinha feito he aprouado por mim tabelião que 
quer que se Cunpra e guarde na forma deste testamento assim he 
da maneira que se neste Jnstromento declara os quais testamentos 
quer que valhão per seu testamento hou per seu Coudesilho ou por 
haquella via que de dinheiro [ma]is159 pode he deue valer por que 
tudo em elles Conteudo he Sua vltima vontade na forma que neste 
testamento declara en fee do qual mandou fazer este Jnstrumento de 
aprouasão de testamento que hasinou por sua mão por saber escreuer 
testemunhas que a todo prezentes dorão Chamadas he Rogadas o 
Padre João Rodrigues Capellão da dita senhora he o licenciado Pero 
Fernandes Freitas e Gregorio Fernandes Tangel he Manuel de Mesquita 
da Costa e Antonio de Freitas he Bras Antunes he Francisco Lopes 
todos moradores nesta Sidade he heu Manuel Rebelo tabelião publico 
de notas por el Rey noso senhor nesta Sidade de Leirea he Seu termo 
que heste Jnstromento de aprouasão de testamento fis en ha uerdade 
e portanto /fl. 33/ haquy asiney de meu ppubrico Sinal que tall he 
pagou nada a duqueza donna Jzabel // o licenciado Pero Fernandes 
Freitas // Manuel de Mesquita da Costa // Gregorio Fernandes Tangil // 
Antonio de Freitas // João Rodrigues // Bras Antunes // Francisco Lopes 
// testamento da Senhora duqueza de Caminha donna Jzabel //

Codesilho

Em nome de deos amen Saibão que eu a duqueza de Caminha 160 
donna Jzabel etts. que depois do meu testamento e Sedula aduirto que 
he a ultima vontade minha que Sendo Cazo que algum testamenteiro 
ou testamenteira Seião mortos nomeo ho senhor dom Lourenco de 
Lancastre meu primo e a senhora donna Jlena de Lancastre e o Padre 
frei Goncalo quero he mando e peso a meu testamenteiro se lhe dem 
sen Cruzados pera hũa esmola que lhe faso e os testamenteiros que 
deixo Corerão Com minhas molheres ate que o duque meu senhor 
lhe page e de satisfasão do modo e maneira que fazia e Comuem e 
tambem Com ho padre frey Goncalo deixo ao padre Esteuão da Costa 
meu Capellão duzentos Cruzados pera Remediar Sua Caza pello bom 

158 Ms.: corrigido da palavra 
“seão [sic]”.

159 Ms.: palavra corroída pela tinta.

160 Ms.: à margem esquerda: “o senhor 
dom Lourenso de Lancastre por 
meu testamenteiro a senhora dona 
Ilena he o padre frei Gonçalo”.
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seruiso que me tem feito he assim deyxo que quem fiquar Con ha tersa 
da duqueza de Bargansa minha may e senhora que deos tem ; donna 
Brites fasão prouizão pera se lhe dar en sua vida vinte e sinquo mil 
Reis de tensa hen Cada hum anno he asim mais outra prouisão de 
aprezentasão do abito 161 havendo Con quem Caze e Cazando he asim 
mais deixo hao licenciado Duarte Madeira houtenta mil Reis por me 
Curar e Se lhe satisfasão logo morendo heu he por asim ser esta vltima 
vontade mando se Cunpra Como haquy Comvem e mando he asy mais 
declaro que hos penhores que estão nesta Caza empenhados asim de 
ouro Como de prata Se darão a seus donnos dando satisfasão a elles he 
os Contos de João Rebelo morador no harabalde da ponte que São hou 
fiquarão da duqueza minha senhora pera fazer dando satisfasão se lhe 
dara quitasão e se lhe levarão en Conta os asinados feitos por mão he 
letra de Manuel de Mesquita meu moso da Camara por que tudo pasa na 
uerdade he a dita senhora Resebeu ho dyto dinheiro he asim mais deixo 
que tudo o que as minhas molheres diserem lhe deuo de seus vestidos 
he moradias se lhe page antes mais que menos e por asim ser vltima 
vontade minha mando se Cunpra Como nelle se Contem e por asim ser 
Rogey ao padre Estevão da Costa de Mesquita que este fizesse em meu 
nome e Comigo asinase Como padre frei Goncalo meu Confesor hoye 
/fl. 33 v/ 162 Vinte de maio de mil he seissentos e vinte he seis annos 
a duqueza donna Jzabel // frey Goncalo do Esperito Santo Esteuão da 
Costa de Mesquita 163 hasim mais deixo ao Padre João Rodrigues meu 
Capelão haprezemtado en hũa misa Cotediana que deixo pella minha 
alma no Comvento de Santa Anna desta Sidade de Leirea he auer todos 
os prois e precalsos que deixo em meus testamentos he declarou mais 
a dita senhora que tinha dado a Matheus da Silua Sento e vinte mil Reis 
a Conta de Seu dote e Sendo Cazo que se achem mais escritos digo que 
se achem escritos de mais Contia lhe não falem nelles por quanto Sam 
Onoro e nem se Rezomya toda ha Conta ha qual declaração eu Esteuão 
da Costa de Mesquita fis por mandado e a Rogo da dita Senhora he me 
pedio que por ella aquy asinase por não poder asinar em hos passos do 
duque de Caminha ha vinte de maio de seissentos e vinte e seis annos 
a Rogo da testadora asino Esteuão da Costa de Mesquita //

Aprouasão

Saibão Quantos este publico estromento de aprouasão e declarasão 
virem que no anno do nasimento de noso senhor Jesu Cristo de mil 
e seissentos e vinte e seis annos aos vinte dias do mes de maio do 

dito anno nesta Sidade de Leirea nas Cazas e pasos do Senhor duque 
de Caminha hahy era prezente ha senhora donna Jzabel de Lancastre 
duqueza de Caminha sua molher estando ella hahy prezente doente en 
Cama de doensa que noso senhor deos lhe deu digo que noso senhor 
deos foy seruido de lhe dar en seu prefeito Juizo segundo pareser de 
min tabalião ao diante nomeado logo da Sua mão a minha diante as 
testemunhas ao diante nomeadas me foy dado esta folha de papel 
dizendo-me 164 hera sobre sertas Couzas que depois de ter feito seu 
testamento lhe lenbrara e que ha seu Rogo lho fizera o padre Esteuão 
Cardozo digo Esteuão da Costa Clerigo de misa que depois de feita a 
tal declarasão elle lha lera e depois de lida ella dita senhora emtendera 
muito bem he achara que tudo o que nesta folha de papel hia escrito 
hera o que ella lhe mandara escreuer pello que me pedio lhe aprouase 
/fl. 34/ ha dita declarasão e declarasois he visto seu Requerimento 
heu tabalião lho aprouei a que erão testemunhas a todo prezentes 
Chamadas por parte della dita senhora ho dito Esteuão da Costa que 
asinou por ella a seu Rogo por não poder asinar he o padre João 
Rodrigues seu Capellão e João Gomes Castanho he o licenciado Pero 
Fernandes Freitas moradores nesta Sidade e o licenciado 165 Duarte 
Madeira mediquo hera estante nesta Sidade he Mathias da Fonsequa 
houtrosim morador na dita Sidade he 166 declarou mais ella dita senhora 
Antes desta testemunha Asinar que deyxa mais hũa misa Cotediana na 
mesma Sua Capella de Santa Anna a qual misa dira o padre Rodrigo 
Rebelo beneficiado na se desta Sidade as quais misas Sam prepetuas 
testemunhas Sobreditas he eu Manuel da Fonsequa ppublico tabelião 
Das notas nesta Sidade que esta aprouasão fis he por verdade asiney 
aquy de meu ppublico Sinal que tal he ho licenciado Duarte Madeira ha 
Rogo da Sobredita Esteuão da Costa Mathias da Fonsequa ho licenciado 
Pero Fernandes de Freitas João Gomes Castanho João Rodrigues //

