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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

Arquivo Histórico 
da Casa de Bragança
BDMII Res Ms 18 – Inventário 

dos Bens do 5º Duque de 

Bragança, D. Teodósio I 

[1564-1567; cópia de Lisboa, 

15 de Dezembro de 1665; 

657 fls.].

Transcrição | Transcription Joana Bento Torres
Revisão | Revision Hugo Miguel Crespo 



36

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-”.



41

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”.
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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.
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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 
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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 
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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 
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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 
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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
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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 
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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 

147 Ms.: palavras repetidas 
“mais pequenas”.

148 Ms.: espaço deixado em 
branco no original.

149 Ms.: palavras repetidas 
“E sincoenta reis”.

150 Ms.: palavra rasurada.

151 Ms.: palavras repetidas 
“foram aualiados a”.

152 Ms.: corrigido da palavra 
“LABASTRO” [sic].

153 Ms.: palavras repetidas 
“e hum sem ella”.

154 Ms.: palavras repetidas “em 
dusentos E uinte reis – 220 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

155 Ms.: palavras repetidas 
“cada hum sam – 3500”.

156 Ms.: palavras repetidas 
“A sincoenta”.

157 Ms.: palavras repetidas “em 
quinhemtos reis – 500”.

158 Ms.: palavras repetidas 
“De uidro foram”.

159 Ms.: corrigido da palavra 
“grande [sic]”.
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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

160 Ms.: palavras repetidas 
“Vellas de Cera”.

161 Ms.: palavras riscadas “COVSAS 
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162 Ms.: palavras repetidas 
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163 Ms.: palavras repetidas “em 
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164 Ms.: palavra rasurada.
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166 Ms.: corrigido da palavra “no [sic]”.

167 Ms.: palavras repetidas “foi a-”.
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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 

168 Ms.: trespasse de tinta da 
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169 Ms.: palavras repetidas 
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sincoenta reis – 50”.
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“foram aualiados”.
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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

176 Ms.: palavras repetidas 
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177 Ms.: corrigido da palavra 
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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

183 Ms.: palavras repetidas 
“foi aualiado”.

184 N.E.: isto é, “sobrecama”. 

185 Ms.: palavras repetidas “tres 
mil E dusentos reis – 3200”.

186 Ms.: palavras repetidas “E 
tresentos reis – 2O300”.

187 Ms.: palavras repetidas 
“em dezaseis”.

188 Ms.: palavras repetidas 
“e setecentos reis”.
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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 

189 Ms.: palavras repetidas 
“Sincoenta e dous mil”.

190 Ms.: palavra rasurada.

191 Ms.: palavras repetidas “de 
mangas de Velludo”.

192 Ms.: palavra rasurada 
sobre “dusentos”.

193 Ms.: palavras repetidas 
“e peito do mesmo”.

194 Ms.: corrigido da palavra 
“d’ourso [sic]”.

195 Ms.: palavras repetidas 
“Com hum pasamane”.

196 Ms.: palavras repetidas 
“de Velludo”.
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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”.
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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”.
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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 
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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 
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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 
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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
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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 
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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”.
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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”.
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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 
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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 
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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? 



90

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

363 Ms.: palavra repetida “adquirido”.

364 Ms.: corrigido de “si [sic]”.

365 Ms.: palavra repetida “Que”.

366 Ms.: corrigido pelo escrivão 
sobre a palavra “todo”.
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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”.
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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 

392 Ms.: palavras repetidas “E protes-”.

393 Ms.: palavras repetidas “e 
por tresentos reis”.
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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

394 Ms.: corrigimos de “peqeno [sic]”.

395 Ms.: palavra repetida “Cemto”.
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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-
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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”.

415 Ms.: palavra borrada.

416 Ms.: palavras repetidas 
“A dous mil”.



101

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]”.

418 Ms.: corrigido de “prilhos [sic]”.

419 Ms.: corrigido de “adqrridos [sic]”

420 Ms.: palavra repetida “de”.

421 N.E.: será lapso do escrivão, 
por “d’ocolos”.

422 Ms.: palavra rasurada. 

423 Ms.: palavras repetidas “E huma”

424 Ms.: palavra repetida “disse”.
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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 

425 Ms.: à margem esquerda 
“asi dizia”.

426 N.E.: isto é, balmázios, 
pequenos pregos.

427 Ms.: palavra borrada.

428 Ms.: palavra rasurada.

429 N.E.: isto é, menestréis.

430 N.E.: isto é, esfera.

431 Ms.: palavra repetida “Outo”.

432 N.E.: isto é, boçal.
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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”.
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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
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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 
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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
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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

471 Ms.: palavras repetidas 
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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

476 Ms.: palavras repetidas 
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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
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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
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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”.
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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”.