E logo no dito dia mes e anno asima declarado dise e declarou 
a senhora donna Jzabel de Lancastre que na dita folha de seus 
apontamentos avia declarado feito deyxado ao padre Esteuão da 
Costa e porque elle fes os ditos hapontamentos por sua mão dise que 
ella lhe mandara fazer os ditos apontamentos he era Contente que o 
deixado ao dito padre teuese vigor de todos os mais deixados a qual 
declarasão a dita senhora me mandou fazer a min Manuel da Fonsequa 
Como posso ha partecular ho qual eu fis a Rogo da Sobredita Senhora 
he me pedio que por ella aquy asinase ha Rogo da Sobredita Como 
posso a partecular Manuel da Fonsequa /

161 Ms.: à margem esquerda: “o 
licenciado Duarte Madeira”.

162 Ms.: À margem esquerda: “626”.

163 Ms.: À margem esquerda: “o 
Padre João Rodrigues”.

164 Ms.: repetição das palavras 
“dizendo-me”. 

165 Ms.: repetição das palavras 
“e o licenciado”. 

166 Ms.: À margem esquerda: “deixa 
mais hũa misa cotediana 
na sua Capella que dyra o 
padre Rodrigo Rebello”. 
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Aprouasão

Saibão Cuantos este ppublico Jnstromento de aprouasão de 
declaração virem que no anno do nasimento de noso senhor Jesus 
Cristo de mil e seissentos e vinte de seis annos aos vinte dias do mes 
de maio do dito Anno nesta Sidade de Leiria nas Cazas e paso do 
senhor duque de Caminha hahy era prezente a senhora donna Jzabel 
de Lancastre duqueza de Caminha estando ella doente em Cama da 
doensa que noso senhor foy seruido dar-lhe dar logo ella dita senhora 
e por estar em /fl. 34 v/ Seu Sizo e emtendimento declarou depois de 
lhe ter aprouados os apontamentos atras da folha de papel em Cuio 
fim Comesey a declarasão asima ha qual eu Manuel da Fonsequa fis 
por a dita senhora mo pedir e Como pesoa partecular o asiney a seu 
Rogo por ella não poder asinar e logo me Requereo o aprouase por ser 
asim sua vontade he visto seu Requerimento heu tabelião lho haprovey 
e forão testemunhas a todo prezentes que aquy asinarão ho dito Pero 
Fernandes Freitas João Gomes Castanho Mathias da Fonsequa he o 
Padre João Rodrigues Seu Capellão e Francisco Lopes moradores nesta 
Sidade he o licenciado Duarte Madeira hera estante nella que asinou 
pella ditta senhora ha seu Rogo por dizer que não podia asinar he heu 
Manuel da Fonsequa ppublico tabelião de notas nesta Sidade de Leiria 
he termo que esta haprouasão fis e asiney aquy de meu ppublico Sinal 
Asino a Rogo da senhora duqueza desta testador o Madeira // Mathias 
da Fonsequa // ho licenciado Pero Fernandes Freitas // Fransisquo 
Lopes // João Rodrigues Castanho // João Rodrigues // as declarasois 
destas duas folhas de papel vão laquardas he aprouadas por min 
tabelião // Manoel da Fonsequa e Serão Consertadas por mim escriuão 
// Jeronimo Monis Bairos //

/fl. 35-36 - em branco/
/fl. 36 v/

Papeis do senhor Conde de Figueiro

/fl. 37/
A senhora Dona Brittes Duquesa de Bargança fes seu testamento , e 

de sua terça instituiu hua capella no conuento de Santa Anna de Leyria, 
e nomeou por proprio possuidor a senhora Dona Jsabel duquesa de 
Caminha sua filha em sua uida , e por seu falecimento a senhora 
Dona Madalena , e depois a seus descendentes com obrigação de 
duas missas quotidianas , hua no conuento de São Francisco , otra em 

Santa Anna de Leiria com stipendio de cem crusados 167 pagos em seu 
iuro , e que seria obrigado a os pagar quem o possuisse . Falecida a 
senhora Duquesa de Bargança , Logo sua filha a senhora Dona Jsabel 
em comprimento do testamento de sua mai fes instituição das missas 
com o sellario taxado , e accressentou oito mil reis perpetuos as freiras 
de Santa Anna com obrigação de darem ao capellão auiamento de cera 
, uinho , e Hostias , e sostentarem sua alampada accesa de fronte da 
capella onde a senhora Duquesa sua mai esta sepultada , e porque 
as freiras não quiserão acceitar a obrigação do auiamento , fes otra 
iuridica declaração em que deu ao capellão mais quatro mil reis com 
obrigação 168 de traser por sua conta o auiamento , e os pagamentos de 
tudo consignou no iuro de Leiria.

Falecida a senhora Dona Jsabel achou-se que fisera testamento , e 
nelle instituiu otra capella no dito mosteiro deixando a administração 
della ao prouincial , vigairo , e Prioressa. E neste testamento 
accressentou a capella de sua mai mais tresentos mil reis de renda que 
o senhor Dom Pero pella senhora Dona Madalena sua molher houe per 
sentença , sobre o que os administradores da capella da senhora Dona 
Jsabel tem aluara de reuista.

Tem-se achado que a missa em São Francisco se não dixe , nem dis ; a 
missa em Santa Anna sempre foi dita , e o capellão esta pago , e se uai 
pagando por uir na folha do iuro de Leiria . Acha-se mais que enquanto 
se não fiserão partilhas , foi o capellão de Santa Anna pago no monte 
mor , e o de São Francisco alguns annos ; feitas as partilhas em que a 
senhora Dona Madalena teue a terça da senhora Duquesa de Bargança 
com a obrigação da capella , e teue mais a sexta parte na fasenda da 
senhora dona Jsabel , por conueniencias das partes as freiras aceitarão 
o iuro de Leiria sem aduertirem a consignação das pensois querendo 
o dito capellão ser pago em Leiria no dito iuro , as freiras não quiserão 
disendo que a contia do iuro lhes fora dada nas partilhas sem desconto 
algum , pella qual rasão o capellão moueo demanda contra o senhor 
dom Pero como administrador e contra as freiras como possuidoras do 
iuro de sua consignação // sentenceou-se no senado que o capellão 
fosse pago onde lhe consignarão o pagamento , e que o senhor dom 
Pero recompensa-sse e este he o facto como consta dos testamentos , 
instituição e mais papeis.

/fl. 38/
Quinze dias ha que andamos occupadissimos os menistros da relacão 

com as ordens que o senhor Arcebispo deu nestas temporas E affirmo 

167 Ms.: À margem esquerda: 
“não dis a instituido ia que 
sera o iuro de Leirea”.

168 Ms.: À margem esquerda: 
“possuidora dis que sera 
o iuro de Leiria”.
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a vossa senhoria que pera comer não tinha tempo por isso não acudo 
a minha obrigacão como deuo. E perdoe-me vossa senhoria por quem 
he

A essa proposta respondo a margem com hũa sentenca que Em caso 
semelhante se deu na relacão que vossa senhoria podera ler E uer 
mandando buscar o liuro que aponto que he quando o morgado vem 
por via de successão.

E quando o morgado se aiunta por via de casamento que he o caso 
da Ordenacão . Trato neste papel respondendo ao mais que vossa 
senhoria pergunta E as duuidas que na sua carta refere , mas como 
este vem decendendo por successão parece-me que o filho ou filha 
segundos não tem iustica

E se me estendo Em resois he porque vossa senhoria assi o quer E 
para que va dando satisfacão as duuidas da parte , tudo porque tenho 
muito gosto de seruir a vossa senhoria , o papel me fica ira logo

As consultas das Jgrejas do padroado tornarão de Madrid sem 
despacho que manda El rej vote nellas o senhor capellão mor , agora 
sera tempo de vossa senhoria me fazer Jr sobre aquella jgreja da Atalaya 
, E quando vltimamente me não dem folgara muito com hũa do Souto 
da caza bispado da Goarda que tambem nelle fico Em parte donde 
possa seruir a vossa senhoria E sobre tudo disponha vossa senhoria de 
mim como de hum menino seu criado /fl. 38 v/ aqui se murmurou que 
tambem chamarão a Madrid o senhor Arcebispo de Euora , E sessou a 
noua 

Dom Diogo de Castro não teue de cama mais que dous ou 3 dias o 
seu testamento foi de muita meudeza , E não quis muita pompa no 
Enterramento E officios

Vossa Senhoria viua muitos annos sempre com boa saude como este 
creado de vossa senhoria lhe dezeia E nosso senhor guarde a vossa 
senhoria Ettc Euora 1 de Junho de 638
[Assinatura]
Capellão de vossa senhoria Pero de Coimbra Freire

/fl. 39/
Dis Dom Pero de Lamcastro que elle tras hũa demanda com as 

Religiozas do conuento desta Cidade de Leyria , sobre a execussão dos 
testamentos das senhoras Duquesas de Bargança E Caminha Donna 
Brites de Lancastro E Dona Jsabel E pera bem de sua justiça lhe he 
nesessario hũa Certidão do escriuão do testmento de como o Reverendo 

Vigario de Santa Anna fes termo como não queria ser administrador 
dos bens da capella que a ditta senhora Dona Jsabel instituio

Pede a Vossa merce lha mãode passar Em modo que fassa fee E Bjem 
[sic]

Pede do que constar dos autos com o teor do termo Leiria 29 de 
Janeiro de 647
[Assinatura]
Beliaguo

Antonio de Abreu que Siruo de escriuão Do Auditorio ecleziastico 
desta Cidade e Bispado de Leyria Certefico e faço fee Aos que A 
prezente Certidão Virem que he verdade em meu poder estam os Autos 
dos testamenttos /fl. 39 v/ De que A pettição Asima fes menção nas 
quaes folhas quatrocenttos e sessenta e noue e verço esta hum termo 
feito pello escriuão publico por notario neste offiçio Andre Coelho e 
asinado pello Reuerendo padre vigairo do Comuento de Sancta Anna 
desta Cidade frey Manoel da Emcarnassão do quall termo o theor he 
o seguinte

Aos dez diaz do mez de Abril de mil e seisçentos e quorenta e Seis 
Annos nesta Cidade de Leyria e pouzadas donde Viue o reuerendo 
padre frey Manoel da Emcarnaçam vigayro que de prezente serue ho 
Comuento de Sancta Anna desta Cidade Aonde eu escriuão fuy estando 
elle Ahy prezente lhe lly o despacho e Asima e ho Senhor Leçençeado 
Pedro do Reguo Belhaguo Vigairo geral deste Bispado e por elle foy 
dito que elle fazia o termo na maneyra seguinte pello qual foy dito 
que elle pello testamento da senhora duqueza não hera mais que 
administrador de Sua Cappella /fl. 40/ Com os adiante nelle declarados 
e não hera testamenteyro senam outras pessoas nelle declaradas Com 
os Constauão Do mesmo testamento e pella ditta rezam não podia 
ser obriguado a ser testamenteyro por Ser Couza diuerssa nem elle o 
asseitaua por ser soomente administrador na forma declarada de que 
Eu escriuão fis este termo que elle Asinou e eu Andre Coelho escriuão 
que o escreuy frey Manoel da Emcarnação vigairo e não dezia mais 
o dito termo com o theor do qual passey A prezente Certidam por 
me ser pedida e mandada passar por uertude do despacho Atras do 
lleçençeado Pero do Reguo Belliaguo Vigayro geral em esta çidade e 
Bispado de Leyria e uay na verdade Sem Couza que duuida fassa por 
quanto A comsertey por min e com o offeçial de Justiça Abaixo Asynado 
e os proprios Autos e termo em toda e por todo nos Reportamos em 
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Ley [sic] digo nos Reportamos e me asiney de meu Sinal /fl. 40 v/ Razo 
e custumado  em Leyria Aos trinta e hum dias do mes de Janeyro de mil 
e seisçentos e quarenta e sette Annos pagou desta Sincoenta Reiz e eu 
Antonio de Abreu escrivão a ffis escreuer e sobescreuj
[Assinaturas]

Antonio de Abreu
Vista por min escriuão

 Antonio de Abreu
E Comiguo escriuão
Pero Estauaujlllla [sic]

/fl. 41/
169 Todos estes dias nos embarasou dilatar o Doutor Duarte Alueres 

a reposta a quem Comoniquei Estes papeis , hagora a da tam lemitada 
Como Vossa merce vera deste seu papel Dom Pero falou estes dias 
aos menistros da meza da Conciencia e todos rezom hũa que não tem 
Jurisdicão pera obrigarem ao Conseruador a proceder , e menos por 
o desporem e nomearem Outro por Este Cazo , e que ao que Ella se 
Extende tem executado Com os despachos que tem dado . E dam a 
entender , que deuemos queixar-nos a Sua Alteza do dito Comceruador 
, e pedir-lhe ou mande 170 que proçeda sem nenhũa dilacão nem 
duuida fazendo guardar os preuelegios e inzencois , e que quando 
elle não obedeça nomee outro Comseruador por Este cazo , e que 
Juntamente nos queixemos do dezembargo do paço não Continuar 
nos procedimentos Pedindo a Sua Alteza mande que se Continue logo 
hultimamente que quando lhe não paresa se sirua de me dar licenca por 
desestir ; ficando meu oficio reseruado pera sua magestade me tornar 
a mandar Restetuir a capella uisto o que me tem Custado de fazenda 
E de trabalho , e não hauer desestido sem licenca sua , e pedindo-a 
agora uiolentado dos rigores do colector , e por estar sangrando 
doze uezes Com perigo da uida ; E tambem parese que se fassa outra 
pessoa mandar a Madrid sua magestade que jsso fazendo-lhe queixa 
e pedindo-lhe que mande a Princeza /fl. 41 v/ que faca Comceruador 
particular por este Cazo , e que mande que se Continue no dezembargo 
do paco Com os procedimentos que vem o dereito dele por merçe ou 
Se me de a licensa na forma Referida ; hem hũa houtra peticão se ha-
de dar a Entender o prejuiso que Resultaram a Jurisdicão real Ser Eu 
Constrangido a desestir porque todos os declarados E denunciantes 
estão esperando minha Resolucão hos procedimentos que se tem 

Comigo por seguirem meu exemplo . Estas petiçois he comueniente 
que as faca Vossa merce hum dia por outro porque hũa a-de hir no 
Correo de Sabado por Madrid ou antes se foi tras ordinario ha outra 
se ha-de dar a senhora Princeza no primeiro dia de fazer ho mezmo 
na meza da Conciencia Esta peticão que esta feita que mando porque 
ora se ualha della por as que ha-de fazer de nouo E tudo me restituira 
Com a breuidade que seja [?] E Como deitarmos este negoceo de parte 
entraremos nos outros que tenho Comonicado a Vossa merce de caza 
quarta feira
[Assinatura]
Dom Francisco Luis de Lancastro

/fl. 42/
Dom Francisco Luis de Lamcastro Comendador mor da ordem 

de são Bento de Auis E como administrador que sou da Capela que 
instetuio A duqueza de Caminha dona Jzabel de Lamcastro em santa 
Ana da sidade de Leiria por esta procurasão por mim Asinada dou 
poder A fulano amostrador da prezente pera que posa arrecadar dos 
almoxarifes das Cazas desta Sidade de Leiria os Juros do ano pasado 
de 637 pertemsemtes a dita Capela conuem A saber do almoxarife da 
impusisão dos vinhos desta dita Sidade – 208Uii4 E do almoxarife da 
Caza das Carnes desta dita Sidade – 208Ui03 – e do almoxarife da Caza 
da portayem da mesma Sidade ii6U2i6 – de Resto dos 208Ui03 reis 
que uão na dita folha porque o demais se arrematou a dom Pedro de 
Lamcastro E do tizoureiro d’alfamdegua desta mesma Sidade i7Ui26 – 
os Coais Juros uão nas ditas folhas em nome da prioresa e Rilijiozas do 
mosteiro de Santa Ana da Sidade de Leiria que foram administradoras 
da dita Capela E se me mãodam emtregar como administrador que sou 
dela por mãodados do conselho da fasenda pera o que lhe deu todos 
os poderes em direito nesesarios pera que posa cobrar as ditas contias 
E dar as quitasois que forem nesesarias E asinar nas folhas das ditas 
Cazas pera o que lhe deu todo o meo Cumprido poder E me obriguo a 
auer por boa firme E ualioza a Cobramsa E quitasois que em meo nome 
fizerem dar sob obrigasam de meus bens e Remdas em Leiria Ettts

/fl. 43/
Com o Arcediago Bartolomeo Mendes de Abreu asentei que as missas 

do annal da duqueza minha senhora , que deos tem , se comessassem , 
como comessarão , a dizer desde dia de todos os sanctos do anno de 

169 Ms.: À margem esquerda: 
“Memoria que eu for uiuo , não 
occupe a outra pessoa ; e aja 
que não necessita do Cadaual 
porque a uontade com que 
acuido a serui-llo supple os 
defeitos de minha ignorançia”.