514 Ms.: palavras repetidas 
“Lhe lembrasse”.

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

516 Ms.: corrigimos de “aualiados”.

517 Ms.: palavras repetidas “que Era”.
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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”.



127

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 
“pespomtado”.

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

533 Ms.: palavra borrada.

534 Ms.: palavra repetida “forradas”.
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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 
antes de “saria”, isto é “sarja”.

536 Ms.: palavras repetidas 
“Guarnesida de Veludo”.

537 Ms.: palavras repetidas “de Ouro”.

538 Ms.: letra “h” borrada.

539 Ms.: palavras repetidas 
“Andre Rodrigues”.



131

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”.



133

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-”.



141

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”.
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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 
“Jeronimo Pe-”.

590 Ms.: corrigimos de “fuins”.

591 Ms.: palavras repetidas 
“dar comta”.

592 Ms.: palavra borrada.

593 Ms.: palavra rasurada.

594 Ms: letra inicial borrada.

595 Ms.: palavras repetidas “foi aua-”.
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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 
“o declararem”.

597 Ms.: palavras repetidas “em nome”.

598 Ms.: corrigimos de “chapaira”.

599 Ms.: palavra repetida “Sobre”.

600 Ms.: palavras repetidas 
“E a de cobre”.

601 Ms.: letra inicial borrada.

602 Ms.: palavras repetidas 
“E cramesi”.
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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”.

604 Ms.: letra inicial borrada.

605 Ms.: letra final borrada.

606 Ms.: palavras repetidas “E 
assim a tella do bros-”.
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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

681 Ms.: palavra repetida “E”.

682 Ms.: corrigimos de “foram”.

683 Ms.: palavras repetidas “de 
tirar augoa do poço,”.

684 Ms.: letras canceladas e rasuradas 
“ceto [sic]” sobre “oito”.

685 Ms.: palavra rasurada 
sobre “centos”.

686 Ms.: palavras repetidas 
“de damasco Cramesi”.

687 Ms.: palavras repetidas “e 
quatrocemtos reis O marquo”.

688 Ms.: palavras repetidas 
“Tornaram todas a fiquar”.
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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-“.



177

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 
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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 
“em [sic] trinta”.

758 Ms.: palavras repetidas 
“de Salamanqua”.

759 Ms.: palavra repetida “Auelutado”.

760 Ms.: palavra borrada.

761 Ms.: palavra repetida “Com”.

762 Ms.: palavra rasurada.

763 Ms.: palavra rasurada.
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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.

772 Ms.: palavra borrada.

773 Ms.: palavra repetida “Velho”.

774 Ms.: palavras repetidas 
“de Cordouão”.

775 Ms.: palavra repetida “Em”.
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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.

821 Ms.: palavra borrada.

822 Ms.: palavra repetida “Com”.

823 Ms.: palavra borrada.

824 Ms.: palavra rasurada.

825 Ms.: palavras repetidas 
“E seis pelles”.

826 Ms.: trespasse de tinta 
sobre a palavra “pelles”.

827 Ms.: palavra repetida “E”.
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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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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 
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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 
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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 
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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 
“Em que monta”.

864 Ms.: palavra repetida 
“Outocemtos”.

865 Ms.: palavra repetida “E”.

866 Ms.: palavras repetidas 
“que tem as grades”.

867 Ms.: palavras repetidas 
“foi aualiada”.
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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 

871 Ms.: palavras repetidas 
“E assim do que”.

872 Ms.: corrigimos de “posta”.
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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”.



195

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”.
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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”.



197

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 
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900 Ms.: palavra repetida “Em”.
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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.

903 Ms.: palavra repetida “E”.

904 Ms.: palavra rasurada.

905 Ms.: palavra repetida “mil”.
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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.
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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 
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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
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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 
“foi aualiado”.

969 Ms: palavra repetida “Prophetas”.

970 Ms.: palavra repetida “por”.
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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 

971 Ms.: palavra repetida “foi”.

972 Ms.: palavra repetida “outo-”.

973 Ms.: palavras repetidas 
“de paste Em”.



217

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-”.