170 Ms.: À margem esquerda: “Asi uão 
duas petiçõens por agora me 
não parece que vossa senhoria se 
queixe da meza do Paço tentemos 
este caminho publico. Eu buscarey 
a vossa senhoria hum dia destes e 
em todos os seruirey Dom Gabreil 
[sic] d’Almeyda Raumulez [?]”.
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1646 e que a satisfasão seria conforme o testamento ; e conforme 
a elle , peço a vossa senhoria me faca merce e esmola manda-las 
satisfazer nesta cidade do modo que a vossa senhoria lhe pareser , 
que as missas que aqui se dizem não me he possivel manda-llas cobrar 
em outra parte . tãobem estão Ja dittas duzentas missas que o mesmo 
arsediago me mandou dizer , e de que lhe tenho passado sertidao . 
este Comcerto de /fl. 43 v/ vossa senhoria esta pobrisimo e quasi 
todo lançado em terra assim pella falta que lhe fazem aquelles meus 
senhores que o amparauão e sustentauão , Como pellos infortunios e 
tempestades destas horas peço a vossa senhoria pello Amor de deos 
nos socorra com a satisfasão das missas com a possiuel breuidade e 
sigurança que todos os Religiozos deste Conuento de vossa senhoria 
tem grande Cuidado na pontualidade de Capellas de vossa senhoria 
quem deos guarde [?] Leyria e feuereiro 4
[Assinaturas]
Capellão de vossa senhoria
frei João de Jesus guardiam

/fl. 44/
O Arcediago me remetteo a carta de vossa senhoria , e com ella a 

estimação da muita merce que vossa senhoria me faz que agradeco 
quanto posso , e por ella beio a mão de vossa senhoria.

No negoceo que vossa senhoria trata e sobre que ia falamos 
estou de acordo euitar demandas quanto me for possiuel , e vossa 
senhoria esta do mesmo pareçer segundo nesta sua me significa , e 
me tem em presença certificado mas com a carta que vossa senhoria 
escreueo ao Arcediago confesso que me acho muito atras do muito 
que esperaua , porque se vossa senhoria esta tão mal informado das 
obrigaçois da capella que possue , não podemos concordar athe vossa 
senhoria tomar a uerdadeira imformação , ou me mostrar que eu uou 
errado na que fis nesse papel de fora tirada do testamento da senhora 
Duquesa instituidora da capella , e assym mais das instituicões da 
propria possuidora que foi a senhora Dona Jsabel.

Vossa Senhoria mostra na carta do Arcediago que não pagara mais 
que do tempo que esta de posse dos tresentos mil reis , os quais alem 
de serem litigiosos e sobre que nos temos aluara de reuista assinada , 
pella mão real , o que vossa senhoria dis seria bom fundamento se as 
missas forão fundadas nos tresentos , o que não he assy , e a rasão he 
clara , antes de a capella que vossa senhoria possue herdar os tresentos 

por beneficio da primeira possuidora que foi a senhora Dona Jsabel , ia 
a capella tinha fundadas as missas na terça da instituidora que foi a 
senhora Dona Brittes.

O capellão de vossa senhoria Esteuão da Costa esta pago the o 
presente que são passados mais de uinte annos , e sempre se pagou 
na fasenda da Senhora Duquesa de Caminha , e todos estes annos são 
depois de seu falecimento , tempo em que vossa senhoria esteue de 
posse , ou com aução a ella , e todos os bens forão sempre de vossa 
senhoria , supposto isto deue vossa senhoria consultar pera segurança 
de sua consciencia , e euitar demandas , se he obrigado a pagar a 
esta casa uinte e quatro mil reis todos os annos de que o capellão foi 
pago , tirando o que vossa senhoria mostrar per escritos que pagou 
, e esta nossa pretenção não he meramente aução senão dinheiro 
desembolsado por vossa senhoria , e pago a sua conta

Assym deue vossa senhoria consultar se he obrigado a pagar quatro 
mil cada anno pella alampada que sempre esta accesa conforme a 
obrigação que lhe pos a senhora Duquesa de Caminha.

Para que vossa senhoria saiba quanto eu pretendo fogir a demandas 
no que vossa senhoria e eu tiuermos duuida , da minha parte eu estarei 
pello que o padre mestre frei João de Vasconcellos dixer , se elle nos 
quiser compor , porque a rasão que o direito tem pera o excluir , tenho 
eu pera o querer que por tão parente deue attentar mais ao bem da 
consciencia de vossa senhoria /fl. 44 v/que o de sua fasenda. E se o 
padre mestre não quiser , eu me conprometerei no que dixer algum 
bom Letrado , mas não ha-de ser auogado per officio que não pode 
faser opinião e quem nestes termos se poem , não deue ter animo de 
contender diante de ministros . Eu não quero mais que a uerdade que 
he dura cousa lograr vossa senhoria hua capella tão bem ditada , e 
nos que lhe paguemos os custos. Deseio stabelecer hua pas perpetua 
entre estas duas capellas , per que não requeiramos tantas ueses sobre 
ellas , o meio pera concordia he se o capellão de vossa senhoria ha-
de ser pago em nosso iuro , desmembrar eu toda a contia em hum 
padrão dado a vossa senhoria e descendentes e vossa senhoria dar-nos 
otro da mesma contia , e com isso cessão demandas. Sobre as diuidas 
atrasadas , tenho dito o que me pareçe rasão e iustica , esta espero 
de vossa senhoria com grande fundamento ; este mes nos ueremos 
se não houer algum grande impedimento , ou o padre procurador 
da prouincia fara estes consertos , e folgarei que seião fixos per que 
eu me empregue no seruiço de vossa senhoria sem pretencois , nem 
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molestias. Nosso Senhor guarde a vossa senhoria como pode etts Leiria 
em 6 de Nouembro de 646.
[Assinatura]
Frei Manuel da Encarnação

/fl. 45/
A noticia que / por maior / se pode dar da fundação do mosteiro jzento 

condado e couto de Santa Maria de Refoyos de Lima he a seguinte.
No Liuro dos obitos desta caza no primeiro de setembro está a 

encripcão que se segue.
Obist Alexander Papa tercius : Et Domnus Alphonsus Ancede mondis 

Dominus de toto Reflorios per se limitato et fundator Monasterij 
de Refloriis : Et Dominus Meneudus Alphonsus eius filius comes de 
Refloriis , et Gemeina Pelaiz eius uxor , qui ambo suum condadum Deo 
et monasterio Santa Mariae de Reflorus et Petro eius fratri eiusdem 
Loci Priori cateris quem fratribus ibidem in perpetuum comorantibus 
obinlerunt : quam donationem Jnclitus Portugaliae Rex Alphonsus 
Primus , confirmarit , dedit et donauit multiquem Pontifices bullis , et , 
graties Eoborarunt.