218

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 
“Com reportorio”.

985 Ms.: palavra repetida “Em”.

986 Ms.: palavras repetidas “de folha”.
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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 
“Em dusemtos”.
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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”.

990 Ms.: palavras repetidas 
“foi aualiado”.
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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 
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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
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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
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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
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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
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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-”.



247

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”.
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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”.

1067 Ms.: palavra repetida “Judiciorum”.

1068 Ms.: palavra repetida “Em”.
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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 
“Francisco Aires”.

1070 Ms.: palavras repetidas 
“de quarto”.

1071 Ms.: palavras repetidas 
“Com glosas foi a-”.

1072 Ms.: palavras repetidas 
“o declarar”.

1073 Ms.: palavra repetida “Esmaltadas”.
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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
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“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”.



254

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.

1111 Ms.: palavras repetidas 
“que auia este Jmuem-”.

1112 Ms.: palavras repetidas 
“a prateada a João”.

1113 Ms.: palavra repetida “Emtregou”.

1114 Ms.: palavras repetidas 
“estam Estam [sic]”.

1115 Ms.: palavras repetidas 
“muito Velho”.
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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 
“foram aualiados”.

1122 Ms.: corrigido de “foi”.

1123 Ms.: borrão e furo de trespasse 
de tinta sobre a palavra.

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”.
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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”.
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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.
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“E se obri-”.
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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.
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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 
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1226 Ms.: palavra repetida “Pereira”.
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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

1227 Ms.: palavras repetidas 
“Sebastiam Alueres o es-”.

1228 Ms.: corrigido da palavra 
“pedra [sic]”.

1229 Ms.: palavra repetida 
“Constantino”.
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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 

1230 Ms.: palavra repetida “preto”.

1231 Ms.: corrigido da palavra “ris [sic]”.

1232 Ms.: palavra repetida “Alueres”.
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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”.



286

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”.



287

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”.



295

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 
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1296 Ms.: palavras repetidas 
“que se fez”.
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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”.
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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 

1318 Ms.: palavras repetidas “de Casar”.

1319 Ms.: palavras repetidas “Se he”.

1320 Ms.: palavra rasurada sobre “o L”.

1321 Ms.: palavras repetidas 
“no imuentario”.

1322 Ms.: palavra repetida 
“Comtheudo”.

1323 Ms.: corrigido pelo escrivão 
sobre a palavra “pao”.
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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

1346 Ms.: palavras repetidas 
“the Vimte”.

1347 Ms.: palavra repetida “Que”.
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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

1351 Ms.: palavra repetida “E”.

1352 Ms.: palavras repetidas 
“ho adquerido”.

1353 Ms.: palavra repetida “Bois”.

1354 Ms.: corrigido pelo escrivão 
sobre a palavra “E”.

1355 Ms.: palavra repetida “Duqueza”.
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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

1356 Ms.: palavras repetidas 
“ao dito preco”.

1357 Ms.: palavras repetidas 
“dusemtos trinta”.

1358 Ms.: palavras repetidas 
“Como da terca”.

1359 Ms.: corrigido da palavra 
“eesta [sic]”.
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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 

1360 Ms.: palavra repetida “de”.

1361 Ms.: palavra repetida “Com”.

1362 Ms.: palavras repetidas “moio de”.

1363 Ms.: palavra repetida “Outenta”.
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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 

1364 Ms.: palavra repetida “Vemdeo”.

1365 Ms.: palavra repetida “Emtregar”.

1366 Ms.: palavra repetida “Com-”.

1367 Ms.: palavras repetidas “E noue-”.

1368 Ms.: palavra repetida “Sesenta”.
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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.

1369 Ms.: palavras repetidas “de Vinho”.

1370 Ms.: palavra repetida “Moriam”.

1371 Ms.: palavra repetida “dos”.

1372 Ms.: palavra repetida “Jnuentario”.
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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

1373 Ms.: palavra repetida “nosso”.

1374 Ms.: plavra rasurada sobre “que”.

1375 Ms.: palavras repetidas “de Saa”.

1376 Ms.: palavra repetida “Como”.

1377 Ms.: palavras repetidas 
“Em sette mil e”.

1378 Ms.: palavra repetida “Velludo”.
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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]”.
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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”.