O Conde Dom Mendo e a condessa estão enterrados na capella 
mor desta caza a parte da Epistola no seu tumulo se le a enscripção 
siguente

Hoc comitis Mendis requiescunt ossa sepulcro , qui templo huic 
omnes ipse dicauit opes. Obiit Anno II82

Nesta caza se lhes dizem muitas por suas almas , e todos os annos 
se lhes faz hum officio de defunctos muito solene dez o Perlado a 
missa , e desce o conuento a capella mor a dizer-lhe o respondo assi as 
vesporas como no dia das exequias.

El Rei Dom Afonso Henriques fez conde a Mendo Afonso o quoal com 
licença do mesmo Rei deu e doou a este Mosteiro a Jgreja de Santa 
Maria de Refoyos e o seu condado a seu Jrmão Dom Pedro , e aos mais 
religiozos conegos Regulares como consta do liuro dos obitos , do 
tombo e de outras memorias do cartorio.

Por morte do Prior Dom Pedro irmão de Mendo Afonso que foi no 
anno de 1154

e foi o primeiro Prior , se seguio o Prior dom Goncalo – 1163
Des deste tempo forão continuando os mais Priores ate o anno – 

1472
em que socedeo o que se segue.

Domnus Rodericus a Mello clericus saecularis ex Domo et familia vice 
comitum Archidiaconus de Villa Noua de Cerueira Abbas de Lanheses 
et perpetuus Comendatorius de Villa Noua de Molia et S. Martini de 
Crasto – 1480

Domnus Petrus de Mello filius dicti Roderici de Mello vltimus Prior 
de antiquis qui praefuit 50 annis , et canonicam disciplinam , ac res et 
bona monasterij penites destruxit ac dissipauit. Obiit Anno – 1550

Comendatarij
Doctor Dominicus de Torres – 1554
Lusitanus Cardinalis scilicet Georgij Romae Presidentis – 1556
/fl. 45 v/

Djomnus Julianus de Alba Episcopus Mirandeusis qui Monasterium 
hoc resignauit in fauorem nostra Congregationis de consensu Regis 
Sebastiani Anno

Neste anno o Geral de Santa Cruz chamado Dom Manoel tomou 
posse deste mosteiro

Despois no anno 1567 tornou a tomar posse deste Mosteiro o geral 
de santa Cruz chamado Dom Jorge por Letras Apostolicas concedidas 
pella santidade de Pio Quinto . des deste tempo forão sempre os Priores 
trienaes seguindo-sse huns a outros sucesiuamente por eleccoes 
canonicas ate este prezente anno de 1665 o primeiro Prior trienal se 
chamou Dom Theotonio.

No Liuro dos Obitos em 16 de Mayo se le a enscripção seguinte 
Obiit didacus canonicus da Costa : Et Domnus Petrus Prior de Roriz Et 
Jllustrissimus Domnues Pelagius Tudensis episcopus , qui Tedensem 
ecclesiam fecit  Regularem , sub Regula Diui Perentis Augustini : et 
Jurisdictionem eposcolem quam habebat in parrachos et parrochianos 
Monasterij de Reflorijs cum consensu suorum Canonicorum Regularium 
eisdem Monasterio , et Prioribus eius dedit ; quam Jurisdictionem 
confirmauit Alexander tertius Papa anno 1163 et Jnocentius tertius 
et Clemens secundus et Hyacinthus cardinalis legatus et alij summi 
Pontifices.

A doação que fez el Rei Dom Afonso Henriques a Mendo Afonso do 
condado de Refoyos está no tombo.

A doação que fez Afonso Ancedemondis e Mendo Afonso e seus filhos 
e filhas no Mosteiro de Refoyos está no mesmo tombo e a doação de El 
Rei Dom Afonso Henriques na quoal doou o Couto de Refoyos ao dito 
mosteiro. El Rei Dom Sancho doou a Jgreja de São Jullião de Nogueira 
ao mosteiro. El Rei Dom Afonso 4º confirmou por sentença o Couto do 
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mosteiro. Outros papeis concernentes neste intento estão no liuro das 
memorias no Cartorio com todas as sentenças e preuilegios.

Tem este mosteiro toda a Jurisdição Ecclesiastica confirmada por 
muitos summos Pontifices. Dom Pedro de Mello sobre a Jurdição teue 
sentença contra o Arcebispo de Braga. No tempo de Dom Rodrigo 
da Cunha teue esta caza outra sentença contra elle sobre a Jurdição 
pagou o Arcebispo as custas. O Prior poem vigario geral escriuão , 
meirinho e porteiro em todo o Jzento . tem Aljube pera homes e outra 
pera molheres . finalmente he emmediata a sua santidade e assi das 
sentenças que dá o vigario geral apellão pera o Prior e das do Prior 
pera Roma.

/fl. 46/
Saybão quamtos este estromento de arrendamemto de herdade 

dada a laurar de matacão por tempo de seis annos e obrygacão virem 
que no Anno do nacimemto de nosso senhor Yezus Chrysto de myl e 
sejsemtps e trymta e quatro annos aos vimte e seys dias do mes de 
yulho do dito anno e nesta cidade de Euora na Rua amcha [sic] nas 
pouzadas do padre Gaspar Barreto secretaryo do Samto officio desta 
cidade diguo do santo offisio da ymqujsisão desta cidade estamdo ahi 
prezemte o Reueremdo padre frey Yoão da Conseysão Religiozo 
professo da ordem do gloryozo padre são Framsisquo da prouymsua 
de Portugal e procurador geral e super ymtemdemtes no mostejro de 
nossa senhora de Sub a Serra da ordem de Samta Clara cito na uylla da 
Castanheyra de Ribateyo por uertude de sua procurasão que 
aprezemtou yustificada enuyo treslado de uerbo ad uerbum he o 
seguimte /fl. 46 v/¶ Soror Violamte de São Miguel Abbadessa do 
mostejro de nossa senhora de Sub a Serra uylla da Castanhejra e as 
discretas abaixo assinadas por este nosso assinado de procurasão 
damos poder ao padre frey Yoão da Comsejsão nosso super 
ymtemdemte pera que por nos e em nome deste Comuemto possa 
arrecadar as nossas Remdas he foros que este Comvemto tem e podera 
por uertude desta procurasão dar quytasões e quytasão em forma assi 
em yuizo Como faca delle e assi mais he damos poder pera por si e 
pellos procuradores que sob est’abadessa poder procurar e fazer todos 
os negocios que se mouerem tocamtes a este comuemto em qualquer 
materya que for em yuizo e faca delle assi moujdos como por mouer e 
lhe damos os mesmos poderes pera poder fazer arrendamemtos e 
afforamemtos como lhe bem paresser e cobrara todo o que nos 

estiuerem deuemdo e tudo o que por elle for /fl. 47/ feito em prouejto 
deste Comvemto aueremos por firme e ualiozo Como se por mi fosse 
feito e lhe comcedemos todos os poderes em derejto comsedidos e 
obrygamos os bens e Remdas deste Comuemto oye vimte e tres de 
yanejro de myl e seyssemtos e trymta e tres / soror Violamte de São 
Myguel abbadessa soror Marya de São Framsjsquo vigajra / soror Lianor 
das Chagas / soror Anna de Yezus / soror Catheryna dos Amyos / soror 
Catheryna de Yezus escryuam do Comuemto / soror Marya da 
Emcarnação / soror Framsisqua de Yezus /// Certefiquo eu Agostinho 
Pires tabalião do publico e da yudicial nas ujllas das Castanhejra e 
Pouos pello comde da Castanhejra que os synais que estão ao pee da 
procurasão nesta mea folha atras hum delles he da madre abbadessa 
do mostejro desta dita uylla da Castanheyra e os mais sinais yumto a 
elle são das madres disletas [sic] do dito mostejro e a letra della he da 
/fl. 47 v/ madre escryuam da caza e seu sinal em fee do qual passey 
esta ao prymejro dia do mes de feuerejro de seissemtos e trymta e tres 
e assiney em publjco per que nada , segumdo assi e tão comprydamemte 
se comtinha na dita procurasão e yustificasão que tornou a ficar em 
poder do dito padre frey Yoão da Comsejsão que assinou no fim de 
Como a Resebeu e loguo por elle foi dito peramte mym tabalião e das 
testemunhas ao diamte nomeadas que por uertude da dita sua 
procurasão por este publyco estromemto arremdaua hora e daua de 
arremdamemto o Lamar de Matasão a Manoel Gomes laurador e 
morador na herdade dos barros da freguezia de São Mancos termo 
desta cidade que prezemte estaua hũa herdade que o dito mostejro de 
nossa senhora de Sub a Serra da dita uylla da Castanhejra tem e possue 
no dito termo 171 /fl. 48/ e freguezia a que chamão a quinta de dom 
Dioguo que he do dito mostejro e he de hum arado e esto por tempo 
de seis annos comprydos e seis nauydades acabadas de que sera e 
fara o prymejro alqueue pello mes de yanejro que embora ujra do anno 
de myl e seisemtos e trymta e simquo em diamte em a qual herdade ho 
dito laurador laurara e sameara com os arados de bois simgeis e 
trylhoadas que em Comum costume estão se laurarem e samearem as 
terras da dita herdade e se laurão e sameão as outras e o mao 
lamsamento [?] desta lauramdo porem e sameamdo a terra toda alj 
toma e [ ?] e folhas affolhadas e ordenadas como amdão não sobresalta 
nada de hũa em outra e no que toca as Reluas sameara tudo o que 
poder e qujzer e no deradejro anno deste arrendamemto deixara na 
dita herdade folha /fl. 48 v/ folgada de Anno e ues por ymtejro sem 171 Ms.: repetição da palavra “e fre-”.
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samear Reluas algũas por quamto emtra sameamdo Reluas e quer elle 
laurador laure e samee a dita herdade quer não quer a paste com seu 
guado quer não seia todauya obryguado dar e pagar de Remda e 
matacão da dita herdade em cada hum anno ao dito mostejro por 
samta Marya de agosto e amtes se amtes o pão limpo for simquo moios 
e coaremta alquejres de tryguo anafe bom e de Reseber do melhor que 
a terra da dita herdade der limpo de poo e na soma emxuto forro de 
dizymo e carreto posto e emtregue na uylla da Castanejra no seleyro 
do dito mostejro por todo o mes de setembro a custo e Risquo dellle 
Laurador e medido no selejro do dyto mostejro comforme ao Costume 
da terra e assi paguara mais de pitamsas em cada hum anno com o pão 
da matasão oito /fl. 49/ myl reis em dinhejro pellos porcos carnejros 
galynhas queiyos e mamteigua e assi dahi em diamte em cada hum 
anno per semelhante dia e tempo sob pena que passado o dia e termo 
da pagua dahi em diamte tudo dar e paguar com todas as custas 
despezas perdas e damnos que o dito mostejro per ello fizer e Reseber 
por rezão e Respeito de ma pagua e que não dara nem testemunho 
passara a dita herdade da sua mão a pessoa algũa sem lisemsa do dito 
mostejro onde seu procurador sob pena que damdo-a antes passamdo-a 
sem a dita lisemsa a tal data e trespasassão sera nulla e de nenhum 
viguor nem effeito e que se as cazas da dita herdade tiuerem 
necessidade de algum comseito que o dito mostejro as mandaua 
comsertar de tudo o necessario a sua proprya lista e tera comtinuamemte 
as cazas da dita herdade que lhe forem /fl. 49 v/ dadas pera seu 
gazalho quemtes e pouoadas e a fomte limpa sob pena de pagar os 
damneficamemtos que em ellas forem feitos e olhados / e que não 
Compryndo elle laurador todo o comtheudo neste estromemto 
expesialmemte não pagamdo que o dito mosteiro ou seu procurador o 
poderão botar fora da dita herdade e da-le-a da sua mão a quem 
qujzerem sem mais outra ordem de yustisa nem authorydade diguo 
sem mais outra ordem de yuizo nem authorydade de yustisa e sem elle 
laurador pera ele o ser mais chamado citado nem Requerydo e 
comprymdo elle todo o Comtheudo neste estromemto se obrygou a 
elle dito padre frey Yoão da Comseysão em nome do dito mostejro por 
uertude de sua procurasão ao terem posse da dita herdade e lha fazer 
dou este arremdamemto seguro liure e de pas de toda a duuyda brygua 
embarguo /fl. 50/ e comtradisão que lhe sobre ello seya ou for posto 
em parte ou em todo sob pena de lhe compoer a perda e damno destas 
e despezas que por ello tiuer e Reseber sob obryguasão dos bens e 

Remdas do dito mostejro que pera ello obryguou / e declarou o dito 
padre que assi paguaua mais o dito Manoel Gomes de Remda das cazas 
da dita herdade e uynha que nella esta e moynho dezasete myl e 
duzemtos reis em dinhejro de Comtado Com o pão da matacão posto 
todo e emtregue na dita uylla da Castanheyra por todo o mes de 
setembro do que todo fara o prjmejro paguamemto por todo o mes de 
setembro do anno de myl e seisemtos e trymta e seis / e posto que as 
cazas da dita quinta uynha e moynho amdassem athe aguora 
arremdadas em uimte e tres mil e setesemtos reis com tudo se lhe 
abatem quoatro myl reis das cazas em que ha-de /fl. 50 v/ vyuer e 
dous myl e qujnemtos reis se lhe abatem mais com a seuada que mais 
se pagaua de matasão por quamto se obrygua a por os simquo moios 
e coaremta alquejres de tryguo anafe na uylla da Castaneyra a custa 
delle laurador na forma que fiqua dito , e por quamto no anno que uem 
de myl e seisemtos e trymta e simquo o dito Laurador não tem 
obrygasão de leuar o pão paguara dezanoue myl e setesemtos reis da 
quimta cazas e moynho pello mes de agosto do dito anno de myl e 
seisemtos e trymta e simquo as quoais emtreguará á pessoa que as 
ditas Religiozas ou a elle padre procurador pera ysso nomearem / e 
pello dito Manoel Gomes laurador que prezemte estaua foj dito que 
elle tomaua e asertaua em si em seu nome de arremdamemto da mão 
do dito padre frey Yoão da Comseysão a dita herdade da quimta de 
dom Dioguo pello dito tempo /fl. 51/ de seis annos e este estromemto 
Com todas as clauzullas comdisões penas e obryguasões assima ditas 
e declaradas as quaois todas a cada hũa dellas se obryguou as ter 
mamter e comprir e em cada hum anno deste arrendamemto dar e 
paguar de Remda e matasão da dita herdade ao dito mostejro de nossa 
senhora de Sob a Serra da uylla da Castanhejra abbadessa e Religiozas 
delle simquo moios e coaremta alquejres de tryguo anafe e oito myl 
reis em dinhejro de pitamsas / e dezasete myl e duzemtos reis mais de 
Remda das cazas quimta e vynha e moynho em cada hum anno excepto 
o anno de myl e seisemtos e trymta e simquo porque nesse paguaua 
dezanoue myl e setesemtos reis em dinhejro tudo pellos dias e tempos 
modo e maneyra sobre dita sob obriguasão de todos seus bens moueis 
e de Raiz auydos e por auer que pera ello obrygou e outorgou de 
/fl. 51 v/ por todo o comtheudo neste estromemto ou por qualquer 
cauza de elle ser citado e Requerydo se comprir peramte o yuis de fora 
desta cidade oo corregedor della por suas cartas citatoryas precatorjas 
e sem ellas e em todo fazer de si comprymemto de derejto e yustisa e 
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ymtejro pagamemto do prymsipal e custas pera o que Renunsiou yuis 
de seu foro e da terra aomde ao tal tempo vyuer a ues tiuer e todos os 
mais preuylegios lyberdades de theor de rasões que em seu fauor aya 
e se obryguou a não vir com embargos alguns de nenhũa calidade que 
seyão em meu com elles ou alegamdo algũa cauza com que possa 
ympedir ou Retardar qualquer dos ditos pagamemtos ou parte de 
algum deles não quer ser ouuyda em yunho nem fora delle com cauza 
que alegar sem prymejro depozitar tudo o que estiuer deuendo por 
/fl. 52/ bem deste arremdamemto em dinhejro de comtado em mão e 
poder da madre abbadessa do dito mestejro ou do procurador delle 
sem lhes pedir fiamsa nem causão algũa em que d’aguora pera emtão 
e de emtão pera aguora os haperseguimos [?] he abonados pera o tal 
depozito e Renunsiaua ordenação que dis que a geral Renumsiasão 
não valha e os des dias de embarguos e os noue de doemte e as feryas 
ordinaryas por que de nada quer uzar nem guozar se não toda Comprir 
e guoardar como por esta fica obryguado e declaro que a clauzulla 
depozitarya pus eu tabalião aquy pellas partes me pedirem e Roguarem 
que aquy a escreuesse e puzesse na forma da ley e prouyzão de sua 
magestade , e disse que hera comtemte que por qualquer couza 
tocamte a este arremdamemto seya citado em seu nome o Carcerejro 
da cadea publyca desta cidade ou o porteyro /fl. 52 v/ da camara della 
e pella tal citacão e semtemsa que no cazo se der se fassa penhora e 
execusão em seus bens e que paguara ao Requeremte que amdar na 
execusão a duzemtos reis por dia a fora as mais custas que se fyzerem 
por autos yudisiais que correrão do dia da ausão posta athe semtemsa 
final e execusão della e pera mais abastamsa aprezemtem loguo ahi 
por seu fiador e prymcipal paguador a Gaspar Alueres laurador na 
herdade da Serra da Espinhejra termo desta cidade freguezia de são 
Mamsos o qual loguo ahi aparesseo e disse que de sua proprya e liure 
uomtade sem forcar eu constramgimemto de pessoa algũa ficaua por 
fiador e prymsipal paguador depozitaryo de yuizo pello dito Manoel 
Gomes e se obryguaua que semdo cazo que o dito Manoel Gomes não 
pague emtregue e satisfaça /fl. 53/ toda a matacão e mais Remda 
comtheuda nesta escretura de arremdamemto assi de pão como de 
dinhejro e com effeito não Cumpra com todas as obryguasões desta 
escretura que elle dito fiador tudo pello dito mamde Manoel Guomes 
daua e paguaua com effeito por sua pessoa e todos seus bens moueis 
e de Rais auydos e por auer que pera ello obryguou / e disse que pera 
tudo compryo ter e mamter se sobmetia a todas as clauzullas comdisões 

penas e obryguasões Renunsiasões e dezafforamemtos com que o dito 
laurador Manoel Gomes fica obryguado por que a todas se sogeita e 
sobmete como depozytaryo de pee de yuizo e em testemunho de 
uerdade outorgarão e mamdauão ser feito este estromemto de 
arremdamemto e fiamsa e as que da nota e theor comprjrem que 
assinauão de suas mãos e letras e o aseitarão e eu tabalião como 
pessoa publica estepulamte e /fl. 53 v/ aseitamte a estepuley e aseytey 
em nome dos auzemtes a que esto comuem comvir tocar e pertemser 
pode semdo prezemtes por testemunhas o padre Gaspar Barreto 
secretaryo do samto offisio da ymquysisão e Berthalameu d’Amdrade 
cryado do dito padre frey Yoão da Comsejsão e eu Gill Soltejro tabalião 
que o escreuy e declarou o dito padre que posto que atras diga que 
Respomdera peramte o yuis ou corregedor desta cidade que comtudo 
sera obryguado prymejro Respomder peramte o comseruador do dito 
mostejro ou do yuis de fora de Uylla Framqua que he o mesmo da uylla 
da Castanhejra e com esta declarassão assinarão e eu sobredito 
tabalião que o escreuy frey Yoão da Comseysão Gaspar Barreto Manoel 
Gomes / Gaspar Aluares de [sic] Bertholameu d’Amdrade / o qual 
estromemto de arremdamemto e fiamsa eu sobredito tabalião publico 
de notas por el Rey /fl. 54/ nosso senhor e nesta cidade de Euora e seu 
termo em meu liuro de notas tomey e delle o tresladey bem e fielmemte 
que fiqua em meu poder ao qual em todo e por todo me Reporto e por 
uerdade Como propryo liuro este treslado Comsertey e aqui me assiney 
de meu publico sinal que tal he

pague deste nota lyda seissemtos e sesemta reis 660 reis
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Certidão de Quitação do Dote da Senhora Dona Jzabel de Lencastre 
cazada com o Marquez de Vila Real Dom Miguel de Menezes e Sua 

May e Sogra a Senhora Duqueza Dona Brites de Lencastre

/fl. 1/

Diz a Duqueza Dona Jsabel; que a ella lhe he necessario hũa certidão 
de Francisco Gomez Marinho taballião em esta vila do Alandroal com o 
treslado de hũas quitacoins de parte do dote que o Duque de Caminha 
deu por seus procuradores a Duqueza Dona Britis que Deus tem may 
da ditta senhora na escritura do contrato de seu cazamento do que lhe 
foi entregue; a qual escritura esta nas notas do ditto taballião

Pede a vossa merce lha mande passar em forma que faça fe . E R 
Justitia, e m.

Pase-lhe ho escriuão a sertidão
que pede em modo que pede em modo que fasse fe 

oie 27 de Nouembro de 62
[Assinatura] João Lourenço Francisco

Satisfasemdo eu Francisco Guomez Marinho taballião publiquo do 
judiçial e notas nesta villa do Alandroal e seu termo por el Rei nosso 
senhor ao despacho assima de João Lou/fl. 1 v/remço Francisco 
juis ordinario e nesta dita villa sertefiquo E dou minha fee que 
tenho em puder hum liuro de notas que escreueo Vasquo Martis 
Verdelho servindo os ditos offiçios no qual liuro esta hum publiquo 

instrumemto de escretura do dotte de cassamento que fes a senhora 
dona Brites de Lemcastre duquessa de Bargamça que Deos tem ao 
senhor Marques de Villa Real dom Miguel de Meneses pera aver de 
cassar com a senhora dona Jsabel filha da dita senhora dona Brites 
de Lencastre, E he verdade que ao pe do dito dotte estão duas 
quitasois hũa apos outra que derão os procuradores do dito senhor 
marques de que o tresllado dellos de verbo ad verbum he o seguimte 
¶ Saibão quamtos este publiquo instrumento de quitassam de parte 
do dotte virem /fl. 2/ que no anno do nascimento de nosso senhor 
Jesus Christo de mil E seissentos E quatro annos aos trimta dias do 
mes de Julho do dito anno em esta villa do Alandroal nos apousentos 
da muito exselemte duquessa de Barganca dona Brites de Lemcastre 
estamdo ahi prezente Sebastião Rodriguez da Motta abade da villa 
de Velladares E capellão e procurador bastante do muito exselemte 
senhor Dom Miguel de Menesses marques de Villa Real como constou 
por hũa procurasão que logo aprezentou Cujo tresllado he o segimte ¶ 
Eu o Marques de Villa Real ett. por este deu poder a sebastião 
Rodriguez da Motta abade da minha villa de Valladares E meu 
capellão perapor mjm E em meu nome cobrar todo o dinheiro que a 
duquessa minha senhora lhe manda /fl. 2 v/ emtregar alentado que 
me prometer em dote com a senhora dona Jsabel sua filha E tudo por 
elle cobrado constando por seu asinado nas costas deste e por bem 
Resebido E me dou por emtregue E satisfeito do que asim Reçeber 
sob obrigassam de minhas Rendas E por firmessa mandei passar este 
por mim asinado E sellado com o sellette de minhas armas, Bernardo 

Arquivo Histórico 
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fólios)
Cota antiga: Maço de Bragança 
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d’Essa o fes em Cham de Cousse a vimte E tres dias de Julho anno de 
mil e seissentos E quatro , o Marques E o dito sinal [o]u[tr]ossim vinha 
asinada pello dito senhor marques E sellada com o sello de suas armas 
por vertude da qual procurasam pello dito padre Seastião Rodriguez da 
Motta foi dito que elle Resebera como defeito Resebeo perante mjm 
tabeliam E testemunhas ao diante nomeadas que tresentos mil Reis 
em dinheiro de comtado , que a dita senhora duquessa de Barganca 
dona Brites /fl. 3/ lhe emtregou a conta do premeiro pagamento que 
se obrigou a fazer ao dito marques no dotte que lhe fes pera cazas 
com a senhora dona Jsabel sua filha, logo tanto que com ella fosse 
Recebido pello que por estar bem pago E entregue da dita quantia 
de dinheiro por elle foi dito que a daua como defeito logo deu por 
quite E liure a dita senhora duquessa E a todos seus bens E eu deixo 
toda dita quantia de dinheiro, E declaraua avello Recebido a conta do 
dito premeiro pagamento do dotte pello que se obrigou a memgua em 
tempo algum pedir o dito senhor Marques por hirem per outrem pedir 
mais a dita quantia E de o leuar em conta no dito premeiro pagamento 
E pera todo ter E comprir, E manter obrigou os bens e Rendas do 
dito senhor marques E em fee e testemunho de verdade assim 
/fl. 3 v/ o outorgou E dello mandou ler feito este instrumento de 
quitassam que a dita senhora duquessa dona Brites aseitou por ser 
presente E eu taballião como pessoa publiqua estepulamte E aseitamte 
estepulei E aseitei por sollene estepullassam em nome da parte 
ou parte a que toqua e toquar possa a esta ausentes sendo a tudo 
presentes por testemunhas o padre Rodrigo Penalua clerigo de missa 
e João Bonilha E o padre Pero Frade clerigo de missa todos moradores 
em a dita villa que o leuauão nesta notta com o dito padre Sebastião 
Rodriguez da Motta ha senhora duquessa que asinarão por suas mãos 
por saberem escreuer Vasquo Martis Verdelho publiquo taballião de 
notas E do judiçial em a dita villa por el Rei nosso senhor que o escreuj 
= A duquessa, Sebastião Rodriguez da Motta, Pero Frade /fl. 4/ 1 Rodrigo 
Penalua João Fernandez Bonilha

outra quitassam

Saibão quantos este publiquo instromento de quitassam de parte 
de dotte virem que no anno de nascimento de nosso Senhor Iesus 
Christo de mil e seissentos E Sinço annos aos desasete dias do mes 

de Abril do dito anno e nesta villa do Alendroal nos apuzentos da 
muito exselente senhora duquessa dona Brites estando ahi prezentes 
Sebastião Rodriguez da Motta abade da villa de Valladares capellão E 
procurado bastante do muito exselente senhor dom Migel de Menesses 
marques de Villa Real Como Constou por hũa procurassam que logo 
aprezentou cujo tresllado le o segimte ¶ Eu o Marques etc por este 
dia poder o Sebastião Rodriguez da Motta Abade da villa de Valladares 
meu capelão pera por mjm E em meu nome cobrar da duquessa minha 
senhora dona /fl. 4 v/ Brites de Lemcastre os premeiros vinte mil 
Crusados que Comforme ao dotte me tem pormetido em cazamento, 
com a senhora dona Izabel su filha me esta obrigada a pagar de que 
podera dar as quitassois E conheçimentos neçessarios pellos quais 
me deu por pago E satisfeito do que assim Receber sob obligassam 
[sic] de minhas Rendas E fasemda E por firmessa mandei passar este 
por mim asinado e sellado com o sinette de minhas armas Sebastião 
Rodriguez da Motta o fes em Cousse a desoito de Março de seissentos 
E sinco , o Marques; E a dita procurassam vinha asinada pello dito 
senhor marques e sellada com o sinette de suas armas , por vertude da 
qual procurassam , pello dito padre Sebastião Rodriguez da Motta foi 
dito que elle Recebera como de feito recebeo peramte mim taballião 
E das /fl. 5/ testemunhas ao diante nomeadas desaseis mil Crusados 
comvem a saber oito mil crusados en trezentos mil Reis de tença que a 
senhora dona Jsabel tem situados no almoxarifado da villa d’Estremoz, 
os quais Reçebeo logo o dito abade em tal comdissam que semdo 
nosso senhor seruido de leuar a senhora dona Izabel antes do marques 
sem filhos sera a senhora duquessa obrigada ou seus erdeiros aseitar a 
dita temça nos ditos oito mil Crusados em que a dita senhora duquessa 
os da com a mesma naturessa com que a dá E assim mais Recebeo 
mais o dito abade en dinheiro dous mil crusados , E seis mil crusados 
em vestidos da senhora dona Jsabel de seda e tellas e aderessos da 
dita senhora dona Jsabel o que tudo monta desaseis mil crusados que 
com quatro mil crusados que o dito abade dixe /fl. 5 v/ ter Recebido 
de que deu quitasois fas tudo soma de vinte mil crusados que a dita 
senhora duquessa se obrigou dar no premeiro pagamento ao dito 
senhor marques pello que por estar bem pago e satisfeito de toda a 
dita quantia dos ditos vinte mil crusados pella maneira acima declarada 
por elle foi dito que daua como de feito logo deu por quite e liure a 
dita senhora duquessa E a todos seus bens E erdeiros da dita quantia 
declarado pello sobre dito modo que he o premeiro pagamento que a 1 Ms.: repetição da palavra “frade”.
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dita senhora se obrigou a pagar ao dito senhor marques pera o que se 
obrigou o dito abade a nunqua em tempo algum pedir o dito senhor 
marques por si nem por outrem a dita quantia dos ditos vimte mil 
crusados que he o premeiro pagamento que a dita senhora duquessa 
era obrigada a fasser /fl. 6/2 E pera tudo ter e comprir E manter obrigou 
os bens E Rendas do dito senhor marques, E em fee E testemunho de 
verdade asim outorgou E dello mandou ser feito este instrumento de 
quitassam que a dita senhora duquessa dona Britis ofertou por ser 
prezente E eu taballião como pessoa publiqua estepulante E aseitamte 
estepullei E aseitei por sollene estepullasam em nome do porte ou 
portes a que toqua E toquar possa a esta ausemtes sendo a todo 
prezentes por testemunhas o padre Rodrigo Penalua Clerigo de missa 
E o padre Pero Frade clerigo de missa E Pero Figeira todos moradores 
em esta dita villa que acinarão nesta notta com o dito Sebastião 
Rodriguez da Motta E a senhora duquessa que asinarão por suas mãos 
por sohe-/fl. 6 v/rem escreuer, E eu Vasquo Martis Verelho publiquo 
taballião das notas lidas e dojudiçial em a dita villa por el Rei nosso 
senhor que o escreui 

A duquessa, Sebastião Rodriguez da Motta , Rodrigo Penalua, Pero 
Frade, Pero Figeira = O qual tresllado de quitasois eu dito Fernando 
Gomez Marinho publiquo taballião do judiçial e notas nesta villa do 
Alandroal e seu termo por el Rei nosso senhor tresladei nesta sertidão 
bem E fielmente sem couza que duuida fassa somente a entrelinha 
que dis, duquessa, que tudo se fes na verdade E en tudo me Reporto 
ao dito liuro que me fiqua em poder com o qual consentio esta sertidão 
E com o ofeçial abaixo acinado E por tudo passar na verdade pasei o 
prezente por me ser mandado passar pelo juis E acinei de meu /fl. 7/ 
publiquo sinal que tal he nesta villa do Alandroal oje vinte E oito dias 
do mês de Novenbro do anno prezente de mil E seissentos E uinte E 
tres annos pagou desta sento E oitenta Reis 

cento Lxxx reis
[Assinaturas]
qontado por mim tabeliam 
Fernando Gomez Marinho
he comjguo escrjuam d’allmotasarja Vasco Martins Verdelho

2 Ms.: repetição das palavras 
“a faser [sic]”.



466




